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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ดังน้ี ๑)  เพ่ือศึกษาหลักการวางแผนและการบริหาร
จัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการ ๒) เพ่ือศึกษาหลักสัปปุริสธรรมในพระพุทธศาสนา ๓) เพ่ือ
บูรณาการการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการด้วยหลักสัปปุริสธรรม
ในพระพุทธศาสนา และ ๔) เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณา
การการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการด้วยหลักสัปปุริสธรรมใน
พระพุทธศาสนา” การศึกษาวิจัยเรื่องน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเอกสาร โดยศึกษาจากเอกสารช้ันปฐม
ภูมิ คือ พระไตรปิฎก และเอกสารทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถา และเอกสารแนวคิดทฤษฎีทาง
งบประมาณ รวมถึงงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ในส่วนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๗ รูป/คน โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการงบประมาณและ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพระพุทธศาสนา จากนั้นนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์จนได้องค์
ความรู้ใหม่ขึ้น 

ผลการวิจัยพบว่า   
การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณคือการดําเนินการทั้งระบบของการเงิน

การงบประมาณของหน่วยราชการ ตามกรอบของการดําเนินงานงบประมาณทั้งด้านหลักวิชาและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 

สัปปุริสธรรมเป็นธรรมของคนดีที่เรียกช่ือว่า สัตบุรุษ หรือ บัณฑิต ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้
เพ่ือให้พระภิกษุได้นําไปพิจารณาและพัฒนาตนให้ใช้ปัญญาในการปฏิบัติตนอย่างบัณฑิต มี ๗ 
ประการ โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือส่วนของหลักการ ได้แก่ ธัมมัญญุตา รู้เหตุ อัตถัญญุตา รู้ผล ส่วน
ของวิธีการ ได้แก่ อัตตัญญุตา รู้ตน มัตตัญญุตา รู้ประมาณ และกาลัญญุตา รู้กาล  และในส่วน
แนวทางปฏิบัติของบุคคล ได้แก่ ปริสัญญุตา รู้ชุมชน และปุคคลัญญุตา รู้บุคคล ในงานวิจัยน้ีได้ปรับ
ประยุกต์เน้ือหาของธรรมหมวดน้ีให้สอดคล้องกับการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ 
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 หลักสัปปุริสธรรมเป็นศาสตร์ว่าด้วยการบริหารปัญญาต่อการใช้งานทางด้านงบประมาณทุก
ขั้นตอนของการดําเนินงานในกระบวนการพิจารณางบประมาณ ได้แก่ การวางแผนงบประมาณ การ
จัดทํางบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการควบคุมงบประมาณในการ
ติดตามผล และการทบทวนงบประมาณ ทุกมิติน้ันต้องใช้ปัญญาให้รอบด้านทุกประการคือ การ
พิจารณางบประมาณด้วยเหตุผล สถานะงบประมาณของประเทศ ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เหมาะสมกับกาลเวลา พ้ืนที่และบุคคล  

องค์ความรู้ของการบูรณาการการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน
ราชการด้วยหลักสัปปุริสธรรมในพระพุทธศาสนา คือ การใช้ปัญญาต่องบประมาณด้วยความเข้าใจ
เหตุผล ประมาณตน ทันกาล เข้าถึงพ้ืนที่และบุคคล เรียกว่า “DAAMKPP-6BB” Model  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this thesis were as followed; 1) to study the principle of 
planning and managing government service budget, 2) to study the doctrine of 
Suppurisadhamma, 3) to integrate planning and managing government service budget 
with the principle of Suppurisadhamma in Buddhism, and 4) to present a new body of 
knowledge about a model of “the integration of planning and managing government 
service budget with the doctrine of Suppurisadhamma in Buddhism”. The research 
methodology was the qualitative research in which data were collected from the 
primary sources, Tipitaka and the secondary sources, commentaries, relevant texts 
on budgeting and other research works. Some other data were collected from in-
depth interview in who 7 key informants of interviewees divided into two groups; 
budgeting specialists and Buddhist doctrinal scholars taken charge. Then all collected 
data were descriptively analyzed and synthesized to be as a model. 

The results of thesis were found that 
Planning and managing government service budget is the systematic 

manipulation of money and budget in the aspect of both principle and related 
regulations in order to manage budgets effectively successfully. The government 
service budget must be done valuably and beneficially for people. 

The Suppurisadhamma was the Dhamma belonging to a good one called 
Satapurusa or a learned one. The Buddha delivered the Dhamma for monks to 
realize and develop oneself to be knowledgeable and behavioral as a scholar. There 
were 7 items divided into 3 parts, namely in the part of principle, i.e., Dhamma¤¤utà 
(knowing cause), Attha¤¤utà (knowing result), in the part of method, i.e., Atta¤¤utà 



 ง

(knowing oneself), Matta¤¤utà (knowing moderation), and Kala¤¤utà (knowing time or 
period), and in the part of practical way, i.e., Parisa¤¤utà (knowing community) and 
Puggala¤¤utà (knowing personality). In this thesis, the researcher applied and 
implemented the essence of Dhamma to be coherent with planning and managing 
government service budget.  

The doctrine of Suppurisadhamma was the sciences on wisdom management 
to manipulate budget in every sector of budgeting process, such as planning, doing, 
permission, administration, controlling and following up, and feeding back. All sectors 
were manipulated wisely in every dimension, i.e., reasonable considering budget, 
budgeting status of country, sufficiency economy usage, and appropriate time, place 
and people.  
 The body of knowledge which derived from the integration of planning and 
managing government service budget with the doctrine of Suppurisadhamma in 
Buddhism is wisely utilization of budget with understanding cause and effect, self 
moderation, in time and approaching place and people, called “DAAMKPP-6BB” Model  
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ข้อมูลมาวิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์ 

นอกจากน้ันขอขอบคุณและขอบใจเพื่อน ๆ โดยเฉพาะเพ่ือนพุทธศาสน์ศึกษา รุ่นที่ ๓ ที่
เป็นกัลยาณมิตรทุกคนที่คอยให้กําลังใจและสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์มาด้วยดีเสมอมา ขอบุญกุศล
อันใดที่ข้าพเจ้าในฐานะผู้วิจัยได้กระทํามาจงอํานวยผลให้กับทุกท่าน ขอสักการะน้อมใจแด่พระ
รัตนตรัย และขอมอบแด่บิดามารดาผู้มีพระคุณที่ทําให้ผู้วิจัยมีวันน้ีได้ 
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อรรถกถา  
 ที.ปา.อ.   ทีฆนิกาย สุมง.คลวิลาสินี ปาฏิกวคฺคฏฺฐกถา 

ม.อุ.อ.   มชฺฌิมนิกาย ปปญฺจสูทนี มอุปริปณฺณาสกฏฺฐกถา 
อง.อฏฺฐก.อ.  องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี อฏฺฐกนิปาตฏฺฐกถา 
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 ขุ.ขุ.อ   ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาฐฏฺฐกถา 
 ขุ.ปฏิ.อ.   ขุทฺทกนิกาย สทฺธมฺมปกาสินี ปฏิสมฺภิทามคฺคฏฺฐกถา 

ฎีกาพระวินัยปิฎก 
 วินย.ฎีกา.  วินยาลงฺการฏีกา 
 
 สําหรับตัวเลขที่อยู่หลังช่ือย่อของพระไตรปิฎกน้ันมีเลข ๓ ตอน คือ เลขเล่ม/เลขหัวข้อ/เลข
หน้า ตัวอย่างเช่น ม.อุ. ๑๔/๒๙๗/๓๕๖. หมายถึง สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก เล่มที่ 
๑๔/ข้อที่ ๒๙๗/หน้าที่ ๓๕๖ เป็นต้น 
 สําหรับตัวเลขที่อยู่หลังช่ือย่อของพระอรรถกถานั้นมีเลข ๒ ตอน คือ เลขเล่ม/เลขหน้า 
ตัวอย่างเช่น ม.อ.อุ. ๒๓/๕๐๓. หมายถึง มชฺฌิมนิกาย ปปญฺจสูทนี มอุปริปณฺณาสกฏฺฐกถาฉบับภาษา
บาลี เล่มที่ ๒๓/หน้าที่ ๕๐๓ เป็นต้น  
  
 
 



สารบัญ 
หน้า 

บทคดัย่อภาษาไทย ก 
บทคดัย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบญัคาํยอ่ ฉ 
สารบญั ซ 
สารบญัตาราง ฏ 
สารบญัแผนภูมิ ฐ 
 
บทท่ี ๑  บทนํา ๑   
 ๑.๑ ความเปน็มาและความสําคญัของปญัหา  ๑  
 ๑.๒ วัตถุประสงคข์องการวิจัย ๕ 
 ๑.๓  ขอบเขตของการวิจัย  ๖  
 ๑.๔ วิธีดําเนินการวิจัย ๖ 
 ๑.๕ เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้ง ๙ 
 ๑.๖ สรุปกรอบแนวคิดทีใ่ชใ้นการวิจัย ๑๖ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑๗ 
 ๑.๘ คํานิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๑๘ 
 
บทท่ี ๒ การวางแผนและการบริหารการจัดการงบประมาณ ๒๐ 
 ๒.๑ แนวคิดของการวางแผนและการบรหิารจัดการ ๒๐ 
  ๒.๑.๑ ความหมายของการวางแผน ๒๐ 
  ๒.๑.๒ ความสําคญัของการวางแผน ๒๔ 
  ๒.๑.๓ ความหมายของการบริหารจัดการ ๒๗ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ๓๒ 
  ๒.๒.๑ ความหมายของงบประมาณ ๓๓ 
  ๒.๒.๒ วิวัฒนาการของระบบงบประมาณ ๓๓ 

๒.๒.๒.๑ ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ๓๓ 
๒.๒.๒.๒ ระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน  
 (Performance Budgeting) ๓๔ 



 ฌ 

๒.๒.๒.๓ ระบบงบประมาณแบบแผนงาน  
 (Planning Programming Budgeting System-PPBS) ๓๕ 
๒.๒.๒.๔ ระบบงบประมาณแบบฐานศูนย์  
 (Zero-based Budgeting) ๓๖ 
๒.๒.๒.๕ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  
 (Performance – Based Budgeting) ๓๖ 

 ๒.๓ วิวัฒนาการงบประมาณของประเทศไทย ๓๗ 
  ๒.๓.๑ ยุคทีห่นึ่ง : ยุคต้น ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ  
   (Line - Item Budgeting) ๓๘ 
  ๒.๓.๒ ยุคที่สอง : ยุคกลางระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน  
   (Program Budgeting) ๓๙ 
  ๒.๓.๓ ยุคทีส่าม : ยุคปฏิรูประบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน  
   (Performance Based Budgeting) ๔๐ 

๒.๓.๓.๑  ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ๔๐ 
๒.๓.๓.๒  ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร ์ ๔๑ 

 ๒.๔ แนวทางการบริหารงบประมาณ  ๔๒ 
 ๒.๕ ขั้นตอนการจัดการงบประมาณ ๔๓ 
  ๒.๕.๑  การวางแผนและการจัดทาํงบประมาณ  
    (Budget Planning & Budget Preparation) ๔๓ 
  ๒.๕.๒  การอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption) ๔๗ 
   ๒.๕.๓  การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ๕๒ 
  ๒.๕.๔  การควบคุมงบประมาณ (Budget Control) ๕๖ 
 ๒.๖ สรุป   ๖๖ 
 
บทท่ี ๓ หลักสัปปุรสิธรรม  ๖๘ 
 ๓.๑ ความเปน็มาของหลักสัปปุรสิธรรม ๗   ๖๘ 
 ๓.๒ ความหมายสัปปุรสิธรรม ๗๒ 
 ๓.๓ ความสําคญัแห่งสปัปรุสิธรรม ๗ ๗๔ 
  ๓.๓.๑ ธัมมัญญุตา คอื ความเป็นผูรู้้จักเหตุ ๗๔ 
  ๓.๓.๒ อัตถัญญุตา คอื ความเป็นผูรู้้จักอรรถะ ๗๘ 
  ๓.๓.๓ อัตตัญญตุา คอื การรู้จักตน ๘๐ 
  ๓.๓.๔ มัตตัญญุตา คือ การรู้จักประมาณ ๘๓ 
       ๓.๓.๕ กาลัญญุตา  คือ  การรู้จักกาลเวลา ๘๘ 
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        ๓.๓.๖ ปรสิัญญุตา คือ การรู้จักชุมชน ๙๒ 
    ๓.๓.๗ ปุคคลปโรปรญัญตุา คือ การรู้จักบคุคล ๙๔ 
 ๓.๔  หลักธรรมท่ีสนับสนนุสปัปุรสิธรรม ๙๗ 
  ๓.๔.๑ หลักกัลยาณมิตร ๙๗ 
  ๓.๔.๒ หลักโยนิโสมนสิการ ๙๘ 
 ๓.๕ คุณคา่และประโยชนข์องสัปปุรสิธรรม ๗ ๑๐๑ 
  ๓.๕.๑ คุณคา่และประโยชน์ต่อผู้มีสปัปุรสิธรรม ๑๐๒ 
  ๓.๕.๒ คุณคา่และประโยชน์ต่อสงัคม ๑๐๓ 
 ๓.๖ สรปุหลักสัปปรุิสธรรม ๑๐๕ 
 
บทท่ี ๔ บูรณาการการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ  
 ด้วยหลักสปัปุริสธรรม ๗ ๑๐๗ 
 ๔.๑ การวางแผนงบประมาณ  ๑๐๙ 
  ๔.๑.๑ การกําหนดยุทธศาสตร ์ ๑๐๙ 
  ๔.๑.๒ การกําหนดวงเงินงบประมาณ ๑๑๒ 
 ๔.๒ การจัดทาํงบประมาณ  ๑๑๗ 
  ๔.๒.๑ การจัดทาํคาํของบประมาณ ๑๑๘ 
  ๔.๒.๒ การจัดทาํงบประมาณแบบบรูณาการ ๓ มิติ ๑๑๙ 
 ๔.๓ การอนุมัติงบประมาณ  ๑๒๑ 
  ๔.๓.๑ การพิจารณารา่งพระราชบัญญัติงบประมาณ 
    ของสภาผู้แทนราษฎร ๑๒๑ 
  ๔.๓.๒ การพิจารณารา่งพระราชบัญญัติงบประมาณ  
    ประจําปขีองวุฒิสภา ๑๒๓  
 ๔.๔ การบรหิารงบประมาณ ๑๒๔ 
  ๔.๔.๑ การบรหิารงบประมาณตามแผน ๑๒๖ 
  ๔.๔.๒ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ๑๓๑ 
 ๔.๕ การติดตามประเมินผลงบประมาณ ๑๓๓ 
  ๔.๕.๑ การติดตามผลการดําเนินงาน ๑๓๓ 
  ๔.๕.๒ การประเมินผลสําเรจ็จากการใช้งบประมาณ ๑๓๕ 
 ๔.๖ การทบทวนงบประมาณ ๑๓๘ 
 ๔.๗ ผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผูท้รงคณุวุฒิ ๑๔๐ 
  ๔.๗.๑ การวางแผนงบประมาณ ๑๔๐ 
  ๔.๗.๒ ปัจจัยทีส่่งผลต่อการจัดทาํงบประมาณ ๑๔๕ 
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  ๔.๗.๓  การอนุมัติงบประมาณ ๑๔๗ 
  ๔.๗.๔  การบรหิารงบประมาณ ๑๕๐ 
  ๔.๗.๕  การติดตามประเมินผลงบประมาณ ๑๕๔ 
  ๔.๗.๖  การทบทวนงบประมาณ ๑๕๖ 
 ๔.๘ สรปุ    ๑๕๗ 
 
บทท่ี ๕ บทสรปุและข้อเสนอแนะ ๑๖๒ 
 ๕.๑ บทสรุป  ๑๖๒ 
  ๕.๑.๑ หลักการวางแผนและการบริหารจัดการ  
   งบประมาณของหน่วยงานราชการ ๑๖๒ 
  ๕.๑.๒ หลักสปัปุรสิธรรมในพระพุทธศาสนา ๑๖๓ 
  ๕.๑.๓ บูรณาการการวางแผนและการบรหิารจัดการ  
   งบประมาณของหน่วยงานราชการด้วยหลกั 
   สัปปุรสิธรรมในพระพทุธศาสนา ๑๖๕ 
  ๕.๑.๔ ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รปูแบบบูรณาการ  
   การวางแผนและการบรหิารจัดการงบประมาณ 
   ของหน่วยงานราชการด้วยหลักสปัปรุสิธรรม 
   ในพระพุทธศาสนา ๑๖๙ 
 ๕.๒ ข้อเสนอแนะ  ๑๗๑ 
  ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๗๑ 
  ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ๑๗๑ 
 
บรรณานุกรม ๑๗๒ 
 
ภาคผนวก ๑๗๘  
 ภาคผนวก  ก รายชื่อผูท้รงคณุวุฒิทีใ่ห้สมัภาษณ ์ ๑๗๙ 
 ภาคผนวก  ข หนงัสือขอความอนเุคราะห์ในการสัมภาษณ์ ๑๘๒ 
 ภาคผนวก  ค รูปภาพการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ๑๘๔ 
 ภาคผนวก  ง คําถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth Interview) ๑๘๘ 
 ภาคผนวก  จ ข้อมูลในการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ๑๙๑ 
 
ประวตัิผู้วิจัย  ๒๒๕ 
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สารบญัตาราง 
หน้า 

ตารางท่ี ๒.๑  ขั้นตอนเตรียมข้อมูล ๔๖ 
ตารางท่ี ๒.๒ เอกสารงบประมาณ ๕๑ 
 



  ฐ

สารบญัแผนภูมิ 
หน้า 

แผนภูมิที่  ๑.๑  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ๘ 
แผนภูมิที่  ๑.๒  แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ๑๗ 
แผนภูมิที่  ๒.๑ กระบวนการวางแผน ๒๓ 
แผนภูมิที่  ๒.๒  การวัดระดับความสําเร็จของการดําเนนิงานโดยเครื่องมือ PART ๖๑ 
แผนภูมิที่  ๓.๑  การจัดสัปปุรสิธรรมตามระบบการทํางาน ๑๐๖ 
แผนภูมิที่  ๔.๑ การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ ๑๔๔ 
แผนภูมิที่ ๔.๒ สรุปการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ ๑๖๑ 
แผนภูมิที่  ๕.๑  “BGLS” Model   ๑๗๐ 
 



 
 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยมีระบบการงบประมาณอย่างที่ใช้มาถึงปัจจุบันต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๑๑ แต่ละ
ปีงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารประเทศโดยผ่านระบบรัฐสภาเสนอตัวเลข
งบประมาณรายจ่ายประจําปีแบบขาดดุลบ้าง สมดุลบ้าง เกินดุลบ้าง แล้วแต่สถานการณ์เงิน การคลัง
ของประเทศว่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือต้องการเน้นการให้ประชาชนเก็บออม และหรือต้องการ
ให้เกิดการลงทุน ซึ่งเหตุทั้งหมดน้ี อันอาจจะนําประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติในระยะสั้นหรือ
ระยะยาวตามแต่แนวคิดในการบริหารประเทศของแต่ละรัฐบาล โดยกระบวนการเริ่มต้นจะเริ่มด้วย
การให้นโยบายภาพรวมโดยการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อรัฐสภาได้รับทราบแล้วทุก
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และทุกองค์การ ก็ต้องตีโจทย์ของรัฐบาลให้แตกด้วยการเสนอต้ังคําขอ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามวิสัยทัศน์และภารกิจของกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ 
ผ่านหลักเกณฑ์ของเงินครองชีพหรือเงินที่จําเป็นกับการบริหารบุคลากร โครงการต่อเนื่องจากปีที่ 
ผ่านมา โครงการใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการนํานโยบายของรัฐ
แปลงเป็นสู่การปฏิบัติและตัวเลขงบประมาณให้สอดคล้องกันโดยในระหว่างการต้ังคําของบประมาณ
จากหน่วยงานต่าง ๆ กับนโยบายของรัฐในปีงบประมาณรายจ่ายประจําปีน้ัน ๆ หน่วยงานน้ันก็คือ
สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
 การต้ังคําของบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งปกติจะเริ่มต้นต้ังแต่ก่อนเริ่มต้นใช้ประมาณ ๑๕ 
เดือน หน่วยงานที่จะขอต้ังคําขอต้องเสนอตัวเลขโดยการประมาณการจากน้ันสํานักงบประมาณจะนํา
ตัวเลขดังกล่าวมาประเมินความน่าจะเป็นในปีงบประมาณที่จะเริ่มต้นใช้เสนอต่อรัฐบาล รัฐบาลจะนํา
นโยบายของรัฐบาลมาพิจารณาเพ่ือประกอบจากน้ันจึงประเมินว่าในปีที่ใช้งบประมาณจะเน้น ในเรื่อง
อะไรให้สามารถเป็นไปตามการแถลงนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาของรัฐบาลสู่รัฐสภาตามวาระการ
ประชุมในรัฐสภา ซึ่งมี ๓ วาระ โดยวาระแรกนายกรัฐมนตรี จะแถลงนโยบายด้วยการกําหนดตัวเลข
ประกอบจนถึงวาระที่ ๓ เพ่ือให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. .... หากผ่านคะแนนเสียงก่ึงหน่ึงจึงจะสามารถใช้งบประมาณตามท่ีเสนอต่อที่ประชุมสภาเป็น 
พ.ร.บ. ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจําปีต่อไป หากไม่ได้รับความเห็นชอบในที่ประชุมของรัฐสภา รัฐสภา
ต้องลาออก/ยุบสภา ไม่สามารถที่จะบริหารประเทศได้ ดังน้ัน งบประมาณรายจ่ายประจําปีจึงมี
ความสําคัญต่อการบริหารประเทศ 
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 งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงินที่ได้มาจากภาษีอากรที่รวบรวมมาจากประชาชนในหลาย ๆ 
ภาคส่วน ดังน้ันการกําหนดงบประมาณของรัฐบาลจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญในหลาย ๆ ด้าน ในด้าน
การเมือง งบประมาณเป็นเคร่ืองมือหน่ึงของรัฐบาลที่สะท้อนนโยบายการบริหารประเทศ ในด้าน
เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือที่สะท้อนให้เห็นแบบแผนของการใช้จ่ายเพ่ือจัดหาสินค้าและบริการสาธารณะ
ในสังคมและเป็นกลไกสําหรับการดําเนินนโยบายทางด้านการคลังของประเทศ ในด้านการป้องกัน
ประเทศและสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทยน้ัน ก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ประเทศชาติสามารถ
ดํารงอยู่ในสถานะที่มีศักด์ิศรี เป็นที่ยอมรับในนานาอารยะประเทศ ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดสรรงบประมาณก็จะสามารถนําประเทศชาติไปสู่อนาคตท่ีทันสมัย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจึงเห็นได้ว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลน้ันมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของประเทศในทุกภาคส่วน ดังน้ันในการบริหารประเทศของรัฐบาลน้ัน ความสําคัญจึงอยู่
ที่การวางแผนการใช้งบประมาณของประเทศที่มีอยู่อย่างจํากัดให้มีประโยชน์มากที่สุด และรัฐบาล
จะต้องใช้งบประมาณเพื่อการทํางานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อประชาชน และจะต้องนํา
งบประมาณน้ันไปใช้ให้ก่อประโยชน์สูงสุดในรูปของงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือให้ประเทศสามารถท่ีจะ
พัฒนาไปอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

ดังน้ันการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณจึงถือว่ามีส่วนสําคัญในการพัฒนา ซึ่งตาม
หลักการวางแผนน้ันมีกระบวนการคือ จะต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นหลักของการตัดสินใจใน
ทุกเรื่อง กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การตัดสินใจใด ๆ ที่เก่ียวข้องก็เพ่ือที่จะทําให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง
ย่อมหมายถึงการมีวัตถุประสงค์ มีเป้าหมาย มีการตัดสินใจที่มีเหตุผล มีการกระทําตามแผนและ
เกิดผลตามต้องการได้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชดํารัสเก่ียวกับการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพและการทํางานอย่างมีสติไว้ว่า  

“อันการทํางานน้ัน กล่าวโดยสรุป ขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสําคัญ 
คือความสามารถในการใช้วิชาการอย่างหน่ึง กับความสามารถในการสัมพันธ์ติดต่อและ
ประสานกับผู้อ่ืน ไม่ว่าจะในวงงานเดียวกันหรือต่างวงงานกัน อีกอย่างหน่ึง ทั้งสอง
ประการน้ี ย่อมดําเนินควบคู่ไปด้วยกันและจําเป็นที่จะต้องกระทําด้วยจิตใจที่ใสสะอาด
ปราศจากอคติ ต้องกระทําด้วยความคิดความเห็นที่อิสระ เป็นกลาง ถูกต้องตามหลัก
เหตุผล จึงจะมีความกระจ่างแจ่มแจ้งเกิดขึ้น...การทํางานของท่านจะเป็นเหตุให้เกิดผล
อ่ืน ๆ เน่ืองกันไปอีกไม่หยุดย้ังดังนั้น ที่พูดกันว่าให้พิจารณาเหตุผลให้ดีน้ัน กล่าวอีกนัย
หน่ึงก็คือให้พิจารณาการกระทําหรือกรรมของตนให้ดีน่ันเอง คนเราโดยมากมักนึกว่า
อนาคตจะเป็นอย่างไร เราทราบไม่ได้ แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน 
เพราะอนาคตก็คือผลของการกระทําในปัจจุบัน ถ้าปัจจุบันทําดี อนาคตก็ไม่ตกตํ่า 
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ฉะน้ัน เมื่อกระทําการใด ๆ ควรจะได้นึกว่าการน้ันจะมีผลสืบไปในอนาคต จักได้มี
สติ..๑ 

“...การทํางานไม่มีหลักสูตรวางไว้ จําจะต้องใช้ความริเริ่มและความคิด
พิจารณาด้วยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อย่างไร เมื่อใด หากไม่รู้จักพิจารณาให้ถูกต้อง 
ถูกโอกาสถึงมีวิชาอยู่ ก็ไม่เป็นผลแก่งาน”๒ 

 
จากกระแสพระราชดํารัสที่อ้างมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิ

พลอดุลเดช ทรงให้ความสําคัญแก่การทํางานเป็นอย่างมาก เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าคนเราทุกคน
จะต้องทํางานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามถือว่ามีส่วนสําคัญทุก ๆ งาน รวมถึงเร่ืองการวางแผนใน
อนาคตทั้งการดํารงชีวิตการปฏิบัติงาน และทรงให้ความสําคัญแก่การทํางานเป็นอย่างมาก เพราะ
พระองค์ทรงเห็นว่าคนเราทุกคนจะต้องทํางานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม ก็ถือว่ามีส่วนสําคัญทุก ๆ 
งาน และในการทํางานน้ันจะต้องมีการติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาทุกงาน มากบ้างน้อยบ้าง
แล้วแต่หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปไม่ได้ว่าในการทํางานจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น แต่พระองค์ท่าน
ก็ได้ทรงแสดงให้เห็นว่าปัญหาในการทํางานทุกวันน้ีถือว่าเป็นปัญหาสําคัญประการหน่ึงที่ละเลยไม่ได้ 
และสิ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญควบคู่กับการทํางาน คือการติดต่อประสานงาน การสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกัน หรือที่จะต้องเข้ามาติดต่อประสานงานกับเรา จะต้องควบคู่กันไป จะ
ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้ หากขาดอย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว การทํางานน้ันก็จะไม่รื่นไหล และที่
พระองค์ท่านทรงเน้นและให้ความสําคัญไม่ย่ิงหย่อนกว่ากันอีกจุดหน่ึงก็คือ การทํางานเมื่อมีการติดต่อ
ประสานงาน การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อทั้งผู้ร่วมงานและผู้ที่เก่ียวข้องด้วย จะขาดเสียไม่ได้คือ การคิด
ทําสิ่งใดจะต้องทําด้วยจิตใจที่ปราศจากอคติ มีความเป็นอิสระ และเป็นกลางมีเหตุและมีผล ในการจะ
ทําอะไร จึงจะทําให้งานน้ันสมบูรณ์ ซึ่งตรงกับการทํางานของสํานักงบประมาณเป็นอย่างมาก หาก
การทํางานน้ันขาดความเป็นกลาง หรือไม่มีอิสระไม่ว่างทางด้านใด ๆ แล้ว การบริหารจัดการ
งบประมาณก็จะไม่เป็นไปตามที่เหมาะที่ควรรวมไปถึงความเป็นชาติและประเทศไทยที่มั่นคงยั่งยืน
มาถึงปัจจุบัน ก็ด้วยการวางแผนหรือการสร้างแบบแผนที่ดีของประเทศไทย 

 แต่ก็จะพบได้ว่าการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานท่ีขออนุมัติงบประมาณน้ัน ยังไม่
เป็นไปตามความจําเป็นหรือความต้องการจริง ๆ ของผู้ใช้งบประมาณ ซึ่งอาจจะเป็นด้วยเหตุปัจจัยใน
หลาย ๆ ด้าน ทั้ง ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ เป็นต้น จึง
ทําให้มี ปัญหาในการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณที่ปฏิบัติไม่ เหมือนกันทั้ งที่ ใ ช้

                                                     
๑ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเก่ียวกับเด็กและเยาวชน, คําพ่อสอน, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๓), หน้า ๙๐. 
๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๑.  
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พระราชบัญญัติงบประมาณฉบับเดียวกัน ซึ่งอาจจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณที่มี
ความรับผิดชอบทั้งด้านการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณของแต่ละสํานักมีแนวคิดที่ต่างกัน 
ขาดความเข้าใจในวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยราชการน้ัน ๆ หรือขาดความรู้ในระเบียบการ
บริหารงบประมาณและประสบการณ์ในการบริหารงบประมาณให้แก่หน่วยราชการได้ตามความ
ต้องการของหน่วยราชการ หรือ ตามความจําเป็นจริง ๆ ของหน่วยงานราชการน้ัน ๆ ทําให้การ
วางแผนและการบริหารงบประมาณของหน่วยราชการนั้น ๆ มักจะมีปัญหาที่เจ้าหน้าที่สํานัก
งบประมาณต้องพบตลอด คือการขออนุมัติงบประมาณของหน่วยราชการจะของบประมาณในแต่ละปี
มามากเกินความจําเป็น และบางครั้งการอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานของ
เจ้าหน้าที่ก็ไม่เป็นไปตามหลักการเดียวกัน บางครั้งอนุมัติให้ด้วยความชอบเป็นการส่วนตัว หรือได้รับ
ฟังความจําเป็นจากเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ต้ังงบประมาณของหน่วยราชการน้ัน ๆ หรือจากความเกรงใจ 
หรือจากด้านการเมืองแทรกแซง จึงทําให้การอนุมัติงบประมาณนั้น มีหลากหลายแนวทาง 
หลากหลายหลักเกณฑ์ ทําให้บางครั้งงบประมาณได้ถูกจัดสรรไปยังบางส่วนราชการมากเกินความ
จําเป็น ส่งผลให้เกิดมีปัญหาในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานราชการท่ีได้รับงบประมาณไปน้ัน 
ไม่สามารถใช้จ่ายได้ทันในปีงบประมาณนั้น ๆ หรือไม่สามารถใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานแต่เดิม ก่อให้เกิดผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน เช่น มีเงินงบประมาณเหลือใช้ไม่หมดและทํา
ให้หน่วยงานต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณข้ามปี หรือบางหน่วยราชการก็ไม่สามารถกันเงิน
งบประมาณข้ามปีได้เน่ืองจากผิดข้อระเบียบ จึงทําให้งบประมาณน้ันต้องตกไป จึงทําให้เกิดผลเสียกับ
การต้ังงบประมาณ น่ันคือ การสูญเสียงบประมาณท่ีแทนที่จะได้ไปต้ังในหน่วยงานอ่ืนที่มีความ
ต้องการ และมีความพร้อมที่จะใช้งบประมาณได้ และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมได้ 

ปัญหาจากการวางแผนการของบประมาณของหน่วยราชการ อีกปัญหาหน่ึงที่พบอยู่เป็น
ประจํา คือ การของบประมาณท่ีไม่ได้มาจากการวางแผนท่ีถูกต้อง หรือไม่ได้มีการวางแผนเลย ทําให้
ไม่ทราบงานที่จําเป็นจะต้องดําเนินการอย่างแท้จริงทําให้การของบประมาณเป็นการประมาณการ
ไม่ใช่เป็นจากความจําเป็นไปมากกว่าส่งผลให้ในแต่ละปีมีการของบประมาณมามากเกินความจําเป็น 
รวมถึงหน่วยราชการต่าง ๆ มีแนวคิดว่าควรจะต้ังงบประมาณให้มากเข้าไว้ เพราะถ้าหากขอมาน้อย
เกินไปหากถูกตัดงบประมาณไปแล้วก็จะไม่เพียงพอ รวมถึงมีแนวความคิดว่าอย่างไรเสียก็จะไม่ได้รับ
การอนุมัติงบประมาณตามที่ขออนุมัติมา จึงทําให้ต้ังงบประมาณไว้ให้มากไว้ก่อน เพ่ือหากเจ้าหน้าที่
ของสํานักงบประมาณตัดก็จะทําให้ยังคงเหลืองบประมาณตามที่หน่วยงานต้องการเป็นอีกสาเหตุหน่ึง
ที่ทําให้การขอตั้งงบประมาณในแต่ละปีเป็นการขอต้ังงบประมาณอย่างทวีคูณและเกือบจะทุกส่วน
ราชการ ทําให้เกิดปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณไม่ทันในปีงบประมาณและเหลือเงินซึ่งเรียกกันว่าเงิน
ค้างท่อน้ันก็มีมากขึ้นทุกปีซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่เป็นปัญหาในการพัฒนาประเทศเพราะแทนท่ีจะนําเงิน
จํานวนที่ไม่ได้ใช้ในปีงบประมาณนั้นมาให้หน่วยงานอ่ืนที่จําเป็นกว่าก็ไม่มีเงินงบประมาณแล้ว 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์รวม ผู้วิจัยจึงเห็นควรว่าควรจะหาวิธีการบรรเทาปัญหานี้ให้ลดลง 
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การแก้ปัญหาการบริหารจัดการเก่ียวกับงบประมาณน้ันมีได้ ๒ ลักษณะ คือ การแก้ปัญหา
ด้วยหลักแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณและด้วยหลักธรรมที่จะช่วยการบริหารจัดการ
จัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมท่ีจะใช้บูรณาการเข้ากับเรื่องน้ีได้แก่ 
หลักสัปปุริสธรรมเพราะหลักธรรมหมวดน้ีมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนต้ังแต่ส่วนเจ้าหน้าที่ของสํานัก
งบประมาณที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ขอต้ังงบประมาณ ให้มีแนวคิดที่รู้จักความ
พอเหมาะพอควร และขอต้ังงบประมาณได้เหมาะสม ถูกต้อง ตามความจําเป็นและสามารถใช้จ่าย
งบประมาณสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 หลักสัปปุริสธรรมเป็นหลักธรรมของสัตบุรุษ หรือหลักธรรมสําหรับบัณฑิต คือผู้รู้ ผู้รู้ในที่น้ี
หมายถึง ผู้ที่สามารถเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ๗ ประการ คือ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้
ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน และรู้บุคคล การกระทํางานด้วยความรู้ทั้ง ๗ ประการน้ีย่อมทําให้งานน้ันมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานท่ีเก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารประเทศและ
องค์กรแล้วจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องใช้ธรรมของบัณฑิตหมวดน้ีมาบูรณาการใช้เพ่ือลดข้อผิดพลาดซึ่ง
อาจส่งผลเสียหายในภาพรวมได้  
 ดังที่จะได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าสํานักงบประมาณเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญถือ
ได้ว่าเป็นเครื่องมือของรัฐเครื่องมือหน่ึงในการบริหารประเทศผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นที่
ยอมรับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นงบประมาณแผ่นดินจะมีประโยชน์
สูงสุดในการดํารงความเป็นชาติไทยและสามารถมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ 
จากระบบการงบประมาณดังกล่าวมาแล้วน้ัน ได้มีการวางแผนงานไว้อย่างเป็นระบบและมีบุคคลใน
สถานะต่าง ๆ เข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง ทั้งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักการเมือง และที่สําคัญคือ
ประชาชนชาวไทยทุกคน ฉะน้ันหากทุกกระบวนการซึ่งมีบุคคลทุกระดับเก่ียวข้องได้มีหลักคิดอัน
อาจจะเกิดประโยชน์ต่อกระบวนการวางแผนและตัดสินใจก็น่าจะนําไปใช้ หลักคิดน้ันก็มาจาก
หลักธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่อง สัปปุริสธรรม ดังน้ัน ด้วยเหตุผลของความเป็นมา
และความสําคัญของปัญหาดังกล่าวมาน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทําการวิจัย เรื่อง การวางแผนและการ
บริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการด้วยหลักสัปปุริสธรรมตามแนวพุทธศาสนา 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับน้ีมุ่งที่จะศึกษาในประเด็นต่อไปน้ี 
 ๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาหลักการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการ 
 ๑.๒.๒  เพ่ือศึกษาหลักสัปปุริสธรรมในพระพุทธศาสนา 
 ๑.๒.๓  เพ่ือบูรณาการการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการ
ด้วยหลักสัปปุริสธรรมในพระพุทธศาสนา 
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 ๑.๒.๔ เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณาการการ
วางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการด้วยหลักสัปปุริสธรรมใน
พระพุทธศาสนา” 

 
๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑.๓.๑ ประวัติความเป็นมาของสํานักงบประมาณ ความหมายของงบประมาณ แนวคิด
เก่ียวกับการวางแผนและการบริหารงบประมาณของประเทศไทย การปรับเปล่ียนระบบงบประมาณ
ของประเทศไทยต้ังแต่อดีต จนถึงระบบงบประมาณของประเทศไทยในปัจจุบัน 

๑.๓.๒ หลักสัปปุริสธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และนักปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนาได้แสดงไว้ 

๑.๓.๓ การวางแผนและการบริหารงบประมาณที่บูรณาการด้วยหลักสัปปุริสธรรม โดยมี 
ขอบเขตศึกษาตามประเด็น ดังต่อไปน้ี  
๑. การวางแผนงบประมาณ 
๒. การจัดทํางบประมาณ 
๓. การอนุมัติงบประมาณ 
๔. การบริหารงบประมาณ 
๕. การติดตามประเมินผลงบประมาณ 
๖. การทบทวนงบประมาณ 

 
๑.๔ วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเร่ืองน้ีจะใช้กระบวนการศึกษาหรือระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Documentary Research) เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ กลุ่ม คือ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของ
ประเทศไทย ๒ ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับหลักสัปปุริสธรรมที่นําไปบูรณาการกับการวางแผนและการ
บริหารจัดการงบประมาณโดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Formal Interview) โดยมีลําดับ
วิธีการวิจัย ดังน้ี 

๑.๔.๑ การวิเคราะห์และการวิจัยเอกสาร 
  ศึกษารวบรวมแนวคิดจากทฤษฎีขั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎก ในส่วนที่เก่ียวกับ
หลักสัปปุริสธรรม และเอกสารทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัย ที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ที่
เก่ียวข้องและเอกสารที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ทําวิจัยน้ี ซึ่งมีอยู่ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ห้องสมุด
สํานักงบประมาณ และห้องสมุดแห่งชาติ เป็นต้น 
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 ๑.๔.๒ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
 ทําการสัมภาษณ์ โดยจะกําหนดประเด็นตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งประเด็นแนวทางการ
วางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศไทย การสัมภาษณ์ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกแบบไม่มีโครงสร้าง (In-depth Informal Interview) ในขั้นการวิจัยบุคคล (Key 
Information) โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ จํานวน ๗ 
รูป/คน โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ 

๑) กลุ่มข้าราชการและข้าราชการผู้มีส่วนรับผิดชอบเก่ียวกับงบประมาณที่มีส่วนเก่ียวข้องใน
กระบวนการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณของประเทศและของส่วนราชการจํานวน และ
นักวิชาการ ๔ คน 

๒) กลุ่มนักวิชาการที่มีความรู้ทางด้านหลักสัปปุริสธรรม จํานวน ๓รูป/คน ในการสัมภาษณ์
น้ัน ผู้วิจัยได้มีหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์จากทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยพร้อมด้วยแนวการสัมภาษณ์ส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่ต้องการจะสัมภาษณ์เก็บข้อมูล เพ่ือ
ติดต่อขออนุญาตสัมภาษณ์และไปสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ท่านเหล่าน้ันสะดวกในการให้สัมภาษณ์
ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างพร้อมทั้งบันทึกเทปการให้สัมภาษณ์
หลังจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะนําบทสัมภาษณ์มาถอดเทปเพ่ือเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมใน
ประเด็นที่ต้องการต่อไป 

๑.๔.๓ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล 
ในการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลทุกส่วนให้เป็นไปตามกรอบและขอบเขตของการศึกษา 

ให้สอดคล้องกันในแต่ละบท เพ่ือให้ได้เน้ือหาตรงตามวัตถุประสงค์ 
 ๑.๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบงานวิจัยแล้วจึงนําเสนอเป็นลักษณะ
วิเคราะห์พรรณนาเน้ือหาให้ได้องค์ความรู้ (Content Analysis Description) ตามประเด็นที่ศึกษา 
กล่าวคือ  
   ๑. การวางแผนงบประมาณ 

๒. การจัดทํางบประมาณ 
๓. การอนุมัติงบประมาณ 
๔. การบริหารงบประมาณ 
๕. การติดตามประเมินผลงบประมาณ 
๖. การทบทวนงบประมาณ 

โดยมีขั้นตอนและกระบวนวิเคราะห์และสังเคราะห์จากข้อมูลที่ได้ ผู้ วิจัยจึงได้สรุปวิธี 
ดําเนินการวิจัยออกเป็นแผนภูมิวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
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แผนภูมิที่ ๑.๑ ขั้นตอนการดําเนนิการวิจัย 
     

๓ . นํ า เ ส น อ ผล ก า ร วิ จั ย ต่ อ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ียังบกพร่อง
ในประเด็นต่างๆ 

 

๑. ข้อเสนอแนะและแนว

ทางแก้ไขในการทําวิจัย 

เพื่ อให้ ได้ คํ าตอบตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒. แนวทางบูรณาการ

หลักสัปปุริสธรรมกับ

การจัดทํางบประมาณ

ท้ัง ๖ ด้าน 

ขั้นตอน วิธีดําเนนิการวิจัย ผลผลิต 

๑ . นําเสนอผลการวิจัยท่ีค้นพบต่อคณะ 
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ท้ัง ๓ ท่าน 
๒. เชิญคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ท้ัง 
ท่านมาประชุมร่วมกัน เพื่อร่วมพิจารณา
ความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ 
๓ .  นําความเห็นและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มา
ปรับปรุงแก้ไข 

๒ .  สั มภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก  ผู้ ท ร ง 
คุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้อง ๒ กลุ่ม คือ 
ด้ า น ง บ ป ร ะ ม าณ แ ล ะ ด้ า น
พระพุทธศาสนา 

๑. กําหนดบุคคลในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.นัดหมายผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสมัภาษณ์ 
๓. ดําเนินการสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวฒิุ 
๔. นําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาสรปุ
วิเคราะหต์ามประเด็นท่ีกําหนดไว ้

๑ .  วิ เคราะห์ เอกสารเก่ียวกับ
แนวคิด ทฤษฎี ระบบ ระเบียบ 
ยุทธศาสตร์ (PPBS) และขั้นตอน
การจัดสรรงบประมาณ 

๑. วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการจัดทํา
งบประมาณ  
๒. วิเคราะห์หลักสัปปุริสธรรมเพ่ือนําไป
บูรณาการกับการจัดทํางบประมาณตาม
ประเด็นท่ีกําหนด ๖ ด้าน 

๑. แนวคิดและทฤษฎีการ
ทํางบและหลักสัปปุริสธรรม
ท่ีนําไปบูรณาการกับการ
จัดทํางบประมาณ 
๒. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

แนวคิดและองค์ความรู้
เ กี่ ย ว กั บ บู ร ณ า ก า ร
หลักสัปปุริสธรรมกับการ
จัดทํางบประมาณ 

๕. นําวิทยานิพนธ์ฉบับปรับปรุง
แก้ไขเสนอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบเพ่ือ
จะขออนุมัตินําเสนอก่อนสอบ (Pre-
submission) และขออนุมัติสอบ
วิทยานิพนธ์ (Viva Voice) 
 

๑. แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์วิทยานิพนธ์
แนะนํา 
๒.เสนอวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
๓ .ปรับปรุงแก้ ไขตามคําแนะนําของคณะ 
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 
รายงานการวิจยัฉบับ

สมบูรณ์ 



 ๙

๑.๕ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.๕.๑ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 สมพงษ์ เกษมสิน  ได้ให้หลักการบริหารไว้ในหนังสือเรื่อง “การบริหาร” ไว้ว่า การบริหาร 
(administration) คือการช่วยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมี
ความหมายใกล้เคียงกับคําว่า “minister” ซึ่งหมายถึงการรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ 
รัฐมนตรีการบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของ
รัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน่วยงาน และ/หรอื บุคคล) ที่
เก่ียวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ ในตําแหน่งหน้าที่และการบริหาร
องค์การ๓ 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ ได้ให้หลักการบูรณาการไว้ในหนังสือ “การคิดเชิงบูรณาการ” ว่า
การบูรณาการเป็นการเช่ือมโยงสิ่งหน่ึง หรือหลายส่ิงเข้าเป็นส่วนประกอบของอีกสิ่งหน่ึงเพ่ือให้สิ่งน้ัน
เกิดความสมบูรณ์ขึ้นแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

๑. การบูรณาการรูปธรรม (factual integration) คือ การนําสิ่งที่มีอยู่จริง หรือนํา
องค์ประกอบที่อยู่อย่างแยกส่วนมาทําให้เป็นระบบที่มีลักษณะสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ใช้ในลักษณะของ
กระบวนการที่องค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ ระบบ องค์การ บุคคล ฯ ต้ังแต่ ๒ หน่วยขึ้นไปรวมตัวกัน โดย
มีการจัดโครงสร้างใหม่ หรือปรับกระบวนการทํางานใหม่ตามหน้าที่มีการประสานงานเช่ือมโยงกัน 
เพ่ือให้องค์ประกอบดังกล่าวบรรลุถึงสภาพที่ดีกว่าสภาพก่อนการบูรณาการ ซึ่งการบูรณาการใน
ลักษณะน้ีจะเป็นการผสานศักยภาพระหว่างกัน เพ่ือช่วยให้สามารถใช้ศักยภาพหรือความถนัดในแต่
ละด้านของแต่ละฝ่ายมาผสมผสานกัน 
 ๒. การบูรณาการนามธรรม (conceptualintegration) อยู่ในรูปของแผนงานสมมติฐาน 
กระบวนทัศน์ ทฤษฎี โครงการ แผนการฯ ต้ังแต่ ๒ แนวคิดขึ้นไป แนวคิดน้ีอาจมีข้อมูลบางส่วนหรือ
แนวคิดภายในที่ดูเหมือนมีความขัดแย้งกัน การบูรณาการเป็นการนําเอามาก่อรูปใหม่ โดยนําเอา
องค์ประกอบย่อยที่ดูเหมือนแตกต่างมารวมกันอย่างผสมกลืนกัน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการน้ี 
คือ มูลค่าที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีการนําเอาแนวคิดเชิงบูรณาการมาใช้ในศึกษาศาสตร์ ในลักษณะ 
สหวิทยาการ (multidisciplinary) ที่นําเอาศาสตร์ในสาขาที่แตกต่างกันหรือหลายสาขาผนวกเข้ากับ
ศาสตร์ที่เป็นแกนหลักสาขาหนึ่ง เพ่ือให้ศาสตร์น้ันมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น นําไปสู่การประยุกต์ใช้ที่มี
ประสิทธิภาพกว่าสําหรับการบูรณาการในการวางแผน หมายถึง กระบวนการวางแผนที่มีการระดม
ความคิดเห็นร่วมกันอย่างเป็นระบบจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การวางแผนในระดับสาขาที่มี

                                                     
๓สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๑๔), ๑๓ หน้า. 



 ๑๐ 

ความสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสู่ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดหมายหลักของ
แผนร่วมกันได้๔ 

อนันต์ เกตุวงศ์ ได้อธิบายเก่ียวกับการวางแผนไว้ในหนังสือ “หลักและเทคนิคการวางแผน” 
โดยสรุปว่า การวางแผนเป็นกระบวนการ (Process)ที่มีการจัดเตรียม (Preparing) มีชุดการดําเนิน 
งาน (a set)มีการตัดสินใจเพ่ือการกระทํา (decisions for action) การวางแผนมุ่งสู่การกระทําเป็น
สําคัญ ไม่ได้มุ่งไปสู่วัตถุประสงค์อย่างอ่ืน แต่การวางแผนก็มีผลงานระดับสอง (secondary results) 
อีกหลาย ๆ อย่าง เช่น การพัฒนาการบริหารการพัฒนาการตัดสินใจและการฝึกอบรมให้คนทํางาน
ร่วมกันอนาคต (in the future) ซึ่งต้องอาศัยหลักการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต ความไม่แน่นอน 
และเง่ือนไขต่าง ๆการมุ่งให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ (directed at achieving goals) และใช้วิธีการ
ที่ให้ผลงานสูง (by optimal means) โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการกับเป้าหมาย 
(means/end analysis) เพ่ือเลือกวิธีการกระทําที่ก่อให้เกิดผลตามเป้าหมายมากที่สุด๕ 

พระพรหมคุณาภรณ์ ได้ให้หลักของการเป็นคนดีที่มีเหตุมีผลเป็นคนสมบูรณ์แบบไว้ใน
หนังสือ “ธรรมนูญชีวิต” ไว้ว่าการรู้หลักและรู้จักเหตุ คือรู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย ที่ตน
เข้าไปเกี่ยวข้องในการดําเนินชีวิต ในการปฏิบัติกิจหน้าที่และดําเนินกิจการต่าง ๆ  รู้เข้าใจสิ่งที่ตนต้อง
ประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เช่น รู้ว่าตําแหน่ง ฐานะ อาชีพ การงานของตนมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างไร จึงจะเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลสําเร็จที่เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบน้ันๆ 
ดังน้ีเป็นต้น ตลอดจนช้ันสูงสุดคือ รู้เท่าทันกฎธรรมดาหรือหลักความจริงของธรรมชาติ เพ่ือปฏิบัติต่อ
โลกและชีวิตอย่างถูกต้อง มีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิตน้ัน”๖ 

เสถียรพงษ์ วรรณปก ได้ให้คุณสมบัติของคนดีไว้ในหนังสือ “จุดประกายแห่งชีวิต” ว่า 
คุณสมบัติของคนดีมี ๒ ประการคือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุและรู้จักผล คิดพิจารณาได้ตามเป็นจริงในเหตุ
ในผล และการทํางานด้วยเหตุผลคนดีต้องทํางานด้วยหลักการ มีขั้นตอนเป็นเหตุผล ไม่ใช่ว่าทําด้วย
อารมณ์หรือเพราะมีผลประโยชน์ซ่อนอยู่เบ้ืองหลัง เพราะคนเป็นผู้นํามีอํานาจให้คุณให้โทษได้ คือ ถ้า
ไม่ชอบลูกน้องบางคน ทั้ง ๆ ที่งานดี ซื่อสัตย์สุจริต แต่เขาไม่ชอบประจบประแจงก็ไม่ยอมข้ึนเงินเดือน

                                                     
 ๔เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, การคิดเชิงบูรณาการ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : สํานัก
พิมพ์ซัคเซสมีเดีย, ๒๕๔๖), ๒๓ หน้า.  

๕อนันต์ เกตุวงศ์, หลักและเทคนิคการวางแผน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙) ๓๔ หน้า. 

๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), ๕๔ หน้า. 



 ๑๑ 

ให้หรือหาทางไล่ออกไป จึงเป็นการทํางานด้วยอารมณ์ เอาแต่ใจตน มีอคติ ไม่ยึดหลักการและ
เหตุผล๗ 

๑.๕.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 พัชรา ตัณฑยรรยง  ศึกษาวิจัยเรื่อง “การวางแผนทางการเงินแนวพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า 
การบูรณาการการวางแผนการเงินแนวพุทธน้ันมีกรอบการวางแผน ๕ ประเด็น ดังน้ี 
 ๑. การตรวจสถานะทางการเงิน เป็นการเข้าใจความเป็นจริงตามสถานะของทรัพย์ที่ตนเป็นอยู่ 
คือ มีปัญญาตรวจสอบรายรับ รายจ่าย ต้นทุน ขาดทุน หรือ กําไร การตรวจสอบสถานะทางการเงินหรือ
ทรัพย์สินของตนให้ชัดก็เพ่ือที่จะได้ต้ังหลักถูก มิฉะน้ันจะไม่สามารถหาวิธีการได้ชัดเจน 
 ๒. การวางแผนการบริหารจัดการชีวิตด้านการเงินเป็นการใช้ศาสตร์ของการบริหารจัดการเข้า
มาบูรณาการ ให้รู้จักแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ส่วนเก็บออมเพียงหน่ึงส่วน ส่วนใช้จ่ายก็เพียงหน่ึง
ส่วน สําหรับส่วนลงทุนน้ันมีสองส่วน การลงทุนทําให้ทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นแสดงถึงความม่ังคั่ง 
 ๓. การวางแผนอนาคตเป็นการมองเห็นความจริงที่จะปรากฏในกาลข้างหน้าแล้ววางแผน
การเงินไว้สําหรับช่วงอายุน้ันๆ เริ่มต้นจากเริ่มต้นครอบครัว ขยายครอบครัว แยกย้ายครอบครัวและเข้าสู่
วัยชรา การวางแผนสําหรับอนาคตน้ีเป็นเรื่องของการออมและลงทุน เป็นหลักประกันว่าสามารถมีเงินใช้
จ่ายในแต่ละช่วงชีวิต ในการวางแผนอนาคตนี้ต้องอาศัยกัลยาณมิตรและความรอบคอบให้มาก 
 ๔. การจัดทําแผนติดตามประเมินผลเป็นการตรวจสอบแผนที่วางไว้ทั้งในด้านการใช้จ่าย การ
ลงทุนและการออม เพ่ือให้เห็นกระบวนการในการวางแผนการเงินที่ชัดเจนทั้งที่เป็นไปตามเป้าหมายและ
ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในกรณีน้ีให้ใช้หลักสมบัติ ๔ และวิบัติ ๔ มาเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
กระบวนการ 
 ๕. คุณสมบัติผู้วางแผนและผู้ดําเนินตามแผนการเงินเป็นศักยภาพของผู้ที่จะวางแผนทางการเงิน 
ได้แก่ ความเป็นผู้ฉลาดในธุรกิจทุกด้าน (สัสะเมธะ) ความเป็นผู้ฉลาดเก่ียวกับคน (ปุริสเมธะ) ความเป็นผู้
ฉลาดในในการใช้เครื่องมือ (สัมมาปาสะ) และความเป็นผู้ฉลาดในมนุษย์สัมพันธ์ (วาชเปยยะ)๘ 

พระอุทิศ อภิวโร ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือแก้ปัญหาชีวิตและ
เศรษฐกิจ” จากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาชีวิตของคนเราน้ัน มีปัญหาพ้ืนฐานของชีวิตอันเดียวกัน 

น้ันคือ ความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายหรือทุกข์ใจซึ่งมีสาเหตุมาจากความโลภ ความโกรธ ละความ
หลง แต่การแก้ปัญหาทางพระพุทธศาสตร์น้ัน ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาชีวิตจากภายในมาสู่

                                                     
๗เสฐียรพงษ์ วรรณปก, จุดประกายแห่งชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :ศยาม,  

๒๕๔๕), ๑๑๕ หน้า. 
 ๘พัชรา ตัณฑยรรยง, “การวางแผนทางการเงินแนวพุทธ”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓, ๑๗๙ หน้า. 



 ๑๒ 

ภายนอกท่ีมุ่งเอาชนะกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตใจ โดยการเน้นให้มีสติปัญญารู้เท่าทันในปัญหาที่เกิดขึ้น 

และแก้ปัญหาตามเหตุปัจจัย 
 พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไว้ ๒ ขั้นคือ 
 ๑. ขั้นภายนอก (วัตถุ) สอนไม่ให้เกียจคร้านในการประกอบอาชีพการงาน คือ การพยายาม
สร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้นด้วยการนรู้จักขยันหมั่นเพียรและการเก็บออม นอกจากน้ันก็ให้งดเว้น
การเหตุแห่งความเสื่อมฉิบหายของโภคทรัพย์ 
 ๒.  ขั้นภายใน (จิตใจ) สอนให้มีอริยทรัพย์ คือ การหัดควบคุมความต้องการหรือหัดคิด หัดใช้
ปัญญา สั่งสอนตนเองให้เป็นนายอยู่เหนือวัตถุ อันเป็นการสร้างคุณธรรมประจําใจขึ้นแทนทรัพย์ ซึ่งจะช่วย
ยกระดับคุณค่าของชีวิตให้สูงย่ิงขึ้นไป๙ 

พระครูพิพิธจารุธรรม (ชุมพร  กวางทอง) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “การบริหารวัดเชิงบูรณา
การ” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการน้ัน มี
หลักการในการบริหารตามหลักการที่ยอมรับได้ทั้ง ๔ ด้าน คือ  

๑. ภาวะผู้นํา (Leader) 
๒. การจัดการองค์การ (Organizing)  
๓. การวางแผน (Planning) 
๔. การประเมินผล (Evaluation)๑๐ 

 พระสามารถ  อานนฺโท (เนตรแสง) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม” 
ผลจากการวิจัยพบว่า ในผู้นําโดยทั่วไป และผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรมน้ันจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

๑) เป็นผู้นําที่รู้จักเหตุ รู้จักหลักการและวิธีการดําเนินงาน 
๒) เป็นผู้นําที่รู้จักผล รู้จักจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ และสามารถที่จะดําเนินการได้ตาม

จุดมุ่งหมายน้ัน  
๓) เป็นผู้นําที่รู้จักตน สามารถที่จะประเมินตนเองได้ในภาวการณ์ต่าง ๆ 
๔) เป็นผู้นําที่รู้จักประมาณ มีความพอดี ในภาวการณ์ต่าง ๆ 
๕) เป็นผู้นําที่รู้จักกาลเวลาที่เหมาะสมท่ีจะดําเนินการใด ๆ  
๖)  เป็นผู้นําที่รู้จักระเบียบ กฎเกณฑ์ ของโครงสร้างในหน่วยงานของตนเอง รวมถึง สังคม 

                                                     
 ๙พระอุทิศ อภิวโร ,  “การศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาชีวิตและเศรษฐกิจ”. 
วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 
๒๕๔๗, ๑๕๐ หน้า. 

๑๐พระครูพิพิธจารุธรรม (ชุมพร  กวางทอง), “การบริหารวัดเชิงบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์ 
ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, ๒๓๐
หน้า. 



 ๑๓ 

๗)  เป็นผู้นําที่รู้จักประเภทของบุคคลที่ไปเกี่ยวข้อง ว่าเป็นคนเช่นไร เป็น บัณฑิต หรือเป็น
คนพาล๑๑ 

พระมหาอาคม  ไกรอ่อน  ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาแผนและสื่อประกอบการเรียนรู้ วิชาธรรม
วินัยเรื่องสัปปุริสธรรม ๗ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒”ผลการวิจัยพบว่า สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมที่ทําให้
คนเป็นคนดี เป็นคุณธรรมของสัตบุรุษ เป็นเคร่ืองหมายว่าผู้น้ันเป็นคนดี ใครก็ตามไม่ว่าจะยากดีมีจน
อย่างไร ถ้ามีคุณสมบัติ ๗ ประการน้ี ผู้น้ันเป็นคนดี แต่ถ้าขาดคุณสมบัติเหล่าน้ี แม้ว่าจะเป็นคนมีชาติ
สกุล มีวิทยฐานะสูง มียศศักด์ิอัครฐาน มั่งมีเงินทองสักปานใด ก็ไม่เรียกว่าสัตบุรุษ   ไม่เรียกว่าคนดี  

คนที่ต้องการเป็นสัตบุรุษหรือคนดีน้ัน  ควรมีหลักธรรมคือ ธัมมัญญุตา อัตถัญญุตาอัตตัญญุตา  

มัตตัญญุตา  กาลัญญุตา  ปริสัญญุตา  ปุคคลัญญุตา 
 ธัมมัญญุตา หมายความว่า ความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือรู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่
ตนเข้าไปเก่ียวข้องในการดําเนินชีวิต ในการปฏิบัติกิจหน้าที่และดําเนินกิจการต่างๆ รู้เข้าใจสิ่งที่ตน
จะต้องประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เช่น รู้ว่าตําแหน่ง ฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างไร มีอะไรเป็นหลักการ จะต้องทําอะไรอย่างไร จึงจะเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลสําเร็จที่
เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบน้ัน ๆ ดังน้ีเป็นต้น ตลอดจนช้ันสูงสุดคือรู้เท่าทันกฎธรรมดา
หรือหลักความจริงของธรรมชาติ เพ่ือปฏิบัติต่อโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง มีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ตกเป็น
ทาสของโลกและชีวิตน้ัน 
 อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล คือ รู้ความหมายและความมุ่งหมายของหลักการที่
ตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระทํา รู้ว่าการที่ตนทําอยู่อย่างน้ัน ดําเนินชีวิตอยู่อย่าง
น้ันเพ่ือต้องการประโยชน์อะไร ควรจะได้บรรลุถึงผลอะไร  ที่ให้มีหน้าที่ ตําแหน่ง ฐานะการงานอย่าง
น้ันๆ เขากําหนดไว้เพ่ือความมุ่งหมายอะไร กิจการที่ตนทําอยู่ขณะนี้เมื่อทําไปแล้วจะบังเกิดผล
อะไรบ้าง เป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไร ดังน้ีเป็นต้น ตลอดจนถึงขั้นสูงสุด คือ รู้ความหมายของคติ
ธรรมดา และประโยชน์ที่เป็นจุดหมายแท้จริงของชีวิต 
 ความเป็นผู้รู้จักผล คือ เห็นผลท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วรู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรในอดีต เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาหรือใช้ประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคต โดยการกําจัดสาเหตุรากเหง้า หรือ
ปฏิบัติตามวิธีการที่ได้ผลดี 
 อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน หมายถึง การรู้ภาวะ สถานะที่ตัวเองเป็น รู้ฐานะที่ตัวเองมี รู้
กําลังความสามารถ รู้สติปัญญาของตัวเอง  ความรู้จักตนมีลักษณะ ๒ อย่าง คือ 

๑.  รู้จักภาวะที่ตนเป็น คือ เมื่อเกิดมาก็เป็นสถานะลูก ต่อมาก็อาจเป็นพ่ีหรือเป็นน้อง เป็น
คนไทย  เป็นชาวเมืองไหน  ตําบลไหน  ต่อมาก็เป็นนักเรียน  เป็นลูกศิษย์ โตขึ้นก็อาจเป็นลูกจ้าง 

                                                     
๑๑พระสามารถ อานนฺโท (เนตรแสง) “ภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม”, วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๑๐ หน้า.  



 ๑๔ 

หรือนายจ้าง  เจ้าของธุรกิจ  ถ้าออกบวชก็เป็นพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี  ถ้ามีลูกก็เป็นพ่อเป็นแม่  ถ้ามี
อาชีพก็เป็นเกษตรกร วิศวกร แพทย์ ข้าราชการ ครู ทหาร ตํารวจ เป็นต้น จากภาวะที่เราเป็นลูก ก็
ต้องรู้หน้าที่ของลูกที่ดี เป็นลูกจ้างก็ต้องรู้หน้าที่ของลูกจ้างที่ดี เป็นชาวพุทธ ก็ต้องรู้หน้าที่ของ
พุทธศาสนิกชนที่ดี  เป็นต้น 

๒. รู้จักฐานะที่ตัวเองมี คือรู้ ว่าเรามีความรู้ความสามารถ มีศีล มีธรรม มีกําลังกาย มี
การศึกษา มีญาติมิตร มีความเช่ือมั่นในตัวเอง มีความมั่นคงทางจิตใจ มีเกียรติยศ ฐานะการเงิน 
ตําแหน่ง มีอํานาจดําเนินการเพียงใด มีสุขภาพแข็งแรงแค่ไหน จึงช่ือว่ารู้จักฐานะที่ตัวเองมี 
 มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ หมายถึง รู้จักความพอเหมาะ พอดี งานอะไรก็ตามถ้า
ทําไม่พอดีก็จะทําให้เสียงาน ทําให้คุณภาพของงานตกไป การหาจุดพอดีของแต่ละคนของแต่ละ
หน่วยงานไม่เท่ากัน และไม่มีเคร่ืองช่ัง ตวง วัดที่จะมาบอกได้ว่าพอดี ต้องใช้จิตใจที่ประกอบด้วย
สติปัญญาของแต่ละคนเท่าน้ันเข้าไปวัดความพอดี เพราะการหาจุดพอดีน้ันหายาก คนอ่ืนไม่สามารถ
หาความพอดีแทนเราได้ 
 กาลัญญุตา หมายความว่า ความเป็นผู้รู้จักเวลาอันสมควรในการประกอบกิจการงานน้ัน ๆ 
ตลอดจนรู้จักกะเวลาและวางแผนการใช้เวลา โดยคํานึงถึงวิธีที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้เวลามี
ลักษณะ ๔ อย่าง  คือ 
 ๑.  ทําให้ทันกาลเวลา เช่น นักเรียนทําข้อสอบไม่ทันเวลา ถึงจะมีความรู้มากเท่าไรก็สอบตก  
ส่วนชาวนาแม้จะทํานาเก่งอย่างไร ถ้าทําไม่ทันฤดูปลูกข้าว ทําช้าเกินไป นํ้าท่วมนาข้าวจมนํ้าเสียหาย  
ไม่ทันได้เก็บเก่ียว  ดังน้ัน  ควรมีการกะการทํางานให้แล้วเสร็จทันเวลา 
 ๒.  ทําให้ถูกกาลเวลา เช่น นักเรียนต่ืนนอนตอนเช้า ต้องเก็บที่นอน แล้วล้างหน้า แปรงฟัน 
เพราะตอนเช้าสิริอยู่ที่หน้า แล้วจึงช่วยพ่อแม่ทํางานบ้าน อาบนํ้า รับประทานอาหาร แล้วจึงแต่งตัวไป
โรงเรียน  
 ๓.  ทําตามกาลเวลา ซึ่งเป็นวันที่ทางราชการหรือวันที่ทางพระพุทธศาสนาได้กําหนดไว้  คือ
การทําบุญตักบาตรในวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา  เป็นต้น วันดังกล่าวมาน้ี ต้องปฏิบัติตามให้
ถูกต้องและต้องทําตามกาลเวลา 
 ๔.  ทําให้ตรงกาลเวลา คือ การนัดหมายพบกันวันพรุ่งน้ี เวลา ๘.๓๐ น. ผู้ที่นัดพบกันจะต้อง
ไปให้ตรงเวลา การเรียนการสอนของครูต้องสอนตรงเวลา เลิกสอนตรงเวลา นักเรียนไปโรงเรียนตรง
เวลา กลับตรงเวลา 
 ปริสัญญุตา หมายความว่า ความเป็นผู้รู้จักชุมชน และกิริยาที่ต้องประพฤติต่อชุมชนน้ันๆ ว่า  
ชุมชนหมู่น้ีเมื่อเข้าไปหาจะต้องทํากิริยาอย่างน้ี จะต้องพูดอย่างน้ี การเข้าหาชุมชนมีหลักเกณฑ์ ๔  
อย่าง คือ ๑. ต้องไม่เสียศีล  ๒. ต้องไม่เสียธรรม เมื่อชุมชนมีความเดือดร้อนต้องให้ความช่วยเหลือ  
๓. ต้องไม่เสียประเพณี  ๔. ต้องไม่ผิดกฎหมาย 



 ๑๕ 

 ปุคคลัญญุตาหรือปุคคลปโรปรัญญุตา หมายความว่า ความเป็นผู้รู้จักเลือกคบบุคคลว่า 
บุคคลน้ีเป็นคนดีควรคบ บุคคลน้ีเป็นคนไม่ดีไม่ควรคบ เป็นต้น๑๒ 
 สุนีย์ เนียมสวัสด์ิ ศึกษาเรื่อง “การสร้างมาตรวัดปรีชาเชิงอารมณ์ตามหลักธรรมในพุทธ
ศาสนา : สัปปุริสธรรม ๗ สําหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ ๓ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓” ผลการวิจัยพบว่า 
เกณฑ์ปกติของมาตรวัดปรีชาเชิงอารมณ์ตามหลักธรรมในพุทธศาสนา : สัปปุริสธรรม ๗ ) มีค่าทีปกติ
รายด้าน คือ การรู้จักเหตุทีปกติ T๑๘ ถึง T๘๐  การรู้จักผลทีปกติ T๑๘ ถึง T๘๐  การรู้จักตนทีปกติ 
T๑๘ ถึง T๘๐  การรู้จักประมาณทีปกติ T๑๘ ถึง T๘๒  การรู้จักกาลทีปกติ T๑๘ ถึง T๘๒  การรู้จัก
ชุมชนทีปกติ T๑๘ ถึง T๘๐  การรู้จักบุคคลทีปกติ T๑๘ ถึง T๘๒  และมาตรวัดทั้งฉบับมีคะแนนที
ปกติ T๑๘ ถึง T๘๒๑๓ 
 สรุปเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า การบริหารจัดการด้านงบประมาณน้ัน ผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในเร่ืองของการบริหารจัดการ ทั้งเจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการ จะต้องเป็นคนดี ซึ่งเป็นธรรมของสัตบุรุษ ซึ่งจะต้องมีหลักธรรมน้ี ประกอบด้วย ธัมมัญญุตา 

อัตถัญญุตา อัตตัญญุตา  มัตตัญญุตา  กาลัญญุตา  ปริสัญญุตา  และปุคคลัญญุตา สําหรับการบริหาร
จัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการน้ัน ถือได้ว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องทําอย่างมีขั้นตอน 

มีหลักวิชาและยังต้องอาศัยความชํานาญในการใช้หลักวิชาน้ัน นอกจากน้ันยังต้องอาศัยหลักบูรณา-
การศาสตร์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนหลักสัปปุริสธรรมทางพระพุทธศาสนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพของการทํางานทางด้านการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณได้ ซึ่งจะต้องเป็นผู้
ที่รู้จักเหตุ น่ันคือ จะต้องรู้หลักการ รู้เหตุผล ในการดําเนินการต่าง ๆ ที่ตนเองเข้าไปเก่ียวข้อง คือ 

หลักธัมมัญญุตา และรู้ถึงความมุ่งหมายที่ตนเองต้องปฏิบัติ ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่เราทําว่าต้องการ
อะไร เป็นผู้ที่รู้จักผล น่ันคือ ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นน้ีมาจากสาเหตุอะไร เพ่ือที่จะได้ใช้ให้เป็นข้อมูลใน
การแก้ปัญหาและกําจัดต้นตอของสาเหตุน้ัน หลักอัตถัญญุตา ทราบว่าขณะน้ีเราคือใคร มีหน้าที่อะไร 

มีหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณของหน่วยงานราชการ       หรือมีหน้าที่เป็นผู้ที่ให้ข้อมูล   (คือ หน่วย
ราชการ) เมื่อทราบแล้วก็จะสามารถทําตัวให้ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ  คือ หลักอัตตัญญุตา  

ตลอดจนต้องเป็นผู้ที่รู้จักประมาณ รู้จักความพอเหมาะ พอควร เพ่ือความเหมาะสมไม่ให้งานเสียหาย 

น่ันคือ หน่วยงานน้ีควรจะได้รับงบประมาณเพียงเท่าน้ี ก็สามารถเพียงพอที่จะดําเนินงาน ถ้าหาก

                                                     
๑๒พระมหาอาคม  ไกรอ่อน, “การพัฒนาแผนและส่ือประกอบการเรียนรู้ วิชาธรรมวินัย

เรื่องสัปปุริสธรรม ๗  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๔๗, ๘๑ หน้า. 

๑๓สุนีย์  เนียมสวัสด์ิ, “การสร้างแบบวัดปรีชาเชิงอารมณ์ตามหลักธรรมในพุทธศาสนา : สัปปุริส-
ธรรม ๗  สําหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ ๓ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง), ๒๕๔๙, ๒๑๒ หน้า. 



 ๑๖ 

พิจารณางบประมาณให้มาก หรือน้อยเกินไปก็จะทําให้เสียหายแก่หน่วยงานได้  คือ หลักมัตตัญญุตา 

รวมถึงการที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการ จะต้องเป็นผู้ที่รู้ความ
พอเหมาะ พอควรของช่วงเวลา ว่าช่วงเวลาใดควรจะพิจารณาให้งบประมาณเท่าใด เพ่ือไม่ให้เกิด
ความเสียหายต่องบประมาณของประเทศ  หากพิจารณาให้งบประมาณ มากไป หรือน้อยไป  คือหลัก
กาลัญญุตา  ตลอดจนเจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณต้องรู้จักหน่วยงานน้ัน ๆ เป็นอย่างดี เพ่ือการติดต่อ
ประสานงานได้อย่างสมบูรณ์  คือ หลักปริสัญญุตา และสุดท้ายคือ จะต้องเป็นผู้ที่รู้จักว่าควรจะต้อง
ติดต่อประสานงานกับใครเพ่ือจะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด เพ่ือการวางแผนที่ชัดเจน คือ 

หลักปุคคลัญญุตาหรือปุคคลปโรปรัญญุตา    
 
๑.๖ สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

จากวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงได้กําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยในการบูรณาการการวางแผนและการบริหารจัดการหน่วยงานราชการด้วยหลัก 
สัปปุริสธรรมตามประเด็นที่ศึกษา ได้แก่การวางแผนงบประมาณการจัดทํางบประมาณการอนุมัติ
งบประมาณการบริหารงบประมาณการติดตามประเมินผลงบประมาณการทบทวนงบประมาณ 

 
 
 

 
 
 
 



 ๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ ๑.๒ แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 
๑.๗ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑.๘.๑  ทําให้ทราบแนวทางเกี่ยวกับการบริหารการวางแผนงบประมาณ 
 ๑.๘.๒  ทําให้ทราบหลักสัปปุริสธรรมในพระพุทธศาสนา 
 ๑.๘.๓  ทําให้ทราบการบูรณาการการวางแผนและการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
ราชการด้วยหลักสัปปุริสธรรม 
 ๑.๘.๔ ทําให้องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการวางแผนและการบริหาร
จัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการด้วยหลักสัปปุริสธรรม”  

หลักสัปปุริสธรรมสําหรับการ
วางแผนและการบริหารจัดการ

งบประมาณ 
- รู้เหตุ 
- รู้ผล 
- รู้ตน 
- รู้กาล 
- รู้ประมาณ 
- รู้ชุมชน 
- รู้บุคคล 

 

- วิเคราะห์เอกสารปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิและเอกสารอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวข้องตาม 
กระบวนการวิจัยเชิง

คุณภาพเอกสาร (Content 
Analysis Description) 

- สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
เกี่ยวข้องท้ังฝ่ายบรรพชิต
และคฤหัสถ์ (In-Depth 
Interview) 
- สรุปวิเคราะห์ตามประเด็น
ท่ีกําหนดไว้ 

การวางแผนและการบริหาร
งบประมาณ 

- แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวาง 
แผนและกา รบ ริห า ร งบ - 
ประมาณ 

- การวางแผนและการบริหาร
งบประมาณของประเทศไทย 

- การป รับ เปลี่ ยนระบบงบ 
ประมาณ 
 

การวางแผนและการบริหาร
จัดการหน่วยงานราชการท่ี
บูรณาการด้วยหลักสัปปุริส

ธรรม 
- การวางแผนงบประมาณ 
- การจัดทํางบประมาณ 
- การอนุมัติงบประมาณ 
- การบริหารงบประมาณ 
- การติดตามประเมินผล

งบประมาณ 
- การทบทวนงบประมาณ 

องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
การวางแผนและการบริหาร
จั ดการ งบประมาณตาม
แนวสัปปุริสธรรม (Model) 
 



 ๑๘ 

๑.๘.๕ ทําให้ทราบเป็นแนวทางในการวางแผนและการบริหารงบประมาณแนวพุทธใน
องค์กรลักษณะเดียวกันในสังคมได้ 

 
๑.๘ คํานิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
 การบริหารจัดการ หมายถึงกระบวนการเก่ียวกับงบประมาณที่เก่ียวข้องของ คน เงิน 
ทรัพยากร มาดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
 บูรณาการ หมายถึง แนวทางการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน
ราชการของสํานักงบประมาณด้วยหลักสัปปุริสธรรม ๗  
 การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการ หมายถึง การ
วางแผนและการบริหารจัดการการต้ังงบประมาณให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ของประเทศ ของสํานัก
งบประมาณโดยมีแผนงานที่แสดงออกมาในรูปตัวเงินและดําเนินโครงการในระยะเวลาท่ีกําหนด และ
มีองค์ประกอบ คือ ครอบคลุมและมีวินัย ชอบธรรม ยืดหยุ่น คาดการณ์ได้ ซื่อสัตย์ สารสนเทศ และ
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้เพ่ือให้นโยบายของรัฐบาลประสบความสําเร็จ 
 สํานักงบประมาณ หมายถึง หน่วยงานกลางของรัฐ ที่มีหน้าที่หลักในการจัดการงบประมาณ
ของแผ่นดิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดการทรัพยากรของประเทศ เพ่ือใช้ในการขับเคล่ือนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ   

การวางแผนงบประมาณ หมายถึงการจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณ และยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

การจัดทํางบประมาณ หมายถึงการที่หน่วยงานราชการได้ทํางบประมาณเข้ามาสู่สํานัก
งบประมาณโดยให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานราชการ นโยบายของรัฐบาล และหลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดสรรงบประมาณ 

การอนุมัติงบประมาณ หมายถึงการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีของฝ่ายนิติ
บัญญัติ คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกําหนดในการพิจารณา ๓ วาระ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๐๕ 
วัน และให้วุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบหรือไมเ่ห็นชอบ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๐ วัน 

การบริหารงบประมาณ หมายถึงกระบวนการจัดการงบประมาณ หรือวงจรงบประมาณ ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน 

การติดตามประเมินผลงบประมาณ หมายถึงการติดตามให้หน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจได้รายงานผลการปฏิบัติตามและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบการประเมินผลของ
สํานักงบประมาณ 

การทบทวนงบประมาณ หมายถึง การทบทวนเพ่ือปรับลดงบประมาณจากรายการโอน
เปลี่ยนแปลงทั้งน้ีต้องไม่กระทบต่อเป้าหมายการดําเนินงาน จากผลการดําเนินงานตามกิจกรรมและ
โครงการ โดยพิจารณาจากการใช้งบประมาณที่ไม่จําเป็น และการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม โดยการ
ปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 



 ๑๙ 

 พุทธธรรม หมายถึง สัปปุริสธรรม ๗ ที่สามารถนํามาปรับใช้กับการจัดทํางบประมาณจะต้อง
มีประกอบด้วย 
 ๑)  ธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) รู้จักเหตุ รู้หลักการ รู้วิธีการ ในการจัดทํางบประมาณ 
 ๒)  อัตถัญญุตา (การรู้จักผล) รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล ของหลักการที่ตนปฏิบัติเข้าใจ
วัตถุประสงค์ ของการจัดทํางบประมาณ 
 ๓)  อัตตัญญุตา (การรู้จักตน) รู้ตามเป็นจริงว่า ว่าองค์กรของเรามีหน้าที่ควบคุม จัดการและ
วางแผนการจัดทํางบประมาณ 
 ๔)  มัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) การรู้จักประมาณ ความพอดีความพอเหมาะพอสมควร
ในการบริหารงบประมาณ 
 ๕)  กาลัญญุตา (การรู้จักกาล) การรู้จักบริหารเวลาในการจัดทํางบประมาณ 
 ๖)  ปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) การรู้จักองค์กรที่จัดทํางบประมาณ 
 ๗)  ปุคคลปโรปรัญญุตา (การรู้จักบุคคล) ความเป็นผู้รู้จักบุคคลที่เก่ียวข้องในการจัดทํา
งบประมาณ และที่ขออนุมัติงบประมาณ 



 
 

บทที่ ๒ 
การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ 

 
 ในการขับเคล่ือนประเทศไปได้น้ัน รัฐต้องใช้งบประมาณในการพัฒนางานและนโยบายของ
รัฐบาลให้เป็นไปตามท่ีได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภา งบประมาณจึงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญอย่าง
ย่ิง ซึ่งต้องได้รับการวางแผนดูแลและบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
มิฉะน้ันย่อมนํามาสู่ความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลได้ ในบทน้ีผู้วิจัยต้อง
การศึกษาในประเด็นที่เก่ียวกับประวัติ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี การบริหารงบประมาณของ
ประเทศไทย และระบบงบประมาณของประเทศไทย ดังน้ี 
 
๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับวางแผนและการบริหารจัดการ 
 ๒.๑.๑ ความหมายของการวางแผน  

การวางแผนเป็นสิ่งที่จําเป็นของทุกองค์กร ที่ผู้บริหารทุกระดับขององค์กรควรจะดําเนินการ
ริเริ่มเป็นลําดับแรกก่อนเร่ืองอ่ืน ๆ การวางแผนถือเป็นส่วนงานท่ีอยู่ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
จะเห็นโดยทั่วไปว่าผู้บริหารที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานในปัจจุบันจะต้องเป็นนักวางแผนท่ีมี
ความสามารถที่จะนําแผนน้ันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลและเป็นรูปธรรม 

ปัจจุบันการวางแผนได้ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางในหน่วยงานและองค์การทุกประเภทท้ังใน
ภาครัฐและภาคเอกชน การอธิบายถึงคํานิยามหรือความหมายของการวางแผนได้มีนักวิชาการด้าน
บริหารจํานวนมากอธิบายไว้ สรุปได้ดังน้ี 

ฟรีมอนต์ อี. คาสต์ (Fremont E. Kast) และเจมส์ อี. โรเซนวิก (James E. 
Rosenzweig) อธิบายว่า การวางแผน คือ กระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทํา
อะไร อย่างไร มีการเลือกวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการ และวิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์น้ัน๑ 

ฮาโรลด์ คูนต์ (Harold Koontz) และซีริล โอดอนเนลล์ (Cyril O’donnell) กล่าวว่า 
การวางแผน คือ การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทําอะไรทําอย่างไรทําเมื่อใด และใครเป็นผู้กระทํา การ

                                                        
๑Fremont E. Kast and James E. Rosenzweiz, Organization and Management : A  

System Approach, (New York : McGraw – Hill Book company, 1970) pp. 435 – 436. 
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วางแผนเป็นสะพานเช่ือมช่องว่างจากปัจจุบันไปสู่อนาคตตามท่ีต้องการ และทําให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นตาม
ต้องการ๒ 

เฮอร์เบิรต์ เอ. ไซม่อน (Herbert A. Simon) โดนัลด์ ดับเบิล ยู.สมิทเบอร์ก (Donald 
W. Smithburg) และวิกเตอร์ เอ ทอมป์สัน (Victor A. Thompson) อธิบายว่า การวางแผน คือ
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับข้อเสนอในอนาคต ในเร่ืองการประเมินข้อเสนอต่าง ๆ ที่มีให้เลือกและเก่ียวกับ
วิธีการต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือบรรลุความสําเร็จของข้อเสนอนั้น ๆ การวางแผนเป็นเรื่องของ
ความคิดที่มีเหตุผลและมีการควบคุมให้ดําเนินการด้วย๓ 

เอช.จี.ฮิกส์ (H.G. Hicks) อธิบายว่า การวางแผนเป็นหน้าที่ทางบริหารประการแรกที่
กระทําเพ่ือกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงโดยเฉพาะการที่จะวางแผนได้สําเร็จผลน้ัน จําเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลจากอดีต การตัดสินใจในปัจจุบันและทําการประเมินผลในอนาคตด้วย๔  

อาร์. แอล. แอกคอฟฟ์ (R.L.Ackoff) กล่าวว่า การวางแผน คือ บางสิ่งที่เรากระทําก่อนที่
จะมีการกระทํา (Action) เกิดขึ้น และเป็นเรื่องของการตัดสินใจโดยอาศัยการทํานายล่วงหน้า 

การวางแผนเป็นสิ่งจําเป็นเมื่อสภาพในอนาคตที่เราต้องการน้ันเก่ียวข้องกับการตัดสินใจท่ี
ต้องอาศัยซึ่งกันและกันหลาย ๆ ด้านเป็นชุดหรือเป็นระบบหน่ึงของการตัดสินใจ  

การวางแผนเป็นกระบวนการอันหน่ึงซึ่งทําให้เกิดสภาพอย่างหน่ึง หรือหลาย ๆ อย่างใน
อนาคตอันเป็นสิ่งที่ต้องการและเป็นสิ่งที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีการกระทํา๕ 

เอลเบิร์ต วอห์ลสเตตเตอร์ (Elbert Wohlstetter) ให้ความหมายการวางแผนไว้ว่า 
หมายถึง วิธีการที่จําเป็นของการทําให้การตัดสินใจก้าวหน้า และเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่ก่อนการกระทํา 
การวางแผนจะต้องแสวงหาคําตอบ ๒ ประการน้ีให้ได้ คือ (๑) ความมุ่งหมายขององค์การหรือ
แผนงานคืออะไร และ (๒) อะไรคือวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทําให้บรรลุผลสําเร็จของความมุ่งหมายน้ัน 
ย่ิงกว่าน้ันวอห์ลสเตตเตอร์ยังเน้นต่อไปด้วยว่า การวางแผนเป็นเรื่องที่ต้องทําอย่างต่อเน่ืองและต้องมี
การปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ และสามารถทํานายการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้๖ 
                                                        

๒Horld Koontz and Cyril O’Donnell. Principles of Management. Z NewYork : 
McGraw – Hill Book Company, 1968, p. 81. 

๓Herbert A.Simon, Donald W.Smithburg, and Victor A. Thompson. Public 
Administration, (New York : Alfred A. Knopt,  1961), pp. 23-442. 

๔M.G. Hicks., Management, (New York : McGraw – Hill Book Company, 1981),  
p. 248. 

๕R.L. Ackoff. A Concept of Corporate Planning, (John Wiley and Sons, 1970),  
pp. 2-3. 

๖E.S. Quade. Analysis for Military Decisions. (Chicago : Rona McNally, 1964).  
pp. 125-126. 
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อนันต์ เกตุวงศ์ ได้อธิบายถึงความหมายของการวางแผนไว้โดยกําหนดองค์ประกอบไว้ ๗ 
ประการ คือ 

๑. การวางแผนเป็นกระบวนการ (Process) 
๒. การจัดเตรียม (Preparing) การวางแผนเป็นกระบวนการของการตระเตรียมชุดหน่ึงของ

การตัดสินใจ เพ่ือให้ได้รับการอนุมัติและดําเนินการโดยองค์กรอ่ืน ๆ แม้ว่าหน่วยงานหน่ึงมีหน้าที่
วางแผน มีอํานาจอนุมัติและดําเนินการตามแผนก็ตาม กระบวนการดังกล่าวน้ีคงยังมีอยู่ต่างหาก
โดยเฉพาะ 

๓. เป็นชุดการดําเนินงาน ( a set) ในที่น้ีจําเป็นต้องแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างการ
วางแผนกับการตัดสินใจเพราะการวางแผนหมายถึงการตัดสินใจประเภทหน่ึง และในที่ น้ีมี
ลักษณะเฉพาะคือมีความเกี่ยวข้องกับชุดหน่ึงของการตัดสินใจที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นระบบ 

๔. การตัดสินใจเพ่ือการกระทํา (decisions for action) การวางแผนมุ่งสู่การกระทําเป็น
สําคัญ ไม่ได้มุ่งไปสู่วัตถุประสงค์อย่างอ่ืน แต่การวางแผนก็มีผลงานระดับสอง (secondary results) 
อีกหลาย ๆ อย่าง เช่น การพัฒนาการบริหารการพัฒนาการตัดสินใจและการฝึกอบรมให้คนทํางาน
ร่วมกัน  

๕. เป็นเรื่องในอนาคต (in the future) ลักษณะสําคัญย่ิงของการวางแผนได้แก่ การมุ่งสู่
อนาคต มีการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต ความไม่แน่นอน และเง่ือนไขต่าง ๆ 

๖. การมุ่งให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ (directed at achieving goals) กระบวนการ
วางแผนจะไม่สามารถดําเนินไปได้หากขาดวัตถุประสงค์ ทั้งน้ี เพราะวัตถุประสงค์จะเป็นตัวกําหนด
ทิศทาง จุดหมายปลายทางของการกระทํา เป็นกระบวนการดําเนินการต่อเน่ืองมา 

๗. ใช้วิธีการที่ให้ผลงานสูง (by optimal means) จุดสําคัญอันหน่ึงในกระบวนการวางแผน
ก็คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการกับเป้าหมาย (means/endanalysis) เพ่ือเลือกวิธีการ
กระทําที่ก่อให้เกิดผลตามเป้าหมายมากที่สุด๗ 

ธนกร เอกเผ่าพันธุ์ ได้อธิบายถึงการวางแผนว่าเป็นกระบวนการกําหนดวัตถุประสงค์ใน
อนาคต และกําหนดกิจกรรมที่จะกระทําในอนาคตเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนั้น โดย
การวางแผนประกอบด้วย ๒ ส่วนสําคัญ คือ การกําหนดวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของกิจการที่ต้องการให้
เกิดในอนาคต อีกส่วนก็คือ การกําหนดแนวทางปฏิบัติหรือแผนกระทําการต่าง ๆ ที่จะใช้เป็น
ทางเลือกเพ่ือนํามาปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์เหล่าน้ัน  

ในการวางแผนช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูล ในการดําเนินงานและใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ
เลือกทางเลือกที่จะนํามาปฏิบัติ ตลอดจนเตรียมพร้อมและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยหลีกเลี่ยงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งอาจทําให้เกิดการผิดพลาดได้ ดังน้ัน
                                                        

๗อนันต์  เกตุวงศ์, หลักและเทคนิคการวางแผน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๓ – ๔. 
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ในการวางแผนผู้บริหารจึงจําเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเพียงพอ เพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจที่
จะวางแผนการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดสําหรับกิจการและวางแผน
ดําเนินงานอย่างไรจึงจะได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้การวางแผน
ล่วงหน้าน้ีจะช่วยให้หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรในหน่วยงานน้ัน ทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของตนเองและของหน่วยงานซึ่งมีส่วนช่วยให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์ได้๘ ดังแผนภูมิที่ ๒.๑  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ธนากร เอกเผ่าพันธุ์ : การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 

 
แผนภูมิที่ ๒.๑ กระบวนการวางแผน 

 
                                                        

๘ธนกร เอกเผ่าพันธ์ุ, การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน
จํากัดสํานักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, ๒๕๔๓),  หน้า ๖. 

           ๕. นําแผนไป 
ปฏิบัติและตรวจสอบ 
เพ่ือปรับปรุงแผน 

๔. กําหนดกลยุทธ์ 
- ด้านการตลาด 
- ด้านลูกค้า 
- ด้านบริการ บุคลากร ฯลฯ  

๓. กําหนดเป้าหมาย 
 กําหนดเปา้หมายให้ชัดเจนข้ึน 

แสดงออกเป็นตัวเลข 
มีกําหนดระยะเวลา 

  ๒. กําหนดวัตถปุระสงค์ 
 กําหนดทิศทางของกิจการอย่างกว้าง ๆ 
   

๑. การวิเคราะห์สถานการณ ์
 ภายนอกกิจการ ภายในกิจการ 
 - นโยบายรัฐบาล - จุดแข็ง , จุดอ่อน 
 - เศรษฐกิจและสังคม - ฐานะทางการตลาด 
 - เทคโนโลยีสมัยใหม่ - ผลติภัณฑ์และการให้บรกิาร 
 - ระดับราคาในตลาด - การเงิน 
    และคู่แข่งขัน ฯลฯ - บุคลากร   
 

๑. การวิเคราะห์สถานการณ ์
- ความผูกพันและความต้องการของผูบ้ริหารระดับสูงสดุขององค์การ : 

ผู้บริหารระดบัสูงสุดเป็นหัวหน้าในการวางแผน 
- ผู้ประสานงาน : ผู้บริหารทุกระดับ รว่มมือและให้ความสะดวก 
- คณะกรรมการวางแผน: ผู้มีความรู้ดา้นต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ 

 



 ๒๔

 สมิต สัชฌุกร ได้อธิบายถึงความหมายของการวางแผนไว้ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
๑. การวางแผน หมายถึง “การเลือกสรรและการสร้างความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

ตลอดจนการต้ังสมมติฐาน และให้สมมติฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวกับอนาคต เพ่ือที่จะสรรหาและจัดรูปแบบ
ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เช่ือว่าจะทําให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ 

๒. การวางแผน หมายถึง “เทคนิคการมองล่วงหน้าอย่างมีระเบียบ เป็นการพยากรณ์การ
ปฏิบัติงานในอนาคตว่าจะต้องทําอะไรบ้าง ทําเมื่อไร และที่ไหน เพ่ือให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์” 

๓. การวางแผน หมายถึง “การตัดสินล่วงหน้าว่าจะทําอย่างไรตามที่ต้องการ ถึงแม้ว่า
เหตุการณ์ในอนาคตเป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดหมาย แต่ก็ดีกว่าที่จะปล่อยให้เกิดขึ้นตามยถากรรม” 

๔. การวางแผน หมายถึง “การจัดเตรียมเพ่ือที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงไว้ล่วงหน้าโดยมีการ
จัดแบ่งขั้นตอน จัดลําดับขั้นของงาน หรือกําหนดวิธีทํางาน พร้อมจะกําหนดเวลาที่ต้องการใช้เพ่ือการ
ทํางานน้ันไว้ด้วย การวางแผนจะเป็นขั้นตอนแรกของการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

๕. การวางแผน หมายถึง “การเตรียมการล่วงหน้าสําหรับปฏิบัติงานอันหน่ึงอันใด โดยมุ่ง
หมายจะให้เป็นแนวทางสําหรับบรรลุวัตถุประสงค์หรืออีกนัยหน่ึง หมายถึง สะพานที่จะเช่ือม
สถานะปัจจุบันกับสถานะในอนาคต กระบวนการดังกล่าวจะประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นชุด
ต่อเน่ืองกัน ซึ่งบางขั้นตอนอาจเป็นเรื่องต้องทําทันที เพ่ือที่จะให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ” 

๖. การวางแผน หมายถึง “กระบวนการซึ่งบุคคลหรือองค์การตัดสินใจไว้ล่วงหน้าเก่ียวกับ
การกระทําบางอย่าง ที่จะกระทําให้อนาคต กระบวนการดังกล่าวจะประกอบด้วยขั้นตอน ต่าง ๆ ที่
เป็นชุดต่อเน่ืองกัน ซึ่งบางขั้นตอนอาจเป็นเร่ืองต้องทําทันที เพ่ือที่จะให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ”๙ 
 สรุปได้ว่า การวางแผนคือการกําหนดสิ่งใดสิ่งหน่ึงไว้ในอนาคต ซึ่งเป็นเป้าหมายของความ
ต้องการพร้อมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการเพ่ือกระทําตามแผนที่ต้ังไว้ สิ่งที่สําคัญของการวางแผนก็
คือ ข้อมูลที่ได้ศึกษาไว้ในการวางแผนต้องมีความชัดเจน เป็นกรอบการปฏิบัติงานในปัจจุบันโดยเดิน
ตามแผนที่กําหนดไว้ให้เกิดสิ่งใด สิ่งหน่ึงในอนาคต การวางแผนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอน
ที่กระทําตามแผน 
 ๒.๑.๒ ความสําคัญของการวางแผน 

นักวิชาการหลายท่านได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการวางแผนหลากหลาย และให้
ความสําคัญของการวางแผนว่ามีความสําคัญต่อหน้าที่ของนักบริหารด้วยเหตุผลหลายประการดังน้ี 

การวางแผนเป็นหน้าที่ลําดับแรกของผู้บริหาร นักวิชาการทางด้านการบริหารจัดการหลาย
คนกล่าวถึงหน้าที่สําคัญของผู้บริหาร เช่น ลินดัลล์เออร์วิก (LyndallUrwick) และลูเทอร์ กูลิก

                                                        
๙สมิต สัชฌุกร, การวางแผนปฏิบัติงาน : ACTION PLAN, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

สายธาร, ๒๕๔๘), หน้า ๑๒ – ๑๓ 
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(Luther Gulick) ได้กล่าวถึงหน้าที่บริหารไว้ที่เรียกย่อว่า พอสคอบ (POSDCORB)๑๐ และเฮนรี่ 
ฟายอล(Henri Fayol) กล่าวว่า การบริหารจะต้องทําสิ่งต่อไปน้ี คือการวางแผน การจัดองค์การ การ
บังคับบัญชา การประสานงานและการควบคุม นอกจากน้ี นิวแมนและซัมเมอร์รวมทั้งฮาโรลด์คูนต์ 
และ ซีริล โอดอนเนลล์ ได้อธิบายถึงหน้าที่ของผู้บริหารไว้ในทํานองเดียวกันและเหมือนกันอย่างหน่ึง 
คือการให้หน้าที่ทางการวางแผนเป็นอันดับหน่ึง จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าในทางวิชาการมีการยอมรับว่า
การวางแผนมีความสําคัญมาก๑๑ 

การวางแผนเป็นแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ ผู้ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้สามารถศึกษาเรียนรู้
วิธีการข้ันตอน และกระบวนการทํางานได้จากแผนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ ดังน้ัน การวางแผนจึงช่วยให้
การทํางานประสบความสําเร็จได้มาก ทั้งเป็นที่เช่ือได้ว่าจะทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การทํางานด้วย แผนจึงมีความสําคัญและจําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงานและองค์การ 

การวางแผนจะเป็นตัวกําหนดทิศทางและแนวทางปฏิบัติในเรื่องของความมุ่งหมายสําหรับ
องค์การให้ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงานได้รับทราบแผนที่กําหนดขึ้นไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบสําหรับการ
ตัดสินใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างดี จึงสามารถป้องกันมิให้มีการตัดสินใจแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่
ละคร้ังไปเท่าน้ันด้วย 

การวางแผนจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถมองไปในอนาคต และเห็นโอกาสที่จะ
แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมและกระทําการต่าง ๆ ตามแนวทางน้ัน ๆ ให้สําเร็จตามความมุ่งหมายได้ 
ทั้งยังทําให้สามารถคาดการณ์ถึงสภาพปัญหา อุปสรรคและภัยคุกคามต่าง ๆ เพ่ือจะได้หาทางป้องกัน 
ตลอดจนการลดภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ ได้๑๒ 

การวางแผนที่มีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผลจะช่วยในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ 
ไว้เป็นการล่วงหน้า จึงมีเวลาเพียงพอท่ีจะใช้ทั้งหลักทฤษฎี แนวความคิด และหลักการประกอบกับ
สถิติ และข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมาใช้เพ่ือการพิจารณาตัดสินใจ จึงทําให้การตัดสินใจ
เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีเหตุมีผลและได้รับประโยชน์ตามท่ีคาดหวังไว้หรือที่ต้องการ หรือ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากย่ิงขึ้น คูนต์และโอดอนเนลล์เคยกล่าวไว้ว่า “ถ้าปราศจากการวางแผนแล้ว 
การตัดสินใจและการกระทํามักจะเป็นไปตามยถากรรม”๑๓ จึงกล่าวได้ว่า การวางแผนมีความสําคัญ 

                                                        
๑๐สมชัย ศรีสุทธิยากร, ทฤษฎีองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, ๒๕๒๙). หน้า ๒๓. 
๑๑อนันต์  เกตุวงศ์, หลักและเทคนิคการวางแผน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๓.  
๑๒Gary Dessler, Management Fundamentals : Modern Principles and Practices, 

(Reston, Virginia : Reston & Publishing Company, 1982). pp. 34-35. 
๑๓Koontz and O’Donnell. Op.cit. p.90. 
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ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานในองค์การได้อย่างรัดกุมในอนาคต และเป็นการป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาในระยะยาวข้างหน้า ทั้งยังช่วยให้การตัดสินใจให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

การวางแผนเป็นเรื่องเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า เมื่อมีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ตามความต้องการแล้ว กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องกระทําเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบังเกิดผล
ตามเป้าหมายนั้น ๆ การพิจารณาดําเนินการ และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เก่ียวกับการการกระทํา
กิจกรรมที่กําหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนการกระทํา ทรัพยากรที่ต้องใช้ 
เวลา สถานที่ และการควบคุมดูแลการทํางานต่าง ๆ ทั้งหมด จะต้องมีการพิจารณา ทดลอง และ
ทดสอบอย่างละเอียด ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือให้แผนมีความสมบูรณ์ถูกต้องมากที่สุดแล้วจึงจะไปสู่
การปฏิบัติ ดังน้ัน สาระสําคัญดังกล่าวเก่ียวกับการวางแผน จึงเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญที่จะนําไปสู่
ผลงานที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี 

การวางแผนมีส่วนช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้มากเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นเสมอตามธรรมชาติ เมื่อมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น คนมี
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการมากขึ้น กาวางแผนจึงเป็น
สิ่งจําเป็นที่จะใช้ในการเตรียมการเปล่ียนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในอนาคตและทําให้การเปลี่ยนแปลงมีความ
เป็นไปได้มากย่ิงขึ้น ดังคํากล่าวที่ว่า “การวางแผนเปรียบเสมือนยานพาหนะที่นําไปสู่การเปล่ียนแปลง
อย่างมีระบบ”๑๔ นอกจากการวางแผนจะมีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว ยังมีบทบาทช่วยให้
การกระทําต่าง ๆ เป็นไปอย่างสอดคล้อง ประสานและสัมพันธ์กันเป็นระบบด้วย 

การวางแผนเป็นตัวนําในการพัฒนา ตามหลักการวางแผน ขั้นแรกจะต้องมีการกําหนด
วัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์จะเป็นหลักของการตัดสินใจในทุกเร่ืองที่จะกระทําต่อไป กล่าวอีกนัย
หน่ึงคือ การตัดสินใจใด ๆ ที่เก่ียวข้องก็เพ่ือที่จะทําให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ ทั้งน้ีเพราะการกําหนด
วัตถุประสงค์แล้วจะต้องมีการกระทําเพ่ือให้เกิดผล ดังน้ัน ควรที่จะมีการวางแผน ซึ่งย่อมหมายถึงการ
มีวัตถุประสงค์ มีเป้าหมาย มีการตัดสินใจที่มีเหตุมีผล มีการกระทําตามแผนและให้บังเกิดผลตาม
ต้องการได้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราโชวาท ที่เก่ียวข้องกับการ
วางแผนไว้หลายคร้ัง ซึ่งพระบรมราโชวาทดังกล่าวมุ่งเน้นให้มีการวางแผนการปฏิบัติตนในอนาคต
เพ่ือให้การทํางานและการดํารงชีวิตเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เช่น พระบรมราโชวาทใน
พิธีพระราชทานปรญิญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙  

การทํางานของท่านจะเป็นเหตุให้เกิดผลอ่ืน ๆ เน่ืองกันไปอีกไม่หยุดย้ังดังน้ัน 
ที่พูดกันว่าให้พิจารณาเหตุผลให้ดีน้ัน กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือให้พิจารณาการกระทําหรื
อกรรมของตนให้ดีนั่นเอง คนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร เราทราบ

                                                        
๑๔R.A. Johnson, F.E.Kast, and J.E. Rosenzweig. The Theory and Management of 

Systems, (New York : McGraw – Hill Book company, 1968), p. 25. 
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ไม่ได้ แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบ ได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคตก็คือผลของการ
กระทําในปัจจุบัน ถ้าปัจจุบันทําดี อนาคตก็ไม่ตกตํ่า ฉะน้ัน เมื่อกระทําการใด ๆ ควร
จะได้นึกว่าการน้ันจะมีผลสืบไปในอนาคต จักได้มีสติ...๑๕ 

 
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓

กรกฎาคม ๒๕๑๒ “...การทํางานไม่มีหลักสูตรวางไว้ จําจะต้องใช้ความริเริ่มและความคิดพิจารณา
ด้วยตนเอง ในอันที่จะทําสิ่งใด อย่างไร เมื่อใด หากไม่รู้จักพิจารณาใช้ให้ถูกต้อง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู่ 
ก็ไม่เป็นผลแก่งาน..”๑๖ 

พระราชดํารัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสข้ึนปีใหม่ ๒๕๑๙ วันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๑๘ “...อันแผ่นดินไทยของเราน้ี ถึงจะเป็นที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเช้ือชาติ หลาย
ศาสนา แต่เราก็อยู่ร่วมกันโดยปกติราบรื่นมาได้เป็นเวลาช้านานเพราะเราต่างสมัครสมานกัน อุตส่าห์
ช่วยกันสร้างบ้านเมือง สร้างความเจริญ สร้างจิตใจ สร้างแบบแผนดีขึ้นเป็นของเราเอง...”๑๗ 

จากตัวอย่างพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสข้างต้น จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงเน้นความสําคัญในเรื่องการวางแผนในอนาคตทั้งการดํารงชีวิตการปฏิบัติงาน รวมไปถึง
ความเป็นชาติและประเทศไทยที่มั่นคงยั่งยืนมาถึงปัจจุบัน ก็ด้วยการวางแผนหรือการสร้างแบบแผนที่
ดีของประเทศไทย 

จะเห็นได้ว่าการวางแผนมีความสําคัญต่อการทํางาน เพราะเป็นขั้นกําหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย นโยบาย วิธีปฏิบัติและระยะเวลาท่ีดีที่สุดไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็นแนวทางดําเนินการให้
บรรลุผล รวมทั้งมีขั้นตอนที่ชัดเจน ในการปฏิบัติเพ่ือให้สามารถนําข้อมูลจากการสื่อสารกับบุคคลต่าง 
ๆ และผลที่ได้รับจากการสื่อสารน้ัน นํามาทบทวนถึงการดําเนินงาน ที่มีปัญหาอุปสรรค หรือไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และตามเป้าหมาย ที่กําหนดไว้และนําข้อมูลที่ได้น้ันมาปรับปรุงให้เกิดความ
เหมาะสมกับสถานการณ์จริงได้เป็นระยะ ๆ และจะเห็นได้ว่า การวางแผนเปรียบเสมือนเป็นหน้าที่
หลักของนักบริหารที่จะละเลยและไม่ควรมองข้ามและควรมีการคิดไว้อย่างเป็นระบบไว้ล่วงหน้าเพ่ือ
การท่ีจะนําแผนน้ันไปสู่การปฏิบัติ หากมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นก็จะสามารถหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคน้ันได้ทันท่วงทีและทันการณ์  

๒.๑.๓ ความหมายของการบริหารจัดการ 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการไว้ดังน้ีการบริหาร (administration) 

มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “administratrae” หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรือ อํานวยการ (direct) 
                                                        

๑๕ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเก่ียวกับเด็กและเยาวชน, คําพ่อสอน, 
(กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพ์กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๓), หน้า ๙๐. 

๑๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๑. 
๑๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙๔. 
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การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับคําว่า “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้ หรือ
ผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมายด้ังเดิมของคําว่า administer หมายถึง การติดตามดูแล 
สิ่งต่าง ๆ 

ส่วนคําว่า การจัดการ (management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุ- 
ประสงค์ในการจัดต้ังเพ่ือมุ่งแสวงหากําไร (profits) หรือกําไรสูงสุด (maximum profits) สําหรับ
ผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ (by product) เมื่อ
เป็นเช่นน้ี จึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังหน่วยงานภาครัฐที่จัดต้ังขึ้น เพ่ือให้บริการ
สาธารณะทั้งหลาย (public services) แก่ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันน้ีหรืออาจเรียกว่า การ
บริหารจัดการ (management administration) เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้น เช่น การนําแนวคิด
ผู้บริหารสูงสุด (chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช้ในวงราชการ การบริหาร
ราชการด้วยความรวดเร็ว การลดพิธีการที่ไม่จําเป็น การลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการและการจูงใจ
ด้วยการให้รางวัลตอบแทน เป็นต้น นอกเหนือจากการที่ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาค
ธุรกิจเข้ามารับสัมปทานจากภาครัฐ เช่น ให้สัมปทานโทรศัพท์มือถือ การขนส่ง เหล้า บุหรี่ อย่างไรก็ดี 
ภาคธุรกิจ ก็ได้ทําประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือประชาชนได้เช่นกัน เช่น จัดโครงการคืนกําไรให้สังคม
ด้วยการลดราคาสินค้า ขายสินค้าราคาถูก หรือการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม เป็นต้น๑๘ 

การบริหาร บางครั้งเรียกว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน
ใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เก่ียวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน แต่ถ้า
เป็นหน่วยงานภาคเอกชนจะหมายความถึงของหน่วยงาน และ/หรือบุคคลโดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ 
เช่น 

๑. การบริหารนโยบาย (Policy) 
๒. การบริหารอํานาจหน้าที่ (Authority) 
๓. การบริหารคุณธรรม (Morality) 
๔. การบริหารที่เก่ียวข้องกับสังคม (Society)  
๕. การวางแผน (Planning) 
๖. การจัดองค์การ (Organizing) 
๗. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) 
๘. การอํานวยการ (Directing) 
๙. การประสานงาน (Coordinating) 
๑๐. การรายงาน (Reporting) 
๑๑. การงบประมาณ (Budgeting) 

                                                        
๑๘วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ, 

๒๕๕๐. 
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กรณีเช่นน้ีเป็นการนํา “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจัยที่มีส่วนสําคัญต่อการบริหาร” ที่
เรียกว่า แพ็มส์–โพสคอร์ป (PAMS – POSDCoRB) แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมายและ
อาจจะให้ความหมายได้อีกอย่างว่า การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐ และ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับ คน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุม
เรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 

๑. การบริหารคน (Man) 
๒. การบริหารเงิน (Money) 
๓. การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) 
๔. การบริหารงานทั่วไป (Management) และ 
๕. การบริหารจริยธรรม (Morality) 
สําหรับกรณีเช่นน้ี เป็นการนํา “ปัจจัยที่มีส่วนสําคัญต่อการบริหาร” มาใช้เป็นแนวทางใน

การให้ความหมาย ซึ่งน่าจะมีส่วนทําให้การให้ความหมายของคําว่าการบริหารเช่นน้ีครอบคลุมเน้ือหา 
สาระสําคัญที่เก่ียวกับการบริหารได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นไปตามหลักวิชาการและมีกรอบ
แนวคิด  

นอกจาก ๒ ตัวอย่างที่กล่าวมาน้ี การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการ
บริหารงานทั่วไป (Management) และ ๕ ป.ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด 
ประสานงาน และประชาสัมพันธ์เพ่ือช่วยให้ความเข้าใจได้ชัดเจนและมากขึ้นสําหรับการบริหาร จึงขอ
อธิบายความหมายของคําว่า การบริหารและการบริหารจัดการ ดังน้ี 

การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์นําเอาทรัพยากรบริหาร (administrative 
resource) เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (process 
of administration) เช่น POSDCoRB Model ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ๑๙ 

การบริหารน้ันจะนิยมใช้กับการบริหารราชการ หรือการจัดการที่เก่ียวกับเรื่องนโยบาย และ
คําว่า การจัดการ (management) นิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการดําเนินการตาม
นโยบายที่กําหนดไว้ สมพงษ์ เกษมสิน ยังให้ความหมายของการบริหารไว้ด้วยว่าการบริหารมี
ลักษณะเด่นเป็นสากลอยู่หลายประการ ดังน้ี  

๑. การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 
๒. การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ 
๓. การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน 
๔. การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเป็นกระบวนการ 
๕. การบริหารเป็นการดําเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล 

                                                        
๑๙สมพงษ์  เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เกษมสุวรรณ, 

๒๕๑๔), หน้า ๑๓ – ๑๔. 



 ๓๐

๖. การบริหารอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของบุคคล กล่าวคือ ความร่วมใจ (collective 
mind) จะก่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม (group cooperation) อันจะนําไปสู่พลังของกลุ่ม (group 
effort) ที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๗. การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันดําเนินการอย่างมีเหตุผล 
๘. การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ 
๙. การบริหารไม่มีตัวตน (intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์๒๐ 
การบริหาร หมายถึงการประสานความพยายามของมนุษย์ (อย่างน้อย ๒ คน) และทรัพยากร

ต่าง ๆ เพ่ือทําให้เกิดผลตามต้องการ๒๑ 
การบริหาร หมายถึง ระบบที่ประกอบไปด้วยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหาร

ทั้งทางวัตถุและคนมาดําเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล๒๒ 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหาร
รัฐกิจ หมายถึง เก่ียวข้องกับการนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ๒๓ 

การบริหารหากพิจารณาตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดต้ังหน่วยงาน จะประกอบไปด้วย ๖ 
ส่วน ดังน้ี 

๑.  การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเรียกว่า การบริหารรัฐกิจ(public administration) 
หรือ การบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดต้ัง คือ การให้บริการสาธารณะ (public 
services) ซึ่งครอบคลุมถึงการอํานวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดจนการพัฒนา
ประชาชนและประเทศชาติ เป็นต้น การบริหารส่วนน้ีเป็นการบริหารของหน่วยงานภาครัฐ (Public 
or governmental organization) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือเทียบเท่ากรม 
การบริหารของจังหวัดและอําเภอ การบริหารงานของหน่วยการบริหารท้องถิ่น หน่วยงานบริหารเมือง
หลวง รวมตลอดทั้งการบริหารของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

                                                        
๒๐สมพงษ์  เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๒๓), หน้า ๕–๖. 
๒๑อนันต์  เกตุวงศ์,  การบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, ๒๕๒๓), หน้า ๒๗. 
๒๒ไพบูลย์  ช่างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๒), 

หน้า ๑๗. 
๒๓ตินปรัชญพฤททธ์ิ, ศัพท์รัฐศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๘. 



 ๓๑

๒. การบริหารงานของหน่วยงานภาคธุรกิจ ซึ่งเรียกว่า การบริหารธุรกิจ (business 
administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหน่วยงานของเอกชน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักของการต้ังเพ่ือแสวงหากําไร หรือการแสวงหากําไรสูงสุด (maximum profits) ใน
การทําธุรกิจ การค้าขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือให้บริการ เห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจนจากการ
บริหารงานของบริษัท ห้างร้าน และห้างหุ้นส่วนทั้งหลาย 

๓. การบริหารของหน่วยงานที่ไม่สังกัดภาครัฐ (non – governmental organization) ซึ่ง
เรียกย่อว่า หน่วยงาน เอ็นจีโอ (NGO) เป็นการบริหารของหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกําไร (non – 
profit administration)มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดต้ัง คือการไม่แสวงหาผลกําไร (non – profit) 
เช่น การบริหารของมูลนิธิ และสมาคม เป็นต้น 

๔. การบริหารงานของหน่วยงานระหว่างประเทศ (international organization) มี
วัตถุประสงค์หลักของการจัดต้ัง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น การบริหารงานของ
สหประชาชาติ (United Nations Organization) องค์การค้าระหว่างประเทศ (World Trade 
Organization) และกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN)   

๕. การบริหารงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารขององค์กรส่วนนี้เกิดขึ้นหลังจาก
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้
กําหนดให้มีองค์กรรตามรัฐธรรมนูญขึ้น เช่น การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกต้ัง และผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น องค์กรดังกล่าวน้ีถือเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกัน แต่มีลักษณะพิเศษ เช่น 
เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวและมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดต้ังเพ่ือปกป้อง
คุ้มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนตลอดจนควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๖. การบริหารงานของหน่วยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดต้ังเพ่ือปกป้อง
รักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและถูกเอารัดเอา
เปรียบตลอดมา เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มผู้ให้ 
บริการ๒๔ 

การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานทุกอย่างจําเป็นต้องกระทําโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งกําหนด
จากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ ทั้งน้ี เพ่ือให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ผลิตมากย่ิงขึ้นเพ่ือประโยชน์สําหรับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง๒๕ 
                                                        

๒๔วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถ่ิน : สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โฟร์เพซ, ๒๕๔๕), หน้า ๓๖ – ๓๘. 

๒๕สมพงษ์  เกษมสิน, การบริหาร, แปลจาก Frederick W. Taylor : พิมพ์ครั้งที่ ๗, 
(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓). หน้า ๒๗. 



 ๓๒

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน การทํางานต่างๆ ให้
ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ทําภายในสภาพองค์การที่กล่าวน้ัน ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็น
ทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกันทํางานในองค์การ ซึ่งคนเหล่าน้ีจะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้าน
วัตถุอ่ืนๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่างๆ เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการ
ออกจําหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม๒๖ 
 การจัดการ หมายถึง การดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย 
ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ เป็นอุปกรณ์การจัดการน้ัน๒๗ 
 การบริหารตามลักษณะของการจัดการ อาจแบ่งได้ ๓ ด้าน คือ 

๑. ในด้านที่เป็นผู้นําหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลใด
บุคคลหน่ึงที่ปฏิบัติตนเป็นผู้นําภายในองค์การ 

๒. ในด้านของภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทํา งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากร
ต่างๆ ในองค์การและการประสานกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน 

๓. ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องทําให้งานต่างๆ สําเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีด้วยการอาศัยบุคคลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน๒๘ 

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าการให้ความหมายของคําว่า การบริหารนั้น อาจจะเป็นเรื่องของการ
บริหารจัดการและการบริหารการพัฒนา ซึ่งนักวิชาการบางท่านมองว่ามีความหมายเดียวกัน แต่มีการ
นํามาใช้อ้างอิงในช่วงเวลาที่ต่างกัน การบริหารจัดการจึงหมายถึงการดําเนินการตามแผนการให้
เป็นไปอย่างมีระบบ มีความชัดเจนในการบริหารจัดการ เป็นศาสตร์และศิลป์ที่จะขับเคลื่อนให้แผน
บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
๒.๒ แนวคดิเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ 

 งบประมาณ เป็นเคร่ืองมือที่จําเป็นและสําคัญของรัฐบาลในการวางแผนบริหารงาน การ
ประสานงาน ตลอดจนการควบคุมงาน และการประเมินผลงาน รวมทั้งการบริหารจัดการประเทศ 
เพ่ือให้นโยบายของรัฐบาลบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี การต่างประเทศ การที่จะ
ประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และการมีส่วนร่วมขององค์การเอกชน องค์การสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ 

 
                                                        

๒๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖. 
๒๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖. 
๒๘ธงชัย  สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา

พานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๒๑ – ๒๒.  
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๒.๒.๑ ความหมายของงบประมาณ 
งบประมาณเป็นการกําหนดวงเงินในการทํางาน เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ตลอดการทํางาน งบประมาณมีความหมาย ดังน้ี 
งบประมาณ หมายถึง การคาดคะเนตัวเลขอันจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการสรุปยอดตัวเลข

ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการอาศัยเหตุผลเชิงตรรกะ และหลักฐานเชิงประจักษ์ สนับสนุนโดยมี
วัตถุประสงค์จะทําให้การบริหารการเงินขององค์การมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น๒๙ 

งบประมาณตามความหมายของ Frank P. Sherwood คือ แผนเบ็ดเสร็จที่แสดงออกในรูป
ตัวเงิน แสดงโครงการดําเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหน่ึง แผนนี้รวมถึงการประมาณการบริหาร 
กิจกรรม โครงการ และค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรท่ีจําเป็นในการสนับสนุน ในการดําเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ แผนนี้จะประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ  

(๑) การจัดเตรียม  
(๒) การอนุมัติ  
(๓) การบริหาร๓๐ 
งบประมาณรายจ่าย หมายความว่า จํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันได้ 

ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย๓๑ 
ดังน้ัน ความหมายของงบประมาณของภาครัฐ หมายถึง จํานวนเงินอย่างสูง ที่อนุญาตให้จ่าย

หรือก่อหน้ีผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์ และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 

๒.๒.๒ วิวัฒนาการของระบบงบประมาณ 
 ระบบงบประมาณในต่างประเทศได้เริ่มมีใช้ประมาณทศวรรษที่ ๑๙๒๐ – ๑๙๓๐ โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นที่จะควบคุมค่าใช้จ่าย ควบคุมการบัญชี และการวางแผนเพ่ือขจัดปัญหาใน
การพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศ ซึ่งสามารถจําแนกระบบงบประมาณได้ดังน้ี 

 ๒.๒.๒๑ ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ  
 ระบบน้ีมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการบริหารด้ังเดิม จัดทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

ควบคุมการใช้ทรัพยากรให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบที่ต้ังไว้ ต้องแจกแจงงบประมาณอย่างละเอียดตาม
                                                        

๒๙กิตติ บุนนาค, ระบบงบประมาณสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์การของไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์ เอสแอนด์ กราฟฟิค, ๒๕๔๕), หน้า ๒ – ๓. 

๓๐ณรงค์  สัจพันโรจน์, ความหมายของงบประมาณ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ไทย-
วัฒนาพานิช, ๒๕๓๕), หน้า ๗ – ๙ 

๓๑พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  : มาตรา ๔. (สํานัก
งบประมาณ : กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการงบประมาณและการคลัง สํานักงบประมาณ), หน้า ๑๕  



 ๓๔

ลักษณะของปัจจัยนําเข้า (input classification) หรือแจกแจงงบประมาณออกตามงบประมาณของ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ (object of expenditure classification) กล่าวคือจะมีการแจกแจงงบประมาณ
ออกเป็นหมวดและรายการอย่างละเอียด เช่น หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น และในแต่ละหมวดก็แยกย่อยออกเป็นรายการอย่างละเอียดซึ่งระบบงบประมาณ
แบบแสดงจํานวนน้ันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังน้ี 

 ข้อดี คือ เป็นระบบงบประมาณท่ีตรวจสอบง่าย งบประมาณที่จัดสรรตามรายการ
ต่าง ๆ ต้องใช้ไปตามน้ัน ทําให้การควบคุมเป็นไปโดยสะดวก เป็นระบบที่แสดงรายละเอียดของการใช้
จ่ายอย่างชัดเจน ทําให้สามารถทราบรายละเอียดของการใช้จ่าย และสามารถเปรียบเทียบการใช้จ่าย
ระหว่างปีได้ง่าย 

 ข้อเสีย คือ ต้องบริหารงาน บริหารเงินไปตามรายการ ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีอิสระในการบริหาร ความคล่องตัวมีน้อย แม้จะมีการโอนเปลี่ยนแปลง
ได้แต่ก็ต้องเสียเวลาที่จะขออนุมัติ ระบบน้ีไม่ช่วยให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน ทราบเพียงแต่ว่ามีการใช้จ่ายเงินในหมวดหรือรายการต่าง ๆ ไปมากน้อยเพียงใด ขาดความ
เช่ือมโยงระหว่างปัจจัยนําเข้า และผลผลิต ทําให้การประเมินผลงานของหน่วยงานทําได้ยาก 

 ๒.๒.๒.๒ ระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budgeting) 
 ระบบน้ีพัฒนามาจากระบบงบประมาณแบบแสดงรายการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 

และพัฒนาให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากภารกิจ และวงเงินของประเทศมีจํานวนเพิ่มมาก
ขึ้น และมีความซ้ําซ้อน โดยการทํางบประมาณแบบแสดงผลงานมีขึ้นครั้งแรกเริ่มในปี ๑๙๔๙ ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคําแนะนําของคณะกรรมการฮูเวอร์ ในการดําเนินการคร้ังน้ันได้มีการเน้น
ในเรื่องการวัดต้นทุน การประเมินผลงาน และการคิดต้นทุนต่อหน่วย ในปี ๑๙๕๖ รัฐบาลประเทศ
ต่าง ๆ ประมาณ ๒๐ ประเทศได้มีการนําระบบงบประมาณแบบผลงานมาใช้ เป็นระบบงบประมาณที่
จัดขึ้นเพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหาร โดยช้ีให้เห็นถึงงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานน้ัน ๆ 
ดําเนินการ ตลอดจนต้นทุนต่อหน่วย (unit cost) ของการดําเนินงานตามแผนหรือกิจกรรมน้ัน ๆ 
รวมท้ังการวัดผลการดําเนินงานในแต่ละงานหรือกิจกรรม โดยแจกแจงงบประมาณออกตามลักษณะ
งาน กิจกรรม และหน่วยงานที่รับผิดชอบ (Activity หรือ function classification) ตลอดจนกําหนด
ตัวช้ีวัดผลงาน (Performance Indicators) และการวัดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรม (unit cost)ซึ่ง
ระบบงบประมาณแบบแสดงผลงานน้ันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังน้ี 

 ข้อดี คือ เป็นระบบงบประมาณที่ช้ีให้เห็นถึงกิจกรรม ผลงานต่าง ๆ ที่หน่วยงาน 
น้ัน ๆ ดําเนินการ และมีความคล่องตัวสูง การโอนเงินระหว่างงาน ระหว่างกิจกรรมทําได้ง่าย เมื่อ
หน่วยงานทํางานแล้ว ได้ผลงานเป็นอย่างไร เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มีมาตรฐานตัวช้ีวัด
ผลงานที่ชัดเจน  



 ๓๕

 ข้อเสีย คือ ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนได้ เน่ืองจากขาดการกําหนด
วัตถุประสงค์ของการจัดทํางบประมาณ และแผนงาน/โครงการที่จะต้องมี เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 
และทําให้การประเมินประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณทําได้ยาก  

 ๒.๒.๒.๓ ระบบงบประมาณแบบแผนงาน (Planning Programming Budgeting 
System-PPBS) 

 ระบบน้ีเริ่มในปี ๑๙๖๕ ได้มีการนําระบบงบประมาณแบบแผนงานมาใช้ เพ่ือแก้ไข
ข้อจํากัดของระบบงบประมาณแบบแสดงผลงานท่ีประสบความล้มเหลวง และได้ยกเลิกไปในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เน่ืองจากแนวคิดของระบบงบประมาณแบบแสดงผลงานขณะน้ันเป็นเรื่องใหม่มาก 
หน่วยงานยังขาดความเข้าใจ และระบบบัญชียังล้าสมัย โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีสําคัญ คือ เพ่ือให้มีการ
เช่ือมโยงระหว่างวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงานและกิจกรรม เป็นระบบงบประมาณที่สนับสนุน
การวางแผน โดยผสมผสานการวางแผนและการงบประมาณเข้าเป็นกระบวนการเดียวกัน มีการแสดง
ความเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแผนงาน และวัตถุประสงค์หรือเป้หมายที่กําหนดไว้ และมีการ
จัดทําแผนงานระยะยาว ซึ่งทําให้เห็นภาพค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการในช่วงระยะเวลาหลายปี 
เพ่ือให้ตระหนักถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแผนงาน/โครงการน้ัน โดยมีขั้นตอนที่สําคัญ ๓ ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนแรก คือ การวางแผน (Planning) จะมีการนําการวิเคราะห์ในเชิงระบบมาใช้
เพ่ือช่วยในการกําหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแผนงาน มีการวิเคราะห์แผนงานหรือโครงการที่
มีความเหมาะสมตามลําดับก่อนหลัง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ขั้นตอนที่สองคือ การจัดทําแผนงาน (Programming) เ พ่ือการทบทวนและ
เปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ที่กําหนดขึ้นในขั้นตอนการวางแผน โดยใช้โครงสร้างแผนงาน (Program 
Structure) เป็นเคร่ืองมือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ที่ ต้องการจะบรรลุในรอบ
ปีงบประมาณหนึ่ง ๆ กับกิจกรรมที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ัน ๆ เพ่ือจะใช้เป็นกรอบการ
ตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณในขั้นต่อไป และกิจกรรมได้รับการจัดกลุ่มรวมกันเป็นลักษณะ
แผนงาน หลายปี 

 ขั้นตอนที่สามคือ การจัดสรรงบประมาณ (Budgeting) เป็นการแปรแผนให้เป็น
งบประมาณประจําปี โดยนําเทคนิคการวิเคราะห์งาน/โครงการ เพ่ือประกอบในการจัดทํางบประมาณ
และประเมินผลงาน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน – ผลประโยชน์ หรือการวิเคราะห์ประสิทธิผลต้นทุน 

 ข้อดี คือ การเช่ือมโยงวิธีการ/กิจกรรมกับวัตถุประสงค์มีลักษณะครอบคลุมมี
หลักการวิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีการนําเทคนิคการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจมาใช้ทั้ง
ในระดับมหภาค และจุลภาค และมีการวางแผนงบประมาณในระยะยาว 

 ข้อเสีย คือ โครงสร้างแผนงานตามระบบงบประมาณแบบแผนงาน ยังมีลักษณะไม่
สอดคล้องกับโครงสร้างองค์การในระบบราชการ กล่าวคือ มีการจําแนกโครงสร้างตามแผนงาน
มากกว่าการให้ความสําคัญกับหน่วยงาน ปัญหาคือการจําแนกตามแผนงานอาจส่งผลให้ขาด
ความรู้สึกที่เป็นเจ้าของ และขาดการรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เน่ืองจากแต่ละแผนงานอาจจะมี
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หน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน การพิจารณาเปรียบเทียบแผนงานโดยใช้เกณฑ์ประสิทธิผล เพ่ือ
ใช้การเลือกแผนงานในทางปฏิบัติเป็นเร่ืองที่เป็นไปได้ยาก 

 ๒.๒.๒.๔ ระบบงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero-based Budgeting) 
 ระบบน้ีเริ่มต้ังแต่ในปลายทศวรรษที่ ๑๙ (๑๙๗๐) ได้มีการทดลองนําระบบ

งบประมาณแบบฐานศูนย์มาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของระบบงบประมาณ
แบบแสดงผลงาน ซึ่งเป็นระบบงบประมาณที่มีแนวคิดผสมผสานการวางแผน และการงบประมาณเข้า
ไปในกระบวนการจัดการ เช่นเดียวกับระบบงบประมาณแบบแผนงาน เพ่ือช่วยในการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการจัดทํางบประมาณจะไม่ให้ความสําคัญแก่รายการหรือแผนงานที่
เคยได้รับงบประมาณในปีที่ผ่านมาแล้ว แต่จะพิจารณาแผนงานทุกแผนงานท่ีของบประมาณทั้งหมด
อย่างละเอียด เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทํางบประมาณทุกปี นอกจากน้ีจะมีการจัดลําดับ
ความสําคัญโดยใช้ “ชุดงานเพ่ือการตัดสินใจ” (Decision Package) เพ่ือใช้ในการจัดสรรงบประมาณ 
โดยท่ีชุดงานแต่ละชุดจะมีข้อมูลเก่ียวกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการหรือกิจกรรม 
พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย หรือทรัพยากรที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรมซึ่งระบบ
งบประมาณแบบแสดงผลงานนั้นจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังน้ี 

 ข้อดี คือ ช่วยทําให้การวางแผน และการควบคุมมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นทุก
กิจกรรมได้รับการกําหนดอย่างชัดเจน มีการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม การวางแผนและการ
จัดสรรงบประมาณมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน และการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีระบบ 

 ข้อเสีย คือ ใช้เวลา และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดทํางบประมาณมาก ใช้เอกสาร
จํานวนมหาศาล และเอกสารมีความซ้ําซ้อนมากเกินไป ในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่จะนําระบบ
งบประมาณแบบฐานศูนย์มาใช้ในการจัดเตรียมงบประมาณใหม่ทุกปี ระบบงบประมาณน้ีจะได้รับการ
นํามาเสริมในการใช้วิเคราะห์กับแผนงานเพียงไม่ก่ีแผนงานเท่าน้ัน ดังน้ันรัฐบาลอเมริกาก็ต้องยกเลิก
ระบบงบประมาณแบบฐานศูนย์ในที่สุด 

 ๒.๒.๒.๕ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance – Based 
Budgeting) 

 ระบบน้ีเป็นการวัดผลการดําเนินงาน (Performance Measures) ที่เป็นการกําหนด
หน่วยนับในการตรวจวัดและประเมินผลการดําเนินงาน การวัดผลการดําเนินงานน้ีจะต้องชัดเจน 
สมบูรณ์ สามารถนํามาใช้ได้จริงและเหมาะสมกับเวลา โดยทั่วไปหน่วยนับในการตรวจวัดจะต้อง
ครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ ค่าใช้จ่าย มีประสิทธิผลและทันเวลาตามต้องการ๓๒ 
                                                        

๓๒การปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ (สํานักงานบริหารโครงการปรับปรุงระบบการ
จัดการงบประมาณ : สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี โรงพิมพ์ บริษัท พี.เอ.ลีฟว่ิง จํากัด), 
๒๕๔๔ หน้า ๓๒. 
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จะเห็นได้ว่า งบประมาณน้ันมีความเป็นมาที่พัฒนามาอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน และก็คง
ต้องพัฒนาต่อไปเพ่ือให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง จากปัจจัยเง่ือนไขที่ยังไม่ซับซ้อนมาสู่สังคม
ที่ซับซ้อนย่ิงขึ้น แต่ละแนวทางในการจัดสรรงบประมาณน้ันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังน้ันการจะใช้
รูปแบบและทฤษฎีงบประมาณใดก็ต้องคํานึงถึงธรรมชาติของประเทศน้ัน ๆ และวัฒนธรรมองค์การ
ด้วย ที่สําคัญให้มีความเสียหายน้อยที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
๒.๓ วิวัฒนาการงบประมาณของประเทศไทย 

การปฏิรูประบบงบประมาณในประเทศไทย๓๓ งบประมาณของประเทศไทยได้มีการปฏิรูปมา
เป็นระยะ ๆ ดังน้ี 

ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๑๖ การงบประมาณไทยยังไม่มีระบบที่เป็นแบบแผนแน่นอน เงินที่เก็บได้
จากประชาชนถือเป็นพระราชทรัพย์ของพระมหากษัตริย์ 

ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ได้มีการวางรากฐานด้านการคลัง และการงบประมาณของประเทศข้ึนเป็น
ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยให้มีหน่วยงานดูแลรายรับรายจ่ายของพระมหากษัตริย์และของ
ประเทศแยกจากกัน กล่าวคือ พระคลังข้างที่ดูแลเงินจ่ายพระมหากษัตริย์ ส่วนกรมพระคลัง มหา
สมบัติเป็นผู้ดูแลเงินส่วนของแผ่นดิน 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ได้มีการยกฐานะหน่วยงานราชการท่ีเป็นกรมบางหน่วยงานขึ้นเป็น
กระทรวง กรมพระคลังมหาสมบัติ จึงเปลี่ยนเป็นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ โดยมีอํานาจหน้าที่เก็บ
รายได้ และจ่ายเงินแผ่นดิน 

ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๖ ซึ่งถือ
เป็นกฎหมายวิธีการงบประมาณแผ่นดินฉบับแรกของประเทศไทย และมีผลบังคับใช้จนถึง พ.ศ. 
๒๔๗๕ รวมทั้งมีการจัดต้ังกรมบัญชีกลาง เพ่ือทําหน้าที่แนะนํารูปบัญชี และประมวลรายได้รายจ่าย 
และสอบสวนการเบิกจ่ายเงินให้เหมาะสม และจัดต้ังกรมตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือทําหน้าที่ในการ
ตรวจสอบเงินของแผ่นดินให้กับกรมบัญชีกลาง 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕  รัฐบาลคณะราษฎร ได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๕  ซึ่งระบุให้งบประมาณของรัฐบาลต้องนําเสนอต่อ
รัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ ซึ่งต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้งจนถึงฉบับที่ ๖ ในปี พ.ศ.
๒๔๘๓ ต่อมารัฐบาลได้จัดต้ังกองงบประมาณขึ้นในกรมบัญชีกลาง ระบบงบประมาณในสมัยน้ี 
เรียกว่า ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budgeting) 

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงการบริหารการคลัง และต้องการจัดซื้อหน่วยงาน
ด้านงบประมาณขึ้นเป็นกรม และได้ขอความร่วมมือจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง
สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้จัดส่งคณะผู้เช่ียวชาญ Public Administration Service (P.A.S.) มาช่วยศึกษา
                                                        

๓๓หนังสือครบรอบวันสถาปนาสํานักงบประมาณ ๔๔ ปี, ๒๕๔๖ : ๑๑๓-๑๑๗. 
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และเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการคลังของประเทศไทย และวิธีการงบประมาณขึ้นใหม่ ควรยก
ฐานะของกองงบประมาณข้ึนเป็นกรมในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

รัฐบาลเห็นชอบกับข้อเสนอของผู้เช่ียวชาญ แต่การเตรียมการตามข้อเสนอต้องใช้เวลา จึงได้
เตรียมการเฉพาะจัดต้ังหน่วยงานงบประมาณ โดยยกฐานะของกองงบประมาณเป็นส่วนการ 
งบประมาณในสังกัดกรมบัญชีกลางในปี ๒๕๐๑ 

ภายหลังการปฏิวัติ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ รัฐบาลมีความเห็นว่างบประมาณเป็นเรื่อง
ที่มีความสําคัญในระดับนโยบาย ไม่เหมาะสมเป็นงานในกรมบัญชีกลางจึงได้จัดต้ังเป็นหน่วยงานมีฐาน
เทียบเท่ากรม เรียกว่า สํานักงบประมาณ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ขึ้นในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๐๒  

นับแต่ได้มีการสถาปนา “สํานักงบประมาณ” ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกรมในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นหน่วยงานกลางที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยตรง ได้มี
การนําระบบงบประมาณมาใช้ โดยแบ่งเป็น ๓ ยุค คือ  

๒.๓.๑ ยุคที่หนึ่ง : ยุคต้น ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budgeting) 
ในยุคน้ีเป็นช่วงการใช้ระบบงบประมาณอยู่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๒ – ต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เมื่อ

มีการจัดต้ังสํานักงบประมาณ และมีการตราพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เพ่ือใช้
เป็นหลักในการจัดทําและบริหารงบประมาณแล้ว ระบบงบประมาณเร่ิมแรกเป็นระบบท่ีให้
ความสําคัญแก่รายละเอียดของการใช้จ่ายในรูปแบบที่แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลจ่ายอะไรไปบ้าง มีการ
จําแนกประเภท หมวดหมู่ของงบประมาณรายจ่ายไว้โดยละเอียด โดยมุ่งหวัดให้การใช้จ่ายเป็นไป
อย่างถูกต้อง ง่ายต่อการตรวจสอบ และเพ่ือป้องกันการทุจริต นอกจากน้ียังให้ความสําคัญแก่
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายด้วย ซึ่งให้ความสําคัญกับการควบคุมปัจจัยนําเข้า (Input) แต่
ละรายการ โดยแสดงให้เห็นแต่เพียงว่าในการบริหารงานน้ันจะมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายการ
ประเภทใด เช่น จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าสิ่งของ ค่าบริหาร อย่างละเท่าใด 

ข้อดีของการจัดงบประมาณอย่างน้ี คือ ช่วยในการควบคุมการใช้จ่ายของหน่วยงานได้ดี 
เพราะมีการแสดงค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน จึงง่ายต่อการปฏิบัติในการปรับเพ่ิม/ลดรายการ 

แต่มีข้อบกพร่องที่ไม่สามารถวัดผลสําเร็จของงานได้ เพราะการอนุมัติเงินประจํางวดจะอนุมัติ
ตามหมวดรายจ่าย มิได้อนุมัติตามแผนงาน งาน/โครงการ ทําให้ไม่สามารถมองเห็นความเช่ือมโยง
ระหว่างทรัพยากรท่ีจัดสรรให้แก่งาน/โครงการหน่ึง ๆ กับผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นหรือวัตถุประสงค์ของ
งานหรือโครงการน้ัน ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงาน นอกจากน้ีการ
ควบคุมรายละเอียดของการใช้จ่ายเงินทําให้ผู้บริหารไม่มีความคล่องตัวในการบริหารงานเท่าที่ควร จึง
ไม่สามารถใช้งบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดได้ ซึ่ง
มีองค์ประกอบของงบประมาณแบบแสดงรายการที่สําคัญ ดังน้ี 

๑) ช่ือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒) การแจกแจกงบประมาณออกเป็นหมวดและรายการต่าง ๆ คือ 
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(๑) หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 
(๒) หมวดครุภัณฑ์ 
(๓) หมวดค่าบริการ 
(๔) หมวดอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

๓) การโอนเงินระหว่างหมวดและรายการ ทําให้ยากเพ่ือให้การใช้เป็นไปตามหมวดหรือ
รายการที่ได้รับอนุมัติ 

๔) มีการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายระหว่างปีเดิมปีปัจจุบันและ
ปีงบประมาณเพ่ือทราบว่าในแต่ละรายการการใช้จ่าย มีเงินเพ่ิม/ลดในอัตราเท่าใด 
 ๒.๓.๒ ยุคที่ สอง  : ยุคกลาง  ระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน  (Program 
Budgeting) 

ในยุคน้ีเริ่มระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๔ – ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ระบบงบประมาณแบบแผนงาน 
(Program Budgeting) มีความมุ่งหมายให้มีการเช่ือมโยงการจัดสรรงบประมาณเข้ากับการวางแผน 
และเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล จึงได้แสดงงบประมาณในลักษณะ
แผนงานไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในขณะเดียวกันได้จําแนกงบประมาณ
รายจ่ายของงาน/โครงการออกเป็นหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ในเอกสารงบประมาณ ฉบับรายละเอียด
งบประมาณรายจ่าย 
 เป็นระบบงบประมาณที่พัฒนาขึ้น เพ่ือแก้ไขข้อจํากัดของระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน 
โดยมีจุดประสงค์สําคัญเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการวางแผน เพ่ือให้มีความเช่ือมโยงระหว่างวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของหน่วยงานกับแผนงาน/โครงการท่ีจะต้องมี เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
เหล่าน้ัน ตลอดจนผลงานที่จะได้รับจากการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการเหล่าน้ัน และเป็นระบบ
งบประมาณที่สนับสุนนการวางแผน โดยผสมผสานการวางแผนและการงบประมาณเข้าเป็น
กระบวนการเดียวกัน ดังน้ัน ระบบงบประมาณแบบแผนงานจึงเน้นการแจกแจงงบประมาณออกตาม
วัตถุประสงค์และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่จะต้องมีเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากน้ี ยังเน้นการ
ช้ีให้เห็นถึงผลงานที่จะได้รับว่าถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ แล้ว จะได้รับ
ผลงานอะไรออกมาบ้าง โดยอาจแสดงออกมาในหลายรูปแบบ เช่น ผลผลิต ต้นทุนต่อหน่วยหรืออาจ
แสดงออกมาในรูปของการวิเคราะห์ผลตอบแทน ซึ่งองค์ประกอบของการจัดทํางบประมาณแบบ
แผนงานที่สําคัญ ดังน้ี 

๑) ช่ือหน่วยงานที่จัดทํางบประมาณ 
๒) การแจกแจกงบประมาณออกตามวัตถุประสงค์ และแผนงาน/โครงการที่จะต้องมี เพ่ือ

บรรลุวัตถุประสงค์น้ัน ๆ ทําให้ระบบงบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนน่ันเอง 
๓) การพรรณนารายละเอียดของแผนงาน/โครงการ 
๔) การแสดงผลที่คาดว่าจะได้รับ อาจจะอยู่ในองค์ประกอบสุดท้ายหรือนําขึ้นมาอธิบายก่อน

ก็ได้ 
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๕) การแสดงถึงจํานวนงบประมาณที่ขอ 
๖) แหล่งที่มาของรายได้ 
๒.๓.๓ ยุคที่สาม : ยุคปฏิรูป ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance 

Based Budgeting) 
 ระบบงบประมาณในยุคน้ีนํามาใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ 

๒.๓.๓.๑ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
การจัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เป็นแนวทางการดําเนินงานต้ังแต่การ

วางแผน การจัดการงบประมาณ โดยท่ีเน้นผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) โดยมีการ
วัดผลการดําเนินงาน (Performance Measures) ที่หน่วยนับในการตรวจวัด และประเมินผลการ
ดําเนินงานที่ต้องชัดเจน สมบูรณ์ สามารถนํามาใช้ได้จริง และเหมาะสมกับเวลา ครอบคลุมทั้งปริมาณ 
คุณภาพ ค่าใช้จ่าย อย่างมีประสิทธิผล และทันเวลาตามต้องการ ซึ่งทําให้รัฐบาลม่ันใจได้ว่าผลผลิตที่
เกิดขึ้นมีความเช่ือมโยงกับผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายรัฐบาล มีปริมาณ ราคาและ
คุณภาพเหมาะสมสอดคล้องกัน ซึ่งมีแกนหลักของการจัดทํางบประมาณ 

การจัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน คือ วิธีการที่เป็นระบบในการระบุพันธกิจ
ขององค์กร เป้าหมายและวัตถุประสงค์ และมีการประเมินผลสําเร็จอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการเช่ือมโยง
ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรที่ใช้ให้ได้ผลผลิต และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันกับเป้าหมายของนโยบายและ
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

(๑) จัดทํางบประมาณที่เน้นผลผลิต (Output) มากกว่าทรัพยากรท่ีใช้ไป (input) 
(๒) ปรับปรุงการบริหารของรัฐบาล ในด้านการจัดหางบประมาณสําหรับบริการ 

ต่าง ๆ ของรัฐ และฐานรายได้ 
(๓) ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลแสดงผลการดําเนินงาน เพ่ือประโยชน์ในการ

วางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดสรรทรัพยากร และควบคุมการปฏิบัติงาน 
(๔) ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเคร่ืองช้ีนําในการกําหนด

เป้าหมายของนโยบายและรวมเป้าหมายเข้าไว้กับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(๕) มุ่งเน้นกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลมุเวลามากกว่า 1 ปีงบประมาณ 
(๖) เลือกและระบุปริมาณผลผลิต/บริการ ที่จะให้แก่ประชาชน และทําให้แน่ใจได้

ว่าจะได้รับการประเมินผล และเป็นผลผลิต/บริการที่ทําให้ประชาชนพอใจ 
(๗) มุ่งเน้นการวัดผลการดําเนินงานของผลผลิตในเชิงปริมาณ ความพอใจของ

ประชาชน การเสร็จทันเวลา ต้นทุนต่อหน่วยและความมีประสิทธิผล 
(๘) เปลี่ยนแปลงการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือตอบสนองความต้องการเร่งด่วน และ

ให้บริการที่คัดเลือกแล้วว่าดีกว่า 
(๙) เปลี่ยนแปลงการทํางานของส่วนราชการ จากการทํางานตามกฎข้อบังคับมา

เป็นการทํางาน เพ่ือพันธกิจขององค์กร 
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(๑๐) ลดกระบวนการทํางาน เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงานปฏิบัติมีความคล่องตัวใน
การบริหารงบประมาณ แต่ในขณะเดียวกันก็เพ่ิมความรับผิดชอบต่อผลผลิต และผลลัพธ์ 

๒.๓.๓.๒ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์จะให้ความสําคัญกับความ 
สําเร็จตามเป้าหมายในทุกระดับต้ังแต่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติจนถึงเป้าหมายการให้บริการ
ของกระทรวงและหน่วยงาน ประเทศไทยได้ดําเนินการปรับระบบคร้ังสําคัญภายใต้แนวนโยบายของ
รัฐบาลท่ีให้มีการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ โดยมีนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นเครื่องช้ีนํา แบ่งออกเป็น 
๒ ส่วนคือ 

๑. ด้านนโยบาย ประกอบด้วย 
(๑) ใช้นโยบายนํา 
(๒) คํานึงถึงเสถียรภาพทางการคลัง 
(๓) มีความต่อเน่ือง 
(๔) มีการจัดลําดับความสําคัญที่ชัดเจน 
(๕) เน้นที่ผลงาน 

๒. ด้านการบริหาร ประกอบด้วย 
(๑) ไม่รวมศูนย์อํานาจ 
(๒) ยึดหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
(๓) มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ 
(๔) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(๕) มีความครอบคลุมข้อมูลด้านการเงิน 
(๖) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบของรัฐสภาและประชาชน๓๔ 

   ปัจจุบันยังใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ เพราะมีความชัดเจนกับ
เป้าประสงค์ที่ต้องการของรัฐ สามารถช้ีวัดความสําเร็จและความล้มเหลวของการใช้งบประมาณได้
ชัดเจนในแต่ปีงบประมาณ และมีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่มุ่งหมาย 

 

                                                        
๓๔กตเวที เจริญพงศ์ และคณะ , “ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณต่อระบบ

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์”, รายงานวิจัยหลักสูตรรัฐประสานศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), ๒๕๔๙, หน้า ๒๗-๒๘. 



 ๔๒

๒.๔ แนวทางการบริหารงบประมาณ 
ระบบที่หลักการบริหารจัดการงบประมาณน้ันมีแนวทางในการท่ีดีดังน้ี 
๑. มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละระดับได้ชัดเจน 
เริ่มต้ังแต่จากระดับรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อผลสําเร็จตามเป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ระดับชาติเพราะรัฐบาลเป็นผู้บริหารและผู้กําหนดนโยบายสูงสุดของประเทศสู่ระดับ
กระทรวงหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบต่อผลสําเร็จตามเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงและสิ้นสุดที่
ระดับหน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อผลสําเร็จของผลผลิตที่ส่งผลโดยตรงต่อ
ประชาชน 

๒. มีระบบการติดตามประเมินผล 
การรายงานผลการดําเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้เพ่ือเป็นการตรวจสอบผลการดําเนินงาน

ของทุกหน่วยงานว่าได้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่โดยมีตัวช้ีวัดผลสําเร็จในทุกมิติทั้งเชิง
ปริมาณคุณภาพเวลาและค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
ตลอดจนเป็นการแสดงความรับผิดชอบของหน่วยงานต่อผลสําเร็จของงาน 

๓. มอบอํานาจการบริหารจัดการงบประมาณ 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้กระทรวงและหน่วยงาน สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์ ในการให้บริการที่มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกันในแต่ละระดับ จึงได้มีการมอบ
อํานาจการบริหารจัดการงบประมาณให้กับกระทรวงและหน่วยงานมากขึ้น พร้อมทั้งผ่อนคลาย
กฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการงบประมาณมากข้ึนด้วย 

๔. เพิ่มขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ 
การ จัดทํ า งบประมาณราย จ่ายที่ ผ่ านมามี ขอบเขต จํา กัดอ ยู่แ ต่ เ พียงค่ า ใ ช้จ่ าย 

ของกิจกรรมที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินเท่าน้ัน ไม่รวมกิจกรรมท่ีใช้เงินนอก งบประมาณ 
เช่น เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินรายได้ของหน่วยงาน เป็นต้น ดังน้ัน การนําเงินนอกงบประมาณมา
พิจารณาร่วมกันกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี จะทําให้แผนการเงินโดยรวมของภาครัฐมีความ
สมบูรณ์ ครอบคลุมและสามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินและการคลังได้ถูกต้อง
เหมาะสมย่ิงขึ้น 

๕. การประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) 
เป็นการประมาณการรายจ่ าย ๓ ปีล่ วงหน้าจากค่ าใช้จ่ ายที่หน่วยงานได้รับอนุมั ติ 

ในปัจจุ บัน ภายใต้สมมุ ติ ฐานว่าไม่มี การเปลี่ ยนแปลงนโยบายใหม่สํ าหรับแผนงานต่ างๆ 
เหล่าน้ันซึ่งจะทําให้มั่นใจได้ว่าสัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอนาคตน้ันสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศในแต่ละด้านการประมาณการวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางจะ
ดําเนินการทั้งแบบTopDown และ BottomUP โดยการประมาณการแบบ TopDown จะเป็นการ
ประมาณการรายจ่ายจากระดับนโยบายโดยพิจารณาจากสมมติฐานทางการเศรษฐกิจและนโยบาย
การคลังของรัฐบาลส่วนการประมาณการแบบ BottomUp จะเป็นการประมาณการรายจ่ายจากระดับ
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หน่วยงานภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มีนโยบายใหม่ในระยะเวลา ๑+๓ ปี ซึ่ง MTEF ทั้ง ๒ แบบทําให้
สํานักงบประมาณและรัฐบาลทราบถึงตัวเลขพ้ืนฐานของงบประมาณในแต่ละปีซึ่งรัฐบาลอาจจะมี
นโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเลขดังกล่าวได้ โดยใช้ข้อมูลผลการดําเนินงานของส่วนราชการมาช่วยในการ
ตัดสินใจนอกจากน้ียังช่วยให้การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพและรักษาวินัยทาง 
การคลัง 
 
๒.๕ ขั้นตอนการจัดการงบประมาณ 

ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณเป็นวงจรที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบงบประมาณหนึ่ง ประกอบด้วย
ขั้นตอนสําคัญทั้งหมด ๔ ขั้นตอนการจัดการงบประมาณของประเทศไทย ใช้แนวทางในการกําหนด
วงเงินงบประมาณก่อนแล้วค่อยกําหนดภาพรวมตามวงเงิน ดังน้ัน สํานักงบประมาณจึงต้องจัดทํา
ปฏิทินงบประมาณ ระบุช่วงเวลา และข้ันตอนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ โดยได้กําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน ดังน้ี  

๒.๕.๑ การวางแผนและการจัดทํางบประมาณ (Budget Planning & Budget Preparation) 
กระบวนการจัดทํางบประมาณหรือวงจรงบประมาณ จะเริ่มต้นจากการวางแผนและการ

จัดทํางบประมาณ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 
๒๕๔๖ กําหนดให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี จะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ ดังน้ัน
เพ่ือให้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ภายใต้เง่ือนไขและกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดไว้โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
 ๑. การทบทวนงบประมาณ 

ในแต่ละปีสํานักงบประมาณจะแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ดําเนินการ
เตรียมความพร้อมในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีให้ถูกต้องครบถ้วนดังน้ี 

๑) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ และวิเคราะห์ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) พร้อมทั้งทบทวนการกําหนด
เป้าหมายกลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวช้ีวัดผลสําเร็จในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

๒) ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จากการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยทบทวนเป้าหมาย 
ผลผลิต กิจกรรม ตัวช้ีวัด ตามนัยข้อ ๑.๑ ทั้งน้ี เพ่ือให้ทราบภาระงบประมาณตามภารกิจและ
นโยบายต่อเน่ือง และใช้เป็นกรอบในการกําหนดทางเลือกและจัดลําดับความสําคัญในการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่มีอยู่
อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓) ประมาณการรายจ่ายประจําขั้นตํ่าที่จําเป็นที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพ่ือคงไว้ตามสิทธิ
หรือข้อกําหนดตามกฎหมายที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 

๔) ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี เสนอ
รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๒. การวางแผนงบประมาณ 
กระบวนการวางแผนการจัดทํางบประมาณ เริ่มต้นจากสํานักงบประมาณกําหนดปฏิทิน

งบประมาณรายจ่ายประจําปี เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดไว้ 

ตามกําหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปี หลังจากกําหนดให้ส่วนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ เตรียมความพร้อมในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็น
การกําหนดนโยบายงบประมาณประจําปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจน
ฐานทางเงินการคลังและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีแนวทางในการดําเนินการ ดังน้ี 

๑) การจัดทําข้อเสนอเป้าหมาย/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีโดย
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกัน
พิจารณาและจัดทําให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความ
เห็นชอบ 

๒) กําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายและโครงสร้างงบประมาณ และประมาณการล่วงหน้า 
๓ ปี โดยกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกันเพ่ือทบทวนประมาณการรายได้ และพิจารณา
กําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายและโครงสร้างงบประมาณ และประมาณการล่วงหน้า ๓ ปี เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบ 
 ในการประมาณล่วงหน้าน้ันให้กําหนดกรอบการคลังมหภาคเป็นสมมติฐานในการคาดการณ์ 
ประมาณการรายได้ล่วงหน้าในปีงบประมาณที่จะมาถึงและอีก ๓ ถัดไป รวมทั้งรายงานเศรษฐกิจ โดย
มีกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันวางแผน โดยพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจ 
รายงานเศรษฐกิจ ตัวแปรสําคัญทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายได้ประชาชาติ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ (GDP) อัตราเงินเฟ้อ นํามาจัดทําประมาณการรายได้ กําหนดเป้าหมายงบประมาณ
ขาดดุล/สมดุล/เกินดุล ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง มีขอบเขตการจัดทําในช่วงระยะเวลา ๔ ปี
ประกอบด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีและประมาณการรายจ่าย 3 ปีล่วงหน้า ภายใต้สมมติฐาน
ที่ว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือยุทธศาสตร์ การจัดทํางบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปาน
กลางถือเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการบรรลุวินัยทางการคลังแบบย่ังยืน เพ่ือเป็นกรอบเง่ือนไขและแนว
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ปฏิบัติของการประมาณงบประมาณรายจ่าย โดยกรอบงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลางจะ
เช่ือมโยงการตัดสินใจในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี เข้ากับกลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากร
ระยะปานกลาง และทําให้มั่นใจว่าสัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอนาคตของแต่ละกระทรวงและ
หน่วยงานในการวางแผนในอนาคต น้ันจะสอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนราชการ โดยดําเนินจัดทํา
งบประมาณทั้งแบบบนลงล่าง Top – Down Budget Techniques คือ กําหนดวงเงินค่าใช้จ่ายรวม
ระดับชาติก่อนหลังจากน้ัน จําแนกวงเงินดังกล่าวไปสู่ระดับกระทรวงและหน่วยงาน และระดับล่างสู่
บน Bottom–Up Budget Techniques คือ การประมาณรายจ่ายของแต่ละกระทรวงหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ส่งคําของบประมาณไปยังหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ ทําให้สํานักงบประมาณและรัฐบาล
ทราบถึงพ้ืนฐานรายจ่ายในแต่ละปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนนโยบาย
ระยะยาว และดําเนินการจัดสรรทรัพยากร วงเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ในทุกระดับ  

ทั้งน้ี เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ จึงได้มีการวางแผน
กรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของการจัดสรร
งบประมาณกับยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนงบประมาณ และเป็นการเช่ือมโยง
กระบวนการตัดสินใจการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้สอดคล้องกับแผนการจ่ายเงิน
งบประมาณระยะปานกลาง การวางแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เป็น
กระบวนการที่จะต้องดําเนินการต่อเน่ืองกันไปตลอดปีงบประมาณโดยมีการปรับตัวเลขรายจ่าย และ
ทบทวนแผนการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกจิที่เปลี่ยนแปลงไป 

การจัดทํางบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง มี ๒ ระดับ ได้แก่ 
๑) การจัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางระดับประเทศ (Top down MTEF) 

เป็นการกําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายของประเทศระยะเวลา ๔ ปี ซึ่งในการกําหนดวงเงิน
งบประมาณต้องใช้ข้อมูล ดังน้ี 

(๑) ประมาณการเศรษฐกิจ ๔ ปี ประกอบด้วยข้อมูลการส่งออกสินค้าและบริการ การ
นําเข้าสินค้าและบริการ ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และอัตราเงินเฟ้อ 

(๒) ประมาณการรายได้ ๔ ปี 
(๓) ประมาณการภาระหน้ี ๔ ปี 
(๔) นโยบายงบประมาณ (สมดุล/ขาดดุล/เกินดุล) ๔ ปี 
(๕) นโยบายรัฐบาล/แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ/ทิศทางการจัดสรรงบประมาณของประเทศ 

 ทั้งน้ี การกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางดังกล่าว เป็นการดําเนินการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานกลาง ๔ แห่ง ได้แก่ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย  

๒) การจัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางระดับกระทรวง/ส่วนราชการ 
(Bottom – up MTEF) เป็นการจัดทําวงเงินงบประมาณส่วนราชการในระดับกระทรวง และกรม 
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ระยะเวลา ๔ ปี ในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน กระทรวง/ส่วนราชการจะต้องจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ เป้าหมายผลผลิต และคํานวณต้นทุนการผลิตให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
จึงจะดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางได้ นอกจากน้ีเพ่ือให้การปรับ
ประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางในแต่ละปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล กระทรวง/ส่วนราชการจะต้องมีการนําข้อมูลผลการดําเนินงานมาประเมินความมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแผนงาน/งาน/โครงการที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันมาประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ในส่วนที่สํานัก
งบประมาณต้องรับผิดชอบ มีดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี ๑ จัดเตรียมข้อมูลประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของภารกิจในปัจจุบัน 
ที่จะดําเนินการต่อเน่ือง 
 
ตารางที่ ๒.๑ ขั้นตอนเตรียมข้อมูล 
 

ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานรับผิดชอบ 
จัดเตรียมข้อมูลระดับ TOP-DOWN 
- ข้อมูลทางเศรษฐกิจมหภาค 
- สมมติฐานการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคในแต่ละ
สถานการณ ์

- กําหนดทางเลือกในการดําเนินนโยบายการคลังและ
คาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

สํานักนโยบายและแผนงบประมาณ 

จัดเตรียมข้อมูลระดับ BOTTOM-UP 
- จัดเตรียมแบบฟอร์มและคําแนะนําในการจัดทํา MTEF 
ของหน่วยงาน 

- หน่วยงานร่วมกับสํานักวิเคราะห์งบประมาณจัดทํา
ข้อมูลในส่วนของภารกิจปัจจุบันที่จะดําเนินการ
ต่อเน่ือง  

- นําข้อมูลที่ได้รบัจากหน่วยงานในส่วนภารกิจในปัจจุบัน
ที่จะดําเนินการต่อเน่ืองเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล MTEF 

- จัดทํารายงานประมาณการงบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าของหน่วยงานในส่วนของภารกิจในปัจจุบันที่
จะดําเนินการต่อเน่ือง 

 
สํานักนโยบายและแผนงบประมาณ 
สํานักจัดทํางบประมาณด้านต่าง ๆ 
และส่วนราชการ 
สํานักนโยบายและแผนงบประมาณ 
สํานักนโยบายและแผนงบประมาณ 
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 ๒.๕.๒ การอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption) 
กระบวนการอนุมัติงบประมาณเป็นขั้นตอนที่ต่อเน่ืองจากกระบวนการจัดทํางบประมาณเมื่อ

ส่วนราชการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีเสร็จ จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจะคํานึงถึงหลักการ ๔ หลักการ 
ประกอบด้วย 

๑. การมีวินัยทางการคลังของประเทศ 
การจัดสรรงบประมาณที่ดีต้องมีการรักษาวินัยทางการคลังในระดับมหภาค ถือว่าการรักษา

วินัยทางการคลังส่งผลต่อการจัดการบริการสาธารณะที่ย่ังยืน และการพัฒนาประเทศ หากการจัดสรร
งบประมาณอย่างไม่มีวินัยประกอบกับการใช้จ่ายงบประมาณไม่มีวินัยด้วยแล้ว ในอนาคตสถานะ
ทางการคลังของประเทศอาจประสบปัญหา และอาจส่งผลโดยตรงกับการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน การ
พิจารณาของรัฐสภาต้องพิจารณาตรวจสอบการมีวินัยทางการคลัง ดังน้ี 

(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างรายรับกับรายจ่าย 

(๒) สภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์คลังปัจจุบันและอนาคต 

(๓) เป้าหมายทางการคลังและยุทธศาสตร์การคลัง 

(๔) หน้ีสาธารณะ และความสามารถในการใช้คืน 

(๕) ความเป็นไปได้ในการดําเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการของรัฐบาลยุทธศาสตร์
ของรัฐบาล 

๒. พิจารณาผลผลิตและงบประมาณ 
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์รัฐบาลเป็นผู้กําหนดเป้าหมายการ

ให้บริการและผลผลิต เพ่ือบริการประชาชน ดังน้ัน รัฐสภาในฐานะผู้แทนของประชาชนจําเป็นต้อง
ตรวจสอบและพิจารณาผลสําเร็จจากการท่ีรัฐบาลนําเงินงบประมาณไปใช้ในปีงบประมาณก่อนว่า
ได้ผลเป็นอย่างไร ทั้งน้ี เพ่ือเป็นสารสนเทศในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในปัจจุบัน 

นอกจากน้ีการตรวจสอบและพิจารณาถึงความสัมพันธ์ ความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายการ
ให้บริการของรัฐบาล ผลผลิตและงบประมาณที่ขอใช้ โดยใช้การวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลว่ามีความ
สอดคล้องกันหรือไม่ มีการถ่ายภารกิจจากเป้าหมายของรัฐบาลลงสู่ผลผลิตถูกต้องหรือไม่ ทั้งน้ีเพ่ือ
ประกันผลสําเร็จจากการใช้งบประมาณว่าสามารถเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๓. การพิจารณาความคุ้มค่าการใช้งบประมาณและต้นทุน 
รัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการสาธารณะจากส่วนราชการตามความต้องการของประชาชน ดังน้ัน 

จําเป็นต้องคํานึงถึงต้นทุนในการซื้อบริการเป็นสําคัญ เน่ืองจากการซ้ือขายบริการสาธารณะ กลไก
ตลาดไม่สามารถทํางานได้เพราะเป็นเรื่องของบริการสาธารณะไม่มีตลาดสําหรับแข่งขันเสรี ต้นทุน
ของผลผลิตเป็นสิ่งที่รัฐสภาจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนที่แท้จริง และได้มีการจัดซื้อตามกระบวนการที่
โปร่งใส เสมอภาคเป็นธรรมหรือไม่ นอกจากน้ีรัฐสภายังต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการใช้
งบประมาณนั้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างงบประมาณที่ใช้กับประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่จะได้
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จากการใช้งบประมาณ มีความคุ้มค่าหรือไม่หรือมีทางเลือกอ่ืน ๆ โดยใช้งบประมาณจํานวนเดียวกัน 
แต่ได้ผลประโยชน์หรือผลลัพธ์มากกว่า ทั้งน้ีเพ่ือต้ังเป็นข้อสังเกตให้รัฐบาลนําไปปรับปรุงต่อไป 

๔. การพิจารณาศักยภาพของหน่วยรับงบประมาณที่ขอใช้งบประมาณ 
ประเด็นสุดท้ายที่รัฐสภาสมควรจะต้องพิจารณาก่อนการอนุมัติงบประมาณ คือ การพิจารณา

ถึงความสามารถหรือศักยภาพของหน่วยรับงบประมาณว่ามีความสามารถหรือศักยภาพในการบริหาร
จัดการเพียงใด เน่ืองจากการบริหารจัดการจะเป็นตัวช้ีวัดตัวหน่ึงที่ตอบได้ว่าการใช้งบประมาณจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดหรือไม่ เพราะหากการบริหารจัดการไม่มีศักยภาพหรือประสิทธิภาพ แล้วจะเป็น
ต้นเหตุให้ผลผลิตสูงเกินความจริง หรือที่เรียกว่าไม่ใช่ต้นทุนที่แท้จริง ดังน้ัน การพิจารณาศักยภาพ
และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหน่วยรับงบประมาณเป็นสิ่งที่จําเป็นสูงสุด ใน
กระบวนการอนุมัติงบประมาณ แต่ทั้งน้ีการมีศักยภาพของหน่วยรับงบประมาณคงไม่มีความสัมพันธ์
กับจํานวนงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณจะได้รับ การบริการสาธารณะไม่สามารถอาศัยกลไก
ตลาดและราคาในการจัดหาบริการได้ เพราะคงไม่มีภาคเอกชนหรือมีแต่ไม่มากพอที่รัฐบาลจะซื้อ
บริการให้กับประชาชนได้ แต่ทั้งน้ี ผลการพิจารณารัฐสภาสามารถต้ังข้อสังเกตให้กับหน่วยงาน ในการ
นําไปปรับปรุงแก้ไขได้ ทั้งน้ีอาจเพ่ิมจํานวนงบประมาณเพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณนําไปปรับปรุงและ
พิจารณาศักยภาพของตนเองก่อนก็ได้  

๕. ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ 
การอนุมัติงบประมาณของประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

กําหนดให้เมื่อสํานักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาและเมื่อพิจารณาเห็นชอบแล้ว สํานักงบประมาณต้องเตรียมเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีน้ัน ๆ เพ่ือให้นายกรัฐมนตรีเสนอพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อรัฐสภา โดย
ต้องผ่านการพิจารณาจากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา แบ่งออกเป็น ๓ วาระ ซึ่งต้องทําให้เสร็จ
สิ้นภายใน ๑๒๕ วัน โดยสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวันนับแต่วันที่
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมาถึงสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาจะต้องให้ความ
เห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติน้ันมาถึงวุฒิสภา ทั้งน้ี
จะแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ มิได้ โดยมีกระบวนการอนุมัติงบประมาณ ดังน้ี 

๑) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
การพิจาณาในขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎรน้ัน เป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญอย่างมากในทาง

การเมือง กล่าวคือ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่รัฐบาลได้เสนอมาแล้ว จะเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือตราเป็นกฎหมายใช้บังคับ แต่ในกรณีตรงกัน
ข้าม ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่
รัฐบาลได้เสนอแล้ว เป็นการแสดงให้เห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการบริหารราชการ
แผ่นดินต่อไป อันทําให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองตามมา รัฐบาลจําต้องตัดสินใจใน ๒ ทางเลือก
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ด้วยกันคือ ทางเลือกที่หน่ึง ลาออกเพ่ือให้มีการจัดต้ังรัฐบาลขึ้นมาใหม่ หรือทางเลือก ที่สอง ยุบสภา 
เพ่ือให้มีการเลือกต้ังใหม่โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน 

ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร จะแบ่งการพิจารณาออกเป็น ๓ วาระด้วยกัน คือ 
วาระที่ ๑ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ในวาระน้ีเป็นการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีที่รัฐบาลได้เสนอ จะไม่มีการพิจารณาในรายละเอียดหรือเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่าย
ที่รัฐบาลได้เสนอมาในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
แม้รัฐธรรมนูญจะมิได้บัญญัติให้รัฐบาลต้องลาออก แต่ตามจารีตประเพณีของการปกครองในระบอบ
รัฐสภาน้ัน รัฐบาลจะต้องลาออก ทั้งน้ี รัฐบาลอาจจะเลือกวิธีการยุบสภาแทนการลาออกได้ ซึ่งมี
ขั้นตอนดังน้ี 

๑) นายกรัฐมนตรี แถลงคําประกอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดย
ช้ีแจงหลักการและเหตุผล นโยบายงบประมาณ ภาวะเศรษฐกิจทั่วไป ฐานะและนโยบายการเงินการ
คลัง และสาระสําคัญงบประมาณรายจ่าย 

๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็น เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย พร้อมต้ัง
ข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติ โดยเริ่มจากฝ่ายค้าน 

๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายพิจารณาลงมติรับ/ไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

๔) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่งต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และ ผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณเป็นเลขานุการ และผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติกรมบัญชีกลางและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้สังเกตการณ์และผู้ให้
ข้อเสนอแนะ 

วาระที่ ๒ พิจารณารายละเอียดโดยคณะกรรมาธิการ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่งต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และผู้อํานวยการ 
สํานักงบประมาณเป็นเลขานุการ และผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สังเกตการณ์และผู้ให้ 
ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมาธิการฯ จะพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีด้วยตนเองหรือพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมคําแปรญัตติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
มิได้เป็นกรรมาธิการได้ ทั้งน้ีส่วนราชการต้องช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการฯ การ 
พิจารณารายละเอียดการดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายของแต่ละงาน/โครงการ แผนงาน คณะกรรมาธิการ
ที่สภาต้ังขึ้นเพ่ือตรวจสอบประเมินผลงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบผลผลิต และต้นทุน
ผลผลิตถึงความคุ้มค่า ความเหมาะสมความเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 
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๑) ส่วนราชการต้องช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการ ใช้เวลาประมาณ ๖๐ 
วัน โดยมีเอกสารที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาซึ่งจัดทําโดยสํานักงบประมาณและส่วนราชการ 

๒) คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จ  นําเสนอสภาผู้แทนราษฎรเ พ่ือพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามมาตรา ตามถ้อยคํา หรือข้อความท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม 

 ทั้งน้ี การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําปี ต้องมีเอกสารที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
ซึ่งจัดทําโดยสํานักงบประมาณและส่วนราชการ โดยเอกสารงบประมาณดังกล่าวจะต้องมีคุณภาพ 
ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วยเอกสารอย่างน้อย ๙ ฉบับ 
 เมื่อคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเสร็จ ก็จะเสนอผลการพิจารณาให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา เรียงตามลําดับมาตราตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. .... เรียง
ตามลําดับกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีน้ัน ๆ จากมากไปน้อย หรือเรียงลําดับของ
กระทรวงตามกลุ่มภารกิจและให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายได้เฉพาะถ้อยคํา หรือข้อความที่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม หรือที่มีการสงวนคําแปรญัตติ หรือที่มีการสงวนความเห็นไว้ 
 วาระที่ ๓ พิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 พิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นกฎหมาย โดยการลงมติว่าจะเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ กับร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยไม่มีการอภิปรายเพ่ิมเติมใด ๆ ถ้าสภาผู้แทนราษฎร
ให้ความเห็นชอบก็จะส่งต่อไปให้วุฒิสภาพิจารณาอีกครั้งหน่ึงเพ่ือผ่านเป็นกฎหมายต่อไป ในกรณี
ตรงกันข้าม ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีจะส่งผลทางการเมืองทําให้รัฐบาลต้องลาออกหรือประกาศยุบสภาให้มีการเลือกต้ังใหม่ 
เช่นเดียวกับการพิจารณาในวาระที่หน่ึง 
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ตาราง ๒.๒ เอกสารงบประมาณ 
 

เอกสารงบประมาณ รายละเอียด 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี 
 

เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๑ 
(สีขาวส้ม) 

 เปรียบเทียบรายได้ รายจ่ายของปีงบประมาณ
ปัจจุบัน กับปีงบประมาณเดิมและปีงบประมาณ
ล่วงหน้า 

เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๒ 
(สีขาวคาดเขียว) 

 ประมาณการรายรับ ประกอบด้วย ภาษีการขาย
ทรัพย์สิน บริการและรายได้นําส่งของรัฐวิสาหกิจ
และรายได้อ่ืน ๆ 

เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๓ 
(สีขาวคาดแดง) 

 ประมาณการรายจ่าย แสดงภาพรวมของงาน แสดง
แผนงานแสดงกิกรรมที่ดําเนินงาน 

เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๔ 
(สีฟ้า) 

 รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย 

เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๕ 
(สีขาวคาดเหลือง) 

 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามโครงสร้างแผนงาน 

เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๖ 
(สีขาวคาดม่วง) 

 รายงานการคลัง รายงานการคลังทั่วไป เงินและ
ทรัพย์สิน  ส่วนราชการ  ความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ เงินทุนหมุนเวียน 

เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๗ 
(สีขาวคาดฟ้า) 

 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจําปี แสดง
รายละเอียดเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี
แต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๘ 
(สีเขียวอ่อน) 

 งบประมาณรายจ่ายประจําปีจําแนกเป็นรายจังหวัด 

  
๒. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของวุฒิสภา 
เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้รับความเห็นชอบจากสภา

ผู้แทนราษฎรแล้ว ก็จะส่งให้วุฒิสภาพิจารณา ในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบด้วยก็จะประกาศใช้
เป็นกฎหมาย ส่วนในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีก็จะถูกส่งกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้งหน่ึง ถ้าสภาผู้แทนราษฎรยืนยันให้



 ๕๒

ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของสภา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
น้ันก็จะประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

๓. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้รับความเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา นายกรัฐมนตรีนําร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีขึ้นทูลเกล้าถวาย ให้พระมหากษัตริย์ทรงลงประปรมาภิไธย และประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษาแล้วบังคับใช้เป็นกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป 

๒.๕.๓ การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) 
การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการจัดการ

งบประมาณหรือเรียกอีกนัยหน่ึงว่าวงจรงบประมาณ (Budget Cycle) เป็นกิจกรรมที่ต้องดําเนินการ
ต่อเน่ืองจากข้ันตอนการจัดทํางบประมาณ (Budget Preparation) และการอนุมัติงบประมาณ 
(Budget Adoption) 

การบริหารงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบเก่าคือแบบแผนงาน จะมุ่งเน้นการควบคุม
การใช้จ่ายงบประมาณตามรายการที่ได้ต้ังไว้ในขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ ซึ่งการบริหาร
งบประมาณในลักษณะเช่นน้ีไม่สอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่
ยึดความสําเร็จของงานเป็นหลัก โดยผู้บริหารจําเป็นต้องมีความอิสระในการบริหารงบประมาณด้วย
ตนเอง เพ่ือให้มีความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ เน่ืองจากงบประมาณเป็นกลไกที่สําคัญ ใน
การขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งน้ีการบริหารงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์มีหลักการพ้ืนฐานที่เปลี่ยนไปจากการบริหารงบประมาณแบบเดิมโดยสิ้นเชิง 
โดยกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณให้กับหน่วยงานของส่วนราชการแต่อยู่บนหลักการพ้ืนฐาน 
คือ ความรับผิดชอบ (Accountability) ที่ส่วนราชการ จะต้องดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่
กําหนดร่วมกันหรือที่เรียกว่าข้อตกลงภายใน (Internal Contract) 

ดังน้ัน สํานักงบประมาณจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงบประมาณแบบใหม่ ซึ่ง
ได้เริ่มใช้สําหรับรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบและ
วิธีการจัดการงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ “ผลผลิต” เป็นหน่วยกํากับการใช้
จ่ายแทน “งาน” และสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการมอบอํานาจและความรับผิดชอบให้กับส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายได้อย่างยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวมากขึ้น 
และการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือในการจัดการงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการประมวลผลและรายงานผลมากย่ิงขึ้น 

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงบประมาณแบบใหม่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้ใช้ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยได้กําหนดการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายไว้ ๒ ลักษณะด้วยกัน คือ การบริหารงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
และการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
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๑. การบริหารงบประมาณรายจ่ายสําหรับส่วนราชการ 
เน่ืองจากการบริหารงบประมาณโดยใช้การอนุมัติเงินประจํางวด (Allotment) ที่เคยใช้ใน

อดีตในลักษณะไตรมาสหรือเป็นแบบอนุมัติทุก ๔ เดือน ไม่เหมาะสมกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ เน่ืองจากระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์น้ี ใช้แนวทาง
การจัดการงบประมาณแบบใหม่โดยใช้แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์มาผสมผสานกับการงบประมาณ 
ดังน้ันการบริหารงบประมาณโดยการอนุมัติเงินประจํางวด (Allotment) ถึงถูกแทนที่โดยการใช้
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และแผนการดําเนินงานแทน โดยเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา ส่วนราชการต้องจัดทําแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
แผนการดําเนินงานให้สํานักงบประมาณพิจารณาว่าเป็นไปตามที่รัฐสภาอนุมัติหรือไม่ เมื่อสํานัก
งบประมาณพิจารณาเห็นชอบแผนท้ัง ๒ แล้วจะแจ้งให้ส่วนราชการทราบ และแจ้งให้กรมบัญชีกลาง
บริหารเงินสดจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ 

กระบวนการในการบริหารงบประมาณน้ันจัดทําตามขั้นตอนดังน้ี 
๑) การจัดทําและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 เน่ืองจากงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เป็นระบบการจัดการงบประมาณ

ที่มุ่งเน้นให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูงในการบริหารงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ แต่ในขณะเดียวกันเพ่ือเป็นหลักประกันผลงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจว่าจะผลิต
ผลผลิตหรือจัดทําโครงการให้บรรลุตามท่ีเสนอขออนุมัติขอใช้จ่ายเงินแผ่นดินไว้กับรัฐสภาจึงได้
กําหนดให้มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ
ประกอบในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี 

๑) การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งให้สํานักงบประมาณพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายตามแผน
งบประมาณในเชิงบูรณาการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมอยู่ในแผนงบประมาณในเชิงบูรณา
การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกัน เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายร่วมกัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ใน
แผนดังกล่าว  

ในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจจัดทําผลผลิตหรือโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงแผน
งบประมาณหรือแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสาร
ประกอบ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี สําหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ตามผลผลิตหรือโครงการท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
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หรือแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด และวงเงินงบประมาณรายจ่ายราชการประจําปีของ
กลุ่มจังหวัดที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณก่อน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจึงจะสามารถใช้จ่ายหรือ
ก่อหน้ีผูกพัน และขอเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายได้ 

ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําระบบข้อมูลการดําเนินงงานตามผลผลิตหรือ
โครงการพร้อมกับกําหนดค่าหรือเกณฑ์การวัดของตัวช้ีวัดผลสําเร็จตามที่กําหนดไว้หรือที่ได้ตกลงกับ
สํานักงบประมาณ เพ่ือใช้ในการรายงานผล 

ให้จัดทําและรับส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (GFMIS) 

๒) การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ในกรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความจําเป็นต้องการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ นอกเหนือไปจากที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแล้วให้
ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณก่อน ทั้งน้ีให้จัดทําและรับส่งการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาท่ีตามวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภาตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือพระราช 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี 

เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีใช้บังคับ สํานักงบประมาณจะจัดสรร
งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจขอ
เบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐกับกรมบัญชีกลางตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรและหรือโอน
เปลี่ยนแปลงจากสํานักงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

ทั้งน้ี สํานักงบประมาณจะดําเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจดําเนินการโดยไม่ต้องมีคําขอ ดังน้ี 

สํานักงบประมาณ จะตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาความเห็นชอบแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สํานักงบประมาณ จะจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเต็มตามจํานวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายสําหรับ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี โดยระบุงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผน
งบประมาณ ผลผลิต โครงการ ประเภทงบรายจ่ายและรายการในงบประมาณรายจ่ายไว้ที่สํานักเบิก
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ส่วนกลางเว้นแต่งบประมาณรายจ่ายสําหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค
จะระบุสํานักเบิกไว้ที่สํานักเบิกส่วนภูมิภาคตามที่ต้ังของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจน้ัน 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมีผลนับต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประกาศบังคับใช้แล้ว และให้ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันได้ภายหลังจากวันประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ให้มี
ผลต้ังแต่วันเร่ิมต้นปีงบประมาณหรือวันที่กําหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายแล้วแต่กรณี 
ยกเว้นรายการก่อหน้ีผูกพันให้ดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อน 

ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้
ความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแล้ว ในการใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันและขอเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ
ครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างในงบลงทุน งบเงินอุดหนุนหรืองบรายจ่ายอ่ืนแล้วแต่กรณี ที่มิใช้
รายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว โดยไม่เพ่ิมวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อสาระสําคัญของรายการที่ได้รับ
การจัดสรรให้กระทําได้โดยไม่ต้องทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งดําเนินการโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของแผน
งบประมาณ แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ผลผลิตหรือโครงการประเภทงบรายจ่าย และรายการ
ในงบประมาณรายจ่ายที่ต้องดําเนินการในเขตพ้ืนที่จังหวัด ยกเว้นงบบุคลากรประเภทเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจําไปยังสํานักเบิกส่วนภูมิภาคน้ัน ๆ ตามแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่
กําหนดไว้โดยอย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับต้ังแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และการโอนจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายไปยังสํานักเบิกส่วนภูมิภาคใดจะต้องพิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
เพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจน้ัน 

การดําเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้เจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณและเจ้าหน้าที่
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําและรับส่งข้อมูลด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์ภาครัฐตามแบบรายงานที่
สํานักงบประมาณกําหนด 

 ๓) การใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย 
  การใช้รายจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี   จําแนกออกเป็น  ๕  ประเภทงบ

รายจ่ายและให้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
(๑) งบบุคลากร ให้ใช้จ่ายเป็นรายการใด ๆ ที่สํานักงบประมาณกําหนดว่าเป็น

รายจ่ายใน งบรายจ่ายน้ี และให้ถัวจ่ายกันได้ระหว่างรายการภายในงบรายจ่ายน้ี 
(๒) งบดําเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายการใด ๆ ที่กําหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่าย

น้ี และให้ถัวจ่ายกันได้ระหว่างรายการภายในงบรายจ่ายน้ี เว้นแต่รายจ่ายประเภทค่าสาธารณูปโภค
ให้นําไปใช้จ่ายในประเภทอ่ืนภายในงบรายจ่ายน้ีได้    หากไม่มีหน้ีค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ 
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(๓) งบลงทุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายการใด ๆ ในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง 
ตามท่ีกําหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายน้ี ทั้งน้ีให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ใน
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้วยการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้วย 

(๔) งบอุดหนุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายการใด ๆ ที่กําหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายน้ี  
(๕) งบรายจ่ายอ่ืน ให้ใช้จ่ายเป็นรายการใด ๆ ที่กําหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่าย

น้ี โดยให้ใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามความจําเป็น เช่น ลักษณะค่าใช้จ่ายบุคลากร 
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายลงทุนรายการครุภัณฑ์ รายการค่าที่ดินหรือรายการค่าสิ่งก่อสร้าง และ
ให้ถัวจ่ายกันได้ภายในรายการเดียวกัน 

 ๔) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
 การโอนงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือ
การโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน 

 การเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายหมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือ
จํานวนเงินของรายการที่กําหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงบประมาณผลผลิตหรือโครงการ
เดียวกันหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายมีดังน้ี 

(๑) เพ่ือแก้ไขปัญหาในการดําเนินการ 

(๒) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

(๓) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการ 

(๔) เพ่ือพัฒนาบุคลากร 

(๕) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี 

(๖) เพ่ือสนับสนุนการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ทั้งน้ี จะต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส 
รวมทั้งต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงและเป้าหมายยุทธศาสตร์
ระดับชาติ โดยต้องไม่ทําให้เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณหรือแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสําคัญและ
ต้องไม่ทําให้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

๒.๕.๔ การควบคุมงบประมาณ (Budget Control) 
การควบคุมงบประมาณ เป็นกิจกรรมในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการงบประมาณ

หรือวงจรงบประมาณ (Budget Cycle) ซึ่งการควบคุมงบประมาณในความหมายทางวิชาการ
งบประมาณ คือ การติดตามและประเมินผลสําเร็จจากการใช้งบประมาณ ดังน้ัน หลังจากที่ได้จัดสรร
งบประมาณให้ส่วนราชการแล้ว สํานักงบประมาณจะดําเนินการติดตามผลการใช้งบประมาณและ
ประเมินผลสําเร็จจากการใช้งบประมาณ และรายงานให้กับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือทราบ โดย
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จะใช้ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณต่อไปด้วยเพ่ือให้การควบคุมงบประมาณมีประสิทธิภาพ สํานักงบประมาณจึงได้จัดทํา
ระบบการติดตามผลการดําเนินงาน และระบบการประเมินผลสําเร็จจากการใช้งบประมาณของส่วน
ราชการในรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ 

๑.  การติดตามผลการดําเนินงาน 
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ ให้ส่วน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
และให้จัดทํารายงาน ดังน้ี 

๑) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเกณฑ์การวัดของตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสํานักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด และจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่
ละไตรมาสภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส  

๒) รายงานประจําปีที่แสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจที่เช่ือมโยงกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง โดยมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน ส่งสํานักงบประมาณ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นอกจากน้ีขอให้หน่วยงานในกํากับของรัฐองค์การมหาชน
และรัฐวิสาหกิจ รายงานทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดด้วย 

กรณีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุ
อันควรให้หัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แสดงเหตุผลความจําเป็นต่อผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณและสํานักงบประมาณจะรายงานผลต่อนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่ส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจไม่ปฏิบัติการหรือไม่อาจปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ นอกจากน้ีสํานักงบประมาณจะรายงานผลการติดตามผลและการประเมินผลการ
ดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี และจะใช้ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไปด้วย 

ในการน้ี สํานักงบประมาณ ได้กําหนดแบบรายงาน แผน/ผล เพ่ือให้ส่วนราชการจัดทํา
รายงานแยกเป็น ๔ รูปแบบ คือ 

๑) แบบ สงป. ๓๐๑ เป็นแบบรายงานที่แสดงความเช่ือมโยงของแผน/ผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับผลผลิต/โครงการเป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงานเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงแผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ
ประเด็น ยุทธศาสตร์ตามลําดับ โดยให้บันทึกข้อมูลเป็นรายเดือนและจัดทํารายงานเป็นรายไตรมาส 
เพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ 

๒) แบบ สงป. ๓๐๒ แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/
โครงการ จําแนกตามงบรายจ่าย เป็นแบบรายงานให้ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายงานรายละเอียด
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ของงบประมาณจําแนกตามแผนงบประมาณ งบรายจ่าย และรายการ โดยให้บันทึกข้อมูลเป็นราย
เดือนและจัดทํารายงานเป็นรายไตรมาส 

๓) แบบ สงป. ๓๐๒/๑ แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน เป็นแบบรายงานให้ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายงาน
สถานภาพการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ลงนามสัญญา และการใช้จ่ายงบประมาณ สําหรับรายการ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน  

๔) แบบ สงป. ๓๐๒/๒ แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่จัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน เป็นแบบรายงานให้ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รายงานสถานภาพการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ลงนามสัญญาและการใช้จ่ายงบประมาณสําหรับรายการ
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่จัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน 

๕) แบบ สงป. ๓๐๒/๓ แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอ่ืน เป็นแบบรายงานให้ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รายงานสถานภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ลงนามสัญญา และการใช้จ่ายงบประมาณ สําหรับ
รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอ่ืน 

๒.  การประเมินผลสําเร็จจากการใช้งบประมาณ 
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Base 

Budgeting – SPBB) มีสาระสําคัญอยู่ที่การจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้องกับผลงานที่
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ จะเป็นเคร่ืองมือในกระบวนการจัดการ
งบประมาณที่ช่วยให้รัฐบาล หน่วยงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง มีข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กระบวนการงบประมาณ เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 

สํานักงบประมาณได้ดําเนินการพัฒนาเคร่ืองมือวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART) เพ่ือใช้
ในกระบวนการงบประมาณท้ังระบบให้เป็นเครื่องมือของหน่วยงานภาครัฐใช้ในการประเมินผลการ
ดําเนินด้วยตนเอง (Self-Assessment) โดยสํานักงบประมาณจะทําหน้าที่วิเคราะห์ผลการประเมิน 
(Assessor) ของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณเพื่อนําผลจากการประเมินไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณ และเป็นตัวช้ีวัดหน่ึงในการประเมินความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติภารกิจของรัฐ โดยในปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙    สํานักงบประมาณได้นําแนว
ทางการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณไปใช้กับหน่วยงาน
นําร่อง ๔๐ หน่วยงาน และได้ปรับปรุงแนวทางการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จให้สามารถนําไปใช้
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
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คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๕๐ ดังน้ี 

๑) ให้หน่วยงานภาครัฐเฉพาะส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่สํานักงบประมาณ
กําหนด ดําเนินการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ตามแนวทางและขั้นตอนที่สํานักงบประมาณกําหนด 

๒) ให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใช้จ่ายงบประมาณให้สํานักงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
กระบวนการจัดการงบประมาณ และจัดทํารายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

๓) สําหรับสาระสําคัญและประโยชน์ของการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใช้จ่ายงบประมาณ มดัีงน้ี 

๓. การวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
(Performance Assessment Rating Tool : PART) 

การวัดระดับความสําเร็จการดําเนินงานด้วยเคร่ืองมือ PART เป็นการวัดระดับความสําเร็จ
ของทั้งส่วนราชการในภาพรวม และรายงานผลการดําเนินงานของส่วนราชการในรูปแบบเดียวกัน ทั้ง
ประเทศ เพ่ือสร้างระบบการวัดความสําเร็จของการดําเนินงานที่สนับสนุนการปฏิรูปการบริหาร
ภาครัฐที่มีมาตรฐาน และสนับสนุนให้ส่วนราชการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทั้งน้ี 
แนวคิดของเครื่องมือ PART ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า “ผลการดําเนินงานที่ดี” เกิดจากการดําเนินงาน
ตามขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์และต่อเน่ืองกันทั้งระบบ กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามพันธกิจในการดําเนินการตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของรัฐบาล จะต้องกําหนด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการบริหารงานตามแผนกลยุทธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า 

PART เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ความเช่ือมโยงแผนของหน่วยงาน กับความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์-ผลผลิต-กิจกรรม-งบประมาณ อย่างเป็น
ระบบจึงได้กําหนดชุดคําถามที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความเช่ือมโยงประเด็นต่าง ๆ ในการดําเนินงานและงบประมาณเข้าด้วยกัน 
โดยแบ่งเป็น ๕ ชุดคําถาม เพ่ือวัดระดับความสําเร็จใน ๕ มิติ ดังน้ี 

๑) จุดมุ่งหมายและรูปแบบ เพ่ือทราบถึงการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของชาติกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงและเป้าหมายการให้บริการของกรม (หรือ
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เทียบเท่า) รวมท้ังการตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน การเช่ือมโยงผลผลิตกับงบประมาณ การบริหารจัดการ และการกําหนดตัวช้ีวัดระดับ
ผลผลิตและผลลัพธ์เพ่ือการประเมินผลของหน่วยงาน โดยอ้างอิงจากกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และเอกสารอ่ืน ๆ เก่ียวข้อง 

๒) การวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้หน่วยงานกําหนดแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับการ
บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงและเป้าหมายการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

๓) การเชื่อมโยงงบประมาณกับผลผลิต เพ่ือทราบถึงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและ
ความเช่ือมโยงระหว่างผลผลิต กิจกรรม และงบประมาณ/ทรัพยากรรวมท้ังการกําหนดตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ ตามระยะเวลาที่กําหนดทุกกิจกรรมหลัก 

๔) การบริหารจัดการของหน่วยนําส่งผลผลิต เพ่ือทราบถึงระบบบริหารจัดการในด้านการ
วางแผน ระบบสารสนเทศ และระบบข้อมูลการนําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ประโยชน์ 
กระบวนการการวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงดําเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าการตรวจสอบทางการเงิน และการประเมินบุคคลที่สัมพันธ์กับการนําส่งผลผลิต 

๕) การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าของผลผลิตและผลลัพธ์
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม การเทียบเคียงผลผลิตของ
ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนอ่ืน และผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ 

ทั้งน้ี ในการวิเคราะห์ความสําเร็จแต่ละมิติ จะใช้วิธีการให้คะแนน (Scoring) และนําคะแนน
ที่ได้มาจัดระดับ (Rating) ถึงความสําเร็จ โดยให้หน่วยงานดําเนินการประเมินตนเอง ตามผลผลิต/
โครงการ ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปีและส่งผลการประเมินตนเองให้สํานักงบประมาณ
พิจารณาโดยสํานักงบประมาณจะวิเคราะห์คําตอบและเอกสารที่ประกอบที่หน่วยงาน ส่งมาเพ่ือสอบ
ทานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด และจัดทํารายงานผล
การวิเคราะห์ความสําเร็จของหน่วยงานภาครัฐ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและแจ้งหน่วยงานเพ่ือนําไป
พิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
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ที่มา : สํานักงบประมาณ และสถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 
  

แผนภูมิที่ ๒.๒ การวัดระดับความสาํเร็จของการดําเนนิงานโดยเคร่ืองมือ PART 
 

๔. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ 
๑) หน่วยงานภาครัฐสามารถนําผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจาก

การใช้จ่ายงบประมาณ ไปใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการจัดการงบประมาณในการกําหนดนโยบาย
และปรับทิศทางการทํางาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างดําเนินงานและใช้เป็นข้อมูล
ปรับแผนการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมผลงาน (Performance) ให้สามารถนําส่งผลผลิตไปสู่เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
สังคมวัฒนธรรม-เทคโนโลยี-เศรษฐกิจ- 
การเมืองและกฎหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ก-1 ก-2 ก-4) 

แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ 

เป้าประสงค ์
ผลลัพธ์ (ข-1 ข-2 ข-3) 

การบริหารจัดการ 
แผนปฏิบัติการ (ง-1) ระบบข้อมูลพื้นฐาน (ง-2) ใช้ข้อมูลปรับปรุงงาน (ง-3)  
ใช้ต้นทุนต่อหน่วย (ง-4) กระบวนการวัดผล (ง-5) ตรวจสอบภายใน (ง-6)  

ประเมินบุคคล (ง-7) 

การประเมินผลผลิต 
และผลลพัธ ์

(ก-3 ก-5 ก-6) 
 

(ข-4ข-6 ข-7) 
 

(จ-1จ-3 จ-5) 

(จ-2จ-4)จ-

 

การเชื่อมโยงงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน – ผลผลิต – กิจกรรมหลัก–งบประมาณ 

(ค-1 ค-2 ค-3 ค-4 ค-5) 
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๒) สํานักงบประมาณ คณะรัฐมนตรี และฝ่ายนิติบัญญัติ สามารถนําผลการวิเคราะห์
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในกระบวนการงบประมาณ โดยสามารถติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 

ทั้งน้ี สํานักงบประมาณควรดําเนินการ ดังน้ี 
ก. มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ใน

กระบวนการบริหารงบประมาณในด้านต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและตรง
ประเด็น โดยการ 
 ๑.  ประเมินสภาพแวดล้อมภายในสํานักงบประมาณ โดยวิเคราะห์และพิจารณาถึง
ทรัพยากรและความสามารถของข้าราชการของสํานักงบประมาณและความสามารถภายในสํานัก
งบประมาณในทุก ๆ ด้าน เพ่ือจะได้สามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของสํานักงบประมาณได้ และนํา
ข้อมูลน้ันมาประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบการบริหารของสํานักงบประมาณที่ครอบคลุมใน
ทุกด้าน ทั้งด้านระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน  โดย 
  ๑.๑  จุดแข็งของสํานักงบประมาณ (S-Strengths) โดยวิเคราะห์ว่าข้อได้เปรียบ
หรือจุดเด่นของสํานักงบประมาณคืออะไร เพ่ือจะได้นํามาใช้ในการพัฒนาสํานักงบประมาณ และควร
ที่จะรักษาไว้เพ่ือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสํานักงบประมาณ 
  ๑.๒  จุดอ่อนของสํานักงบประมาณ (W-Weaknesses) โดยวิเคราะห์ว่าปัจจัย
ภายในจากมุมมองของข้าราชการสํานักงบประมาณเอง ว่าอะไรเป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบของสํานัก
งบประมาณที่ควรจะช่วยกันปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือให้หมดไป 
 ๒. ประเมินจากสภาพแวดล้อมภายนอกสํานักงบประมาณ เราจะสามารถค้นหา
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของการดําเนินงานของสํานักงบประมาณเอง ที่
ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางด้านต่าง ๆ เช่น นโยบายของรัฐบาล สภาพแวดล้อมทาง
การเมือง เช่น พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี มีผลต่อการทํางานของเราอย่างไร จะมีผลทําให้
สํานักงบประมาณของเราเข้มแข็งขึ้น หรืออ่อนแอลง ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีความจําเป็นที่
ต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับปรุงสํานักงบประมาณให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น และพร้อมที่จะเผชิญ
ผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
 ทั้งน้ี หากนํา SWOT Analysis มาวิเคราะห์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงบประมาณ เพ่ือให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือเป้าประสงค์ของสํานัก
งบประมาณแล้ว โดยการวิเคราะห์  
 S (Strength) คือ การวิเคราะห์จุดแข็งของสํานักงบประมาณ ว่ามีอะไรเป็นจุดแข็ง 
หรือจุดได้เปรียบกว่าองค์กรอ่ืน มีอะไรที่เป็นจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบกว่าองค์กรอ่ืน ๆ ของสํานัก
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งบประมาณ โดยในการวิเคราะห์จะใช้กรอบในการวิเคราะห์ คือ ทรัพยากรในที่น้ี คือ บุคคลของสํานัก
งบประมาณ สํานักงบประมาณจะเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมในการทํางานที่เด่นชัด  คือ การทํางาน
อย่างทุ่มเท มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความต้ังใจในการทํางาน มีความรัก
องค์กร เน่ืองจากการทํางานในกระบวนการงบประมาณน้ัน จะมีระยะเวลาเป็นตัวกําหนด และเป็นตัว
ที่จะต้องปฏิบัติให้อยู่ในกรอบเวลาน้ัน ๆ เน่ืองจากเป็นกฎหมายหลักกฎหมายหน่ึงของประเทศ  
เจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณจะต้องใช้หลักวิชาการในการทํางานค่อนข้างมากกว่าองค์กรอ่ืน ๆ 
เน่ืองจาก ความจํากัดของทั้งเวลา และงบประมาณที่จะต้องบริหารจัดการลงสู่หน่วยราชการต่าง ๆ 
ดังน้ัน ข้าราชการสํานักงบประมาณจะต้องเป็นผู้ที่วิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างดี ชัดเจน มีความรู้
หลากหลาย และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้กับส่วนราชการใดส่วน
ราชการหน่ึง ซึ่งพบว่าในปัจจุบันน้ี เจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณที่เข้ามาทํางานในสํานักงบประมาณจะ
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมากที่สุดแห่งหน่ึง มีการกําหนดให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณจะต้องมี
การศึกษาขั้นตํ่า คือ ปริญญาโท และทางสํานักงบประมาณก็ผลักดัน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีการ
พัฒนาตนเองตลอดเวลา รวมถึงการสนับสนุนทางด้านทุนการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณ 
ให้มีการศึกษาต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และได้นําระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์กับการ
บริหารจัดการงบประมาณของสํานักงบประมาณ เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 W (Weakness) คือ การวิเคราะห์จุดอ่อน หรือ จุดด้อยของสํานักงบประมาณ ใน
ปัจจุบัน ว่าขณะน้ีมีอะไรท่ีเป็นจุดอ่อนหรือจุดด้อย ของสํานักงบประมาณ โดยในการวิเคราะห์น้ัน
จะต้องทราบถึงความรู้ ความสามารถ ของเจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณ ว่ามีความรู้ ความสามารถ
เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีการงบประมาณมากน้อยเท่าใด มีความน่าเช่ือถือของข้อมูลในการที่จะ
พิจารณาวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งจํานวนงบประมาณที่จะอนุมัติให้แต่ละส่วนราชการ ซึ่งจะส่งผลให้
บุคคล หรือหน่วยงานภายนอกดูว่า สํานักงบประมาณเป็นมืออาชีพหรือไม่ได้ แต่ข้อจํากัดที่สําคัญอีก
ประการหน่ึง คือ บุคลากรระดับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณมีน้อย แต่ละคนรับผิดชอบหลาย
หน่วยราชการ จึงทําให้ความละเอียดในการติดตามข้อมูล และการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึง
ผลสําเร็จของงาน ได้ไม่ดีและสมบูรณ์เท่าที่ควร  ตลอดจน Career Path ของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
งบประมาณส่วนใหญ่ไม่ชัดเจน จึงส่งผลต่อขวัญและกําลังใจต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และไม่มี
ระบบและกลไกสําหรับการวัดระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  และสําหรับปัจจุบัน ถือว่า
จุดด้อยอีกจุดหน่ึงของสํานักงบประมาณ คือ ขั้นตอนในการทํางานน้ัน บางคร้ังถูกแทรกแซงจากฝ่าย
การเมืองค่อนข้างมาก รวมถึง รัฐมนตรีที่ควบคุม ดูแล กระทรวงต่าง ๆ เข้ามาก้าวก่ายและกําหนด
นโยบายมากเกินไป 
 O (Opportunity) คือ โอกาสที่จะทํางานในภารกิจให้สําเร็จได้ จากกรอบในการ
วิเคราะห์ เช่น ด้านนวัตกรรม ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ กลยุทธ์ในการทํางาน ความร่วมมือ
จากเครือข่ายต่าง ๆ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เป็นหน่วยงานกลางควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่าน้ี 
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รัฐบาลจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะจัดสรรงบประมาณให้แก่ด้านใดบ้างอย่างชัดเจน และเอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการมีกฎ ระเบียบ ที่เอ้ือต่อการขยายความร่วมมือต่อองค์กรที่เก่ียวข้อง และ
มีความแน่นอน ชัดเจน  และที่สําคัญรัฐเองก็ต้องไม่เข้ามาแทรกแซงในกระบวนการบริหารและจัดทํา
งบประมาณของสํานักงบประมาณ แต่ในความเป็นจริงแล้ว มีการแทรกแซง 
 T (Threat) คือ อุปสรรคที่สําคัญ หรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลให้สํานักงบประมาณไม่
สามารถทํางานตามภารกิจได้สําเร็จ กรอบในการวิเคราะห์ คือผลกระทบทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ระเบียบต่าง ๆ และสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับกระบวนการบริหารและจัดทํางบประมาณ คือ 
นโยบายของรัฐบาลขาดความแน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาล ทําให้ระบบการทํางานต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจ และการเมืองที่ไม่แน่นอน ส่งผลให้มีปัญหาต่อการบริหารจัดการงบประมาณ ของสํานัก
งบประมาณ 

ข. การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หรือ Good Governance  
 ซึ่งเป็นหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  โดยความหมายของ
ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบ
ให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่าย
ราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง 
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพ่ือ
บรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาระวิกฤติ ภยันตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึก
ถึงความยุติธรรม ความโปร่งใสและความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสําคัญของศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สอดคล้องกับ
ความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒)   
 โดยหลักการพ้ืนฐานของการสร้างธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุว่า ธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ 
๖ องค์ประกอบ ดังน้ี 
 ๑.  หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม 
เป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ
ข้อบังคับเหล่าน้ัน โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมา มิใช่ตามอําเภอใจหรือตามอํานาจของตัว
บุคคล 
 ๒.  หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมีการให้และการรับข้อมูล
ที่สะดวก เป็นจริง ทันการณ์ ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียม มีกระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต้องชัดเจนได้ 
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 ๓. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด ร่วม
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสําคัญของประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การแจ้งความเห็น การไต่
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ นอกจากน้ียังรวมไปถึงการตรวจสอบและร่วม
รับผิดชอบต่อผลของการกระทําน้ัน  
 ๔.  หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เป็นการสร้าง
กลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหา
สาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 
 ๕.  หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากัด ให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
 ๖.  หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สํานึกในหน้าที่ของตนเอง มี
ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน 

ดังน้ัน หากพิจารณาจากหลักธรรมาภิบาลแล้วจะเห็นว่า สํานักงบประมาณเป็นหน่วยงานของ
รัฐที่มีความสําคัญ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้ส่งผลตรงแก่ประโยชน์สุขของประชาขน ดังน้ัน ควรจะมีการที่จะ
บริหารจัดการงบประมาณในลักษณะของธรรมาภิบาล เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณลงไปยัง
หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในภาคส่วนต่าง ๆ กระทรวงต่าง ๆ และส่งไปยังประชาชนเพ่ือให้
ประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง มั่นคง และที่สําคัญที่สุดจะต้องมีความโปร่งใส คือ การ
ตัดสินใจและการดําเนินการต่าง ๆ อยู่บนกฎ ระเบียบที่ชัดเจน และเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายและ
นโยบายของรัฐบาล  การตรวจสอบได้ คือ การเปิดเผยข้อมูล การมีความยุติธรรมในการจัดสรร
งบประมาณ และดําเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบวิธีการงบประมาณ  เพ่ือให้เกิดความ
เช่ือถือศรัทธาต่อองค์กรในที่น้ีคือ สํานักงบประมาณ  ให้สามารถตรวจสอบได้  การมีส่วนร่วม จะช่วย
ให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ และสามารถเรียกร้องให้ตรวจสอบในกระบวนการบริหารจัดการ
งบประมาณ การตอบสนองที่ทันการ หมายถึงการให้การตอบสนองที่ทันการต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุก
ฝ่ายในเวลาที่ทันการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการใช้ทรัพยากรในท่ีน้ีคือ 
งบประมาณของประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ามากที่สุด และมีความเสมอภาคและความ
เก่ียวข้อง ซึ่งจะเน้นให้บุคลากรของสํานักงบประมาณ รู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงของสํานัก
งบประมาณ ซึ่งหากใช้หลักธรรมาภิบาลในสํานักงบประมาณแล้ว จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การบริหารงานได้ อีกทั้งยังเป็นกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือหน่วย
ราชการต่าง ๆ มีส่วนร่วม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การบริหารจัดการงบประมาณ เป็น
การสร้างสํานึกที่ดีในการบริหารงานและการทํางานในองค์กร  
 
 



 ๖๖

๒.๖ สรุป 
การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐ ถือเป็นหัวใจของการบริหารประเทศ 

ดังน้ัน หากวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณไม่สมส่วนก็ทําให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อการ
พัฒนาประเทศ ประการสําคัญคือ บุคคลที่ทํางานเก่ียวกับการวางแผนและบริหารงบประมาณจะต้อง
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีวิจารณญาณในการทํางานน้ีทั้งระบบ และทุกกระบวนการ 

จากการศึกษาการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ ก็พบว่า ปัญหาหลักที่เกิดจาก
การการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณตามประเด็นที่ศึกษามี ดังน้ี 

๑. ปัญหาการวางแผนงบประมาณ : ปัญหาเก่ียวกับการไม่ได้ศึกษาถึงยุทธศาสตร์และ
นโยบายของรัฐบาลการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลตลอดเวลาทําให้ยากต่อการกําหนด
ยุทธศาสตร์รวมถึงปัญหากฎหมายระเบียบวิธีการงบประมาณ รวมถึง กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
ระเบียบพัสดุ ระเบียบการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง ฯลฯ เป็นตัวปัญหาสําคัญในการบริหาร การ
วางแผนงบประมาณ 

๒. ปัญหาการจัดทํางบประมาณ : ปัญหาเก่ียวกับการไม่ได้ศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
อย่างชัดเจนและการทํางบประมาณไม่สมดุลกับแผนการพัฒนาประเทศปัญหาในการขอต้ัง
งบประมาณของหน่วยงานจะถูกการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงรัฐมนตรีเจ้า
กระทรวงที่ดูแลงบประมาณของกระทรวงนั้น ๆ พยายามที่จะต้ังงบประมาณมาลงในจังหวัดของ
ตัวเอง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับกระทรวงที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีรอง
นายกรัฐมนตรี และผู้เก่ียวข้องที่ต้องการมีผลงานตลอดเวลาทําให้งบประมาณที่ต้ังในแต่ละปีน้ัน
บางครั้งไม่เหมาะสมและไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริงได้ 

ในการจัดทําคําของบประมาณมายังสํานักงบประมาณ เน่ืองจากหน่วยงานจะของบประมาณ
มาเป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นไปได้จะไม่สามารถต้ังงบประมาณให้ได้ครบตามที่หน่วยงานขอมาต้อง
พิจารณาอนุมัติให้บางรายการท่ีสําคัญและจําเป็น แต่หน่วยงานไม่จัดลําดับความสําคัญของ
งบประมาณรายจ่ายที่ขอมาทําให้เกิดปัญหาให้งบประมาณไม่ตรงกับความจําเป็นที่กรมฯ จะต้องใช้ 
เกิดผลเสียหายตามมาได้ 

๓. ปัญหาการอนุมัติงบประมาณ : ปัญหาวินัยทางการคลังของประเทศปัญหาผลผลิตและ
จํานวนงบประมาณปัญหาความคุ้มค่าการใช้งบประมาณและต้นทุนปัญหาศักยภาพของหน่วยรับ
งบประมาณที่ขอใช้งบประมาณและปัญหาการเกรงใจผู้มีช่ือเสียงที่ของบประมาณทําให้เกิดความ
เกรงใจของผู้อนุมัติงบประมาณ 

ปัญหาเก่ียวกับระยะเวลาในการจัดทําคําขอมีจํากัด เน่ืองจากเป็นข้อจํากัดของกฎหมาย
วิธีการงบประมาณ จึงทําให้ระยะเวลาที่ให้กรมฯ จัดทําคําขอต้ังงบประมาณมีจํากัดหากไม่มีการ
วางแผนไว้ต้ังแต่ต้นปีก็จะทําให้เวลาน้อยมาก จึงส่งผลให้กรมฯ จัดทําคําขอต้ังงบประมาณมาแบบเดิม 
ๆ เพ่ือให้ผ่านๆ ไปก่อน โครงการใหม่  ๆ ที่เป็นประโยชน์ก็ไม่เกิดขึ้น 



 ๖๗

๔. ปัญหาการบริหารงบประมาณ : ปัญหาความไม่ชัดเจนของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละ
ระดับของผู้ที่ของบประมาณ ปัญหาระบบการติดตามประเมินผลปัญหาการมอบอํานาจการบริหาร
จัดการงบประมาณแก่บุคคลท่ีไม่มีความพร้อม ปัญหาการเพ่ิมขอบเขตความครอบคลุมของ
งบประมาณและปัญหาความผิดพลาดการประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
(MTEF)เจ้าหน้าที่สํานักจัดทํางบประมาณด้านต่างๆ ของสํานักงบประมาณบางส่วนไม่ทราบถึง
วัตถุประสงค์ที่ส่วนราชการฯ จะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เช่น กรอบงบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง การบันทึกเงินนอกงบประมาณ ฯลฯ จึงไม่มีการตรวจสอบและสานงานให้
ส่วนราชการผู้จัดทําคําของบประมาณบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน จึงทําให้การกรอกข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาการจัดต้ังงบประมาณไม่เป็นไปตามความเป็นจริง 

๕. ปัญหาการติดตามประเมินผลงบประมาณ : ปัญหาการติดตามประเมินผลงบประมาณ
ล่าช้าและการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ 

๖. ปัญหาการทบทวนงบประมาณ: ปัญหาการไม่ให้ความสําคัญต่อการทบทวนตรวจสอบ
งบประมาณทําให้ไม่ทราบรายละเอียดของโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่ เ กิดขึ้น 
กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข เพ่ือเป็นข้อมูลตัดสินใจใน
การวางแผนบริหารจัดการงบประมาณในโอกาสต่อไป 
 ปัญหาทั้งหมดน้ีเป็นปัญหาของการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน
ราชการซึ่งต้องได้รับการแก้ไขซึ่งผู้วิจัยจะได้ศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีที่ต้นเง่ือนหรือสาเหตุ
ของปัญหา กล่าวคือ แก้ไขที่คน เพราะคนเป็นผู้ที่เข้าไปดําเนินการ หลักการแม้จะดีอย่างไร แต่ถ้าคน
ไม่ได้ฝึกฝนให้เป็นคนดี ขาดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และขาดจิตสํานึกของความเป็นคนดี เป็น
สัตบุรุษ มีความรับผิดชอบและขาดความละอายต่อบาปแล้ว ก็ไม่สามารถช่วยให้การวางแผนและการ
บริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพดีขึ้นได้ในที่สุด และก็จะเป็นในรูปแบบเดิม ๆ อยู่ตลอดเวลา    



 
 

บทที่ ๓ 
หลักสัปปุริสธรรม 

  
 หลักธรรมท่ีเป็นปัญญาภาคปฏิบัติของบัณฑิตที่สามารถนําไปปรับใช้การปฏิบัติงานได้ทุก
อย่าง ในงานวิจัยน้ีใช้ในการบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณซึ่งต้องอาศัยการพินิจ
พิจารณาให้มีความสมบูรณ์ ในบทน้ีผู้วิจัยจึงศึกษาหลักสัปปุริสธรรมทั้งที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและที่
นักวิชาการพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้ ดังน้ี 
 
๓.๑ ความเป็นมาของหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

สัปปุริสธรรมเป็นธรรมของคนดีที่เรียกช่ือว่า สัตบุรุษ หรือ บัณฑิต ธรรมของสัตบุรุษน้ี
พระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายลักษณะดังข้อความในสัปปุริสสูตรแห่งมัชฌิมนิกาย อุปริปัณณสก์
พระพุทธเจ้าตรัสหลักธรรมที่ทําให้เป็นคนดีและธรรมที่ทําให้เป็นคนช่ัวไว้ว่า  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัปปุริสธรรม และอสัปปุริสธรรมแก่พวกเธอ 
เธอทั้งหลายจงฟังธรรมน้ัน จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าวต่อไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัปปุริส
ธรรมเป็นอย่างไร คืออสัตบุรุษในโลกน้ี เป็นผู้ออกจากสกุลสูงบวชแล้ว ย่อมพิจารณา
เห็นดังน้ีว่า เราเป็นผู้ออกจากสกุลสูงบวชแล้ว ส่วนภิกษุอ่ืนเหล่าน้ีมิใช่เป็นผู้ออกจาก
สกุลสูงบวชแล้ว อสัตบุรุษน้ันจึงยกตน ข่มผู้อ่ืน เพราะความเป็นผู้มีสกุลสูงน้ัน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้คือ อสัปปุริสธรรม ฯ 
             ส่วนสัตบุรุษแล ย่อมพิจารณาเห็นดังน้ีว่า ธรรมคือความโลภ ความโกรธ 
ความหลง ย่อมไม่ถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเป็นผู้มีสกุลสูงเลยถึงแม้ภิกษุไม่ใช่
เป็นผู้ออกจากสกุลสูงบวชแล้ว แต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ 
ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ต้องบูชาสรรเสริญเธอในที่น้ันๆ สัตบุรุษน้ันทํา
การปฏิบัติแต่ภายในเท่าน้ัน ไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อ่ืนเพราะความเป็นผู้มีสกุลสูงน้ัน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย น้ีคือ สัปปุริสธรรม...๑ 
 

 ในพระสูตรน้ีพระพุทธเจ้าตรัสถึงลักษณะของคนดีกับคนช่ัวไว้ว่า คนช่ัวน้ันไม่ว่าจะทําอะไรทั้ง
สิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีก็มักยกตนข่มท่านเสมอ มักแสดงให้ผู้อ่ืนเห็นว่า ตนเองเป็นคนดีอย่างน้ัน ดีอย่างน้ี 
ส่วนคนดีจริง ๆ น้ัน มักไม่แสดงตนอย่างน้ัน มักกระทําแล้วเก็บไว้ภายในตน 
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 ในสัปปุริสธรรมสูตรแห่งอังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต พระพุทธเจ้าตรัสถึงสัปปุริสธรรม
และอสัปปุริสธรรมไว้ว่า  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัปปุริสธรรมและอสัปปุริสธรรมแก่เธอทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่าน้ันทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปปุริสธรรมเป็นไฉน มิจฉาทิฐิ 
ความเห็นผิด มิจฉาสังกัปปะ ความดําริผิดมิจฉาวาจา เจรจาผิด มิจฉากัมมันตะ การ
งานผิด มิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีพผิดมิจฉาวายามะ ความพยายามผิด มิจฉาสติ ระลึกผิด 
มิจฉาสมาธิ ต้ังใจผิดมิจฉาญาณะรู้ผิด มิจฉาวิมุติ ความหลุดพ้นผิด น้ีเรียกว่าอสัปปุริส
ธรรม  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัปปุริสธรรมเป็นไฉน สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ สัมมา
สังกัปปะ ความดําริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 
สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ 
สัมมาสมาธิต้ังใจชอบ สัมมาญาณะ ความรู้ชอบ สัมมาวิมุติ ความหลุดพ้นชอบน้ี
เรียกว่าสัปปุริสธรรม๒ 

 
ข้อความในพระสูตรน้ี พระพุทธเจ้าแสดงถึงธรรมของคนดีก็คือ การปฏิบัติตามหลักอริยมรรค

มีองค์ ๘ ส่วนธรรมของคนช่ัวน้ันก็คือ ผู้กระทําตรงกันข้ามกับอริยมรรคมีองค์ ๘ จะเห็นได้ว่า 
อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นเกณฑ์วัดระหว่างคนดีและคนช่ัว อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นธรรมที่มีคุณมาก ผู้
ปฏิบัติไม่ใช่เพียงเป็นคนดีของสังคมท่ัวไปเท่าน้ัน ยังทําให้ผู้ปฏิบัติพ้นจากทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงด้วย 

สําหรับสัปปุริสธรรม ๗ ประการซึ่งเป็นธรรมของสัตบุรุษ ในภาคของการทํางานจะต้อง
ประกอบด้วยปัญญาพิจารณาตามเง่ือนไขหลักธรรมเหล่าน้ี จึงจะทําให้การงานน้ันสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
เพราะเป็นปัญญาภาคปฏิบัติ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธัมมัญญสูตร แห่งอังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาตไว้ว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการ เป็นผู้ควรของคํานับ 
ฯลฯ เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอ่ืนย่ิงกว่า ธรรม ๗ ประการเป็นไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นธัมมัญญู รู้จักธรรม๑ อัตถัญญู รู้จักอรรถ ๑ อัตตัญญู 
รู้จักตน ๑ มัตตัญญู รู้จักประมาณ ๑ กาลัญญู รู้จักกาล ๑ ปริสัญญู รู้จักบริษัท ๑  
ปุคคลปโรปรัญญู รู้จักเลือกคบคน ๑  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเป็นธัมมัญญูอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยน้ีย่อมรู้ธรรม 
คือ สุตตะ เคยยะ ไวยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะอัพภูตธรรม เวทัลละ 

                                                     
๒องฺ.ทสก. ๑๖/๑๔๘/๒๕๐. 



 
    

๗๐

หากภิกษุไม่พึงรู้จักธรรม คือ สุตตะ...เวทัลละ เราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นธัมมัญญู แต่เพราะ
ภิกษุรู้ธรรม คือ สุตตะ...เวทัลละฉะน้ันเราจึงเรียกว่าเป็นธัมมัญญู ด้วยประการฉะน้ี 

ก็ภิกษุเป็นอัตถัญญูอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมรู้จักเน้ือความแห่งภาษิต
น้ัน ๆ ว่า น้ีเป็นเน้ือความแห่งภาษิตน้ี ๆ หากภิกษุไม่พึงรู้เน้ือความแห่งภาษิตน้ันๆ ว่า 
น้ีเป็นเน้ือความแห่งภาษิตน้ีๆ เราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นอัตถัญญู แต่เพราะภิกษุรู้เน้ือความ
แห่งภาษิตน้ัน ๆ ว่า น้ีเป็นเน้ือความแห่งภาษิตน้ี ๆ ฉะน้ัน เราจึงเรียกว่าเป็นอัตถัญญู 
ภิกษุเป็นธัมมัญญูอัตถัญญูด้วยประการฉะน้ี 

ก็ภิกษุเป็นอัตตัญญูอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมรู้จักตนว่า เราเป็นผู้มี
ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ปฏิภาณ เพียงเท่าน้ี ถ้าภิกษุไม่พึงรู้จักตนว่า เราเป็นผู้มี
ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ปฏิภาณ เพียงเท่าน้ีเราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นอัตตัญญู แต่
เพราะภิกษุรู้จักตนว่า เราเป็นผู้มีศรัทธา ศีลสุตะ จาคะ ปัญญา ปฏิภาณ เพียงเท่าน้ี 
ฉะน้ัน เราจึงเรียกว่าเป็นอัตตัญญูภิกษุเป็นธัมมัญญูอัตถัญญูอัตตัญญู ด้วยประการฉะน้ี 

ก็ภิกษุเป็นมัตตัญญูอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยน้ี รู้จักประมาณในการรับจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร หากภิกษุไม่พึงรู้จักประมาณในการ
รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร เราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็น
มัตตัญญู แต่เพราะภิกษุรู้จักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลาน
ปัจจัยเภสัชบริขาร ฉะน้ัน เราจึงเรียกว่าเป็นมัตตัญญูภิกษุเป็นธัมมัญญูอัตถัญญู
อัตตัญญู มัตตัญญู ด้วยประการฉะน้ี 

ก็ภิกษุเป็นกาลัญญูอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมรู้จักกาลว่า น้ีเป็นกาล
เรียน น้ีเป็นกาลสอบถาม น้ีเป็นกาลประกอบความเพียร น้ีเป็นกาลหลีกออกเร้น หาก
ภิกษุไม่พึงรู้จักกาลว่า น้ีเป็นกาลเรียน น้ีเป็นกาลสอบถามน้ีเป็นกาลประกอบความ
เพียร น้ีเป็นกาลหลีกออกเร้น เราไม่พึงเรียกว่าเป็นกาลัญญู แต่เพราะภิกษุรู้จักกาลว่า 
น้ีเป็นกาลเรียน น้ีเป็นกาลสอบถาม น้ีเป็นกาลประกอบความเพียร น้ีเป็นกาลหลีกออก
เร้น ฉะน้ัน เราจึงเรียกว่าเป็นกาลัญญู ภิกษุเป็นธัมมัญญูอัตถัญญูอัตตัญญู มัตตัญญู 
กาลัญญู ด้วยประการฉะน้ี 

ก็ภิกษุเป็นปริสัญญูอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมรู้จักบริษัทว่า น้ีบริษัท
กษัตริย์ น้ีบริษัทคฤหบดี น้ีบริษัทสมณะ ในบริษัทน้ัน เราพึงเข้าไปหาอย่างน้ี พึงยืน
อย่างน้ี พึงทําอย่างน้ี พึงน่ังอย่างน้ี พึงน่ิงอย่างน้ี หากภิกษุไม่รู้จักบริษัทว่า น้ีบริษัท
กษัตริย์...พึงน่ิงอย่างน้ี เราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นปริสัญญูแต่เพราะภิกษุรู้จักบริษัทว่า น้ี
บริษัทกษัตริย์...พึงน่ิงอย่างน้ี ฉะน้ัน เราจึงเรียกว่าเป็นปริสัญญู ภิกษุเป็นธัมมัญญู
อัตถัญญูอัตตัญญู มัตตัญญู กาลัญญูปริสัญญู ด้วยประการฉะน้ี 

ก็ภิกษุเป็นปุคคลปโรปรัญญูอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้รู้จักบุคคลโดย
ส่วน ๒ คือ บุคคล ๒ จําพวก คือ พวกหน่ึงต้องการเห็นพระอริยะ พวกหน่ึงไม่ต้องการ
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เห็นพระอริยะ บุคคลท่ีไม่ต้องการเห็นพระอริยะ พึงถูกติเตียนด้วยเหตุน้ัน ๆ บุคคลที่
ต้องการเห็นพระอริยะ พึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุน้ัน ๆ บุคคลที่ต้องการเห็นพระ
อริยะก็มี ๒ จําพวก คือ พวกหน่ึงต้องการจะฟังสัทธรรม พวกหน่ึงไม่ต้องการฟัง
สัทธรรม บุคคลที่ไม่ต้องการฟังสัทธรรม พึงถูกติเตียนด้วยเหตุน้ัน ๆ บุคคลที่ต้องการ
ฟังสัทธรรม พึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุน้ันๆ  

บุคคลที่ต้องการฟังสัทธรรมก็มี ๒ จําพวก คือพวกหน่ึงต้ังใจฟังธรรม พวกหน่ึง
ไม่ต้ังใจฟังธรรม บุคคลที่ไม่ต้ังใจฟังธรรม พึงถูกติเตียนด้วยเหตุน้ัน ๆ บุคคลท่ีต้ังใจฟัง
ธรรม พึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุน้ัน ๆ บุคคลที่ต้ังใจฟังธรรมก็มี ๒ จําพวก คือ 
พวกหน่ึงฟังแล้วทรงจําธรรมไว้พวกหน่ึงฟังแล้วไม่ทรงจําธรรมไว้ บุคคลท่ีฟังแล้วไม่ทรง
จําธรรมไว้ พึงถูกติเตียนด้วยเหตุน้ัน ๆ บุคคลที่ฟังแล้วทรงจําธรรมไว้พึงได้รับความ
สรรเสริญด้วยเหตุน้ัน ๆ 

บุคคลที่ฟังแล้วทรงจําธรรมไว้ก็มี ๒ จําพวก คือ พวกหน่ึงพิจารณาเน้ือความ
แห่งธรรมที่ทรงจําไว้ พวกหน่ึงไม่พิจารณา เน้ือความแห่งธรรม ที่ทรงจําไว้บุคคลที่ไม่
พิจารณาเน้ือความแห่งธรรมที่ทรงจําไว้ พึงถูกติเตียนด้วยเหตุน้ันๆบุคคลที่พิจารณา
เน้ือความแห่งธรรมที่ทรงจําไว้ พึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุน้ันๆ 

บุคคลที่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมท่ีทรงจําไว้ก็มี ๒ จําพวก คือพวกหน่ึงรู้
อรรถรู้ธรรมแล้ว ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม พวกหน่ึงหารู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติ
ธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ บุคคลที่หารู้อรรถรู้ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ พึงถูก
ติเตียนด้วยเหตุน้ัน ๆ บุคคลที่รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม พึงได้รับ
ความสรรเสริญ ด้วยเหตุน้ัน ๆ  

บุคคลที่รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ก็มี ๒ จําพวก คือ พวก
หน่ึงปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ของตน ไม่ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน พวกหน่ึงปฏิบัติทั้ง
เพ่ือประโยชน์ตนและเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน บุคคลที่ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ตน ไม่ปฏิบัติเพ่ือ
ประโยชน์ผู้อ่ืน พึงถูกติเตียนด้วยเหตุน้ัน ๆ บุคคลที่ปฏิบัติทั้งเพ่ือประโยชน์ตนและเพ่ือ
ประโยชน์ผู้อ่ืน พึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุน้ัน ๆ  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้รู้จักบุคคลโดยส่วน ๒ ฉะน้ีแล ภิกษุเป็นบุคคล 
ปโรปรัญญูอย่างน้ีแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ ประการน้ีแล เป็น
ผู้ควรของคํานับ ฯลฯ เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอ่ืนย่ิงกว่า๓ 

 

                                                     
๓องฺ.สตฺตก. ๑๕/๖๘/๑๔๓-๑๔๖. 



 
    

๗๒

 ข้อความในพระสูตรน้ีแสดงถึงหลักการใช้ปัญญาของคนดีต่อการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 
เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้มีความรู้ในหลักธรรมท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่เรียกว่า นวังคสัตถุศาสน์ รู้เน้ือหา
สารในนวังคสัตถุศาสน์น้ัน ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ปฏิภาณ รู้จัก
ประมาณในการใช้สอยปัจจัย ๔ ได้แก่ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเป็นผู้รู้
จักกาลใดเป็นกาลเรียน เป็นกาลสอบถาม เป็นกาลประกอบความเพียร และเป็นกาลหลีกออกเร้นเป็น
ผู้รู้จักชุมชน คือ เป็นกษัตริย์ เป็นคฤหบดี หรือเป็นสมณะ เป็นผู้รู้จักบุคคลท่ีอยากพบเห็นพระอริยะ 
อยากฟังธรรม ต้ังใจฟังธรรม พิจารณาธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม และปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืน และรู้จักบุคคลที่กระทําตรงกันข้าม  

หลักธรรมหมวดน้ี เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลาย แต่สามารถนํามาปรับ
ใช้กับชีวิตของการทํางานของทุกคน คือ เป็นผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ในหลักวิชาที่มีคุณค่าต่อการทํางานใน
ด้านน้ัน และรู้หลักวิชาน้ันอย่างถูกต้อง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความเช่ือมั่นและมีการใช้หลักวิชาไป
ในทางที่ถูกที่ควร รู้จักใช้สิ่งของให้คุ้มค่าทุกเรื่อง รู้จักที่จะเข้าไปเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์เสมอ รู้จัก
บทบาทและหน้าที่รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม และรู้จักผู้ร่วมงานท่ี
สนใจในงาน และทําประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวม และก็รู้จักผู้ร่วมงานที่ไม่ใส่ใจทํางานและไม่มีจิต
อาสา การเป็นผู้ประกอบด้วยหลักธรรมของสัตบุรุษทั้ง ๗ น้ีย่อมนําไปสู่การประสบความสําเร็จในการ
วางแผนและการบริหารงานที่ดี 

ในที่น้ีคือความเป็นมาของสัปปุริสธรรมที่มีมาในพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัส
กับภิกษุทั้งหลาย โดยมีจุดมุ่งหมายให้ทราบถึงคนดีและคนไม่ดีมีลักษณะเป็นอย่างไร จากน้ันก็แสดง
ให้เห็นถึงการที่คนดีน้ันประกอบด้วยธรรมทั้ง ๗ ประการน้ัน ย่อมเป็นบุคคลท่ีได้รับคําสรรเสริญ เป็น
เน้ือนาบุญของโลก 

 
๓.๒ ความหมายของสัปปุริสธรรม 

คําว่า สัปปุริสะเป็นภาษาบาลี ตรงกับภาษาสันสกฤตว่า สัตปุรุษะ ภาษาไทยใช้คําว่า สัตบุรุษ
แปลว่าคนดี คนสงบ หมายความว่า เป็นคนดีรอบด้าน และเป็นคนที่สงบจากความช่ัว ไม่ยอมทําความ
ช่ัวสัปบุรุษ หมายถึง คนดีมีคุณธรรมที่เกิดมาในโลกน้ีพร้อมที่จะทําตนให้เป็นประโยชน์ เก้ือกูล และ
ความสุขแก่มหาชนมีสมณพราหมณ์ เป็นต้น๔ สัปปุริสธรรม คือข้อปฏิบัติของคนดี คือธรรมของ
สัตบุรุษหรือธรรมที่ทําให้เป็นสัตบุรุษ ๗ ประการ๕ 

                                                     
 ๔องฺ.อฏฺฐก. ๒๓/๑๒๗/๑๘๙; อง.อฏฺฐก.อ. ๓๗/๒๓๖. 

๕จรัญพยัคฆราชศักด์ิ และกวี อิศริวรรณ, หนังสือเรียนสมบูรณ์แบบ ส๐๑๑๓ พระพุทธ 
ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด), หน้า ๕๓. 



 
    

๗๓

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญสุวัฑฒโน) ตรัสว่าสัปปุริสธรรมเป็นหลักธรรมที่สําคัญของมนุษย์
เป็นสมบัติเป็นคุณลักษณะของมนุษย์มีปัญญารู้ได้ทําได้เข้าใจว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่ดีที่
ประเสริฐมนุษย์มีสติปัญญารักษาความดีงานของให้สมบูรณ์ด้วยหลักธรรมน้ีเพ่ือให้ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์คงอยู่สัปปุริสธรรมเป็นหลักธรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนําไปแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือทําให้การทํางานร่วมกับผู้อ่ืนประสบความผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เป็นคน
ตระหนักในเหตุผลรู้จักการวางตัวพอเหมาะพอดีทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและมีความเป็นตัวของตัวเอง๖ 

พระเทพดิลก ได้ให้ความหมายของสัปปุริสธรรมไว้ว่า เป็นธรรมของคนดี เป็นบัณฑิต เป็น
นักปราชญ์ เป็นคนฉลาด  คําว่า สัตบุรุษน้ันหมายถึงคนดีทั้งหลายในโลก มีทั้งช้ันหยาบ ช้ันกลาง และ
ช้ันสูงสุด เพราะฉะนั้น คุณธรรมที่เรียกว่า สัปปุริสธรรม ถ้าสามารถปฏิบัติพัฒนาให้คุณธรรมเหล่าน้ีมี
อยู่เป็นหลักใจ เป็นพ้ืนฐานใจ จนกลายเป็นธรรมะคุ้มครองใจ รักษาใจได้ บุคคลผู้น้ันก็ช่ือว่า เป็น
สัตบุรุษ คือผู้สงบ หรือ คนดี๗ 

พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต) ได้ให้ความหมายของสัปปุริสธรรมไว้ว่า “เป็นธรรมของสัป   
ปุริสชน คือ คนดีซึ่งมีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นสมาชิกที่ดีมีคุณค่าอย่างแท้จริงของ
มนุษยชาติ ซึ่งเรียกว่า เป็นคนเต็มคน เป็นผู้สามารถนําหมู่ชน สังคมไปสู่สันติสุขและความสวัสดี มีธรรม
หรือคุณสมบัติ ๗ ประการ๘ 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดีสุรเตโช) กล่าวถึงสัปปุริสธรรมที่ทําให้เป็นสัตบุรุษคือเป็น
คุณธรรมหรือคุณสมบัติของคนดีเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนดีเป็นผู้ควรแก่การยกย่องนับถือเป็นคนที่
สามารถให้การแนะนําในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง๙ 

ทองย้อย  แสงสินชัย  กล่าวถึง “หลักสัปปุริสธรรมว่าเป็นธรรมของสัตบุรุษ คือธรรมของคน
ดี หรือ สมบัติผู้ดีของผู้นํา และได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ดีน้ันว่าไม่ได้ดีเพราะเป็น ผู้ที่เกิดในตระกูล
สูงผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจผู้มีอํานาจทางการเมืองผู้มีอํานาจทางการทหารและผู้มีการศึกษา”๑๐ 

                                                     
๖สมเด็จพระสังฆราช (เจริญสุวัฑฒโน.), ธรรมศึกษา, ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙. 
๗พระเทพดิลก, อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท, (กรุงเทพมหานคร : วัดบวรนิเวศ

วิหาร, ๒๕๓๔), หน้า ๒๗๑. 
๘พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

สหธรรมิก, ๒๕๔๑), หน้า ๑๖.  
๙พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ภาษาธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เลี่ยงเชียง, 

๒๕๔๘), หน้า ๑๗๐.  
 ๑๐ทองย้อย แสงสินชัย, สัปปุริสธรรม ๗ ประการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 
๒๕๓๐), หน้า ๑-๕. 



 
    

๗๔

ปิ่น มุทุกัณต์ กล่าวว่า “สัปปุริสธรรม คือคุณสมบัติของสัตบุรุษ หรือพลเมืองดี เป็น
เครื่องหมายว่าผู้น้ันเป็นสัตบุรุษ ใครก็ตามไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรถ้ามีคุณสมบัติ ๗ ประการน้ีผู้น้ันเป็น
สัตบุรุษ แต่ถ้าขาดคุณสมบัติน้ีแล้ว แม้ว่าจะเป็นคนมีชาติสกุลมีวิทยฐานะสูง มียศศักด์ิอัครฐานมั่งมี
เงินทองสักปานใดก็ไม่เรียกว่า สัตบุรุษธรรม”๑๑ 

จะเห็นได้ว่า สัปปุริสธรรม น้ันคือ ธรรมของคนดี เป็นคนท่ีรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้ความควร
หรือไม่ควร รู้กาลเวลาว่าเวลานี้ควรจะทําอะไร ทําอย่างไร ไม่คิดที่จะไปเบียดเบียนผู้อ่ืน  ซึ่งถือได้ว่า
เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาตนเองพัฒนาองค์กร พัฒนาสังคม ตลอดจนพัฒนาชุมชนส่งผล
ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเป็นเกณฑ์ในการวัดความเป็นคนดีว่า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับศักด์ิฐานะ
ตําแหน่ง ความมี ความจน แต่อยู่ที่มีธรรมคุณธรรมที่เรียกว่า สัปปุริสธรรม ถ้าสามารถปฏิบัติพัฒนา
ให้คุณธรรมเหล่านี้มีอยู่เป็นหลักใจ เป็นพ้ืนฐานใจ จนกลายเป็นธรรมะคุ้มครองใจ รักษาใจได้ บุคคลผู้
น้ันก็ช่ือว่า เป็นสัตบุรุษ คือผู้สงบ หรือ คนดี 
 
๓.๓ ความสําคัญแห่งสัปปุริสธรรม ๗ 

สัปปุริสธรรมท้ัง ๗ ประการน้ัน มีความสําคัญในแต่ละข้อที่สอดคล้องกัน เพ่ือนําไปสู่การ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนที่ได้ช่ือว่า เป็นคนดี และย่อมได้รับคําสรรเสริญ มีองค์คุณของ
แต่ละข้อที่ทํามีความสําคัญต่อการเป็นผู้มีปัญญาปฏิบัติงานได้ ดังน้ี  

๓.๓.๑ ธัมมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ 
ตามหลักในพุทธพจน์น้ัน ธัมมัญญุตาการรู้จักธรรม ธรรมในที่น้ีหมายเอานวังคสัตถุศาสน์ ๙ 

ประการได้แก่ รู้สุตะ เคยยะ ไวยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะอัพภูตธรรม เวทัลละ๑๒ 
นวังคสัตถุศาสน์น้ีเป็นเหตุแห่งความเจริญในการปฏิบัติ เพ่ือไปสู่จุดหมายสูงสุดของการศึกษาใน
พระพุทธศาสนา  ภิกษุรูปน้ันจะต้องมีความรอบรู้ในหลักนวังคสัตถุศาสน์  ดังกล่าวแล้วช่ือว่าเป็นผู้รู้
จักธรรม หรือเหตุแห่งความเจริญ 
 ๑. สุตะ  คือ การรู้คําสอนที่มีลักษณะเป็นสูตรซึ่งประกอบไปด้วยระเบียบแบบแผน มีลําดับ
ขั้นตอน คือ พร้อมไปด้วยบทต้ัง บทบรรยาย และบทสรุปมีการยกบุคคล กาล สถานที่ขึ้นประกอบ ดัง
เรื่องที่ปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกการรู้คําสอนอย่างน้ีช่ือว่า รู้พระสูตรเช่น ความรู้ในอัคคัญญ
สูตร๑๓ โสณทัณฑสูตร๑๔ เป็นต้น ย่อมนํามาสู่ความเข้าใจในธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว 

                                                     
๑๑ป่ิน มุทุกัณต์, แนวสอนหลักธรรมหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี, (กรุงเทพมหานคร : กรมการ

ศาสนา, ๒๕๑๔), หน้า ๓๐๐-๓๐๓. 
๑๒องฺ.สตฺตก. ๑๕/๖๕/๑๐๔.  
๑๓ที.ปา. ๑๑/๕๑/๗๑. 
๑๔ที.สี. ๙/๑๗๘-๑๙๘/๑๑๕-๑๔๔.  



 
    

๗๕

 ๒. เคยยะ คือ การรู้การสอนที่ประกอบด้วยคําสอน ๒ แบบ คือ แบบร้อยแก้วและแบบร้อย
กรองในหัวข้อเดียวกัน ในพระสูตรหน่ึงมีคาถาผสมอยู่ด้วย ดังตัวอย่างเช่น สัทธาสูตรแห่งสังยุตตนิกาย 
สคาถวรรค๑๕ เป็นต้น การรู้คําสอนที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรองทําให้เกิดความเข้าใจในธรรมที่มี
ลักษณะลึกซึ้งย่ิงขึ้น 
 ๓. ไวยากรณะ คือ ความรู้ในคําสอนที่เป็นใจความร้อยแก้วล้วน ๆ ไม่มีคาถาปะปน เป็นคํา
สอนมีลักษณะเป็นการตอบปัญหาต่างๆ ดังมีที่มาในปัญหสูตร อังคุตตรนิกาย ดังที่พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า “ดูก่อนราชกุมาร ในปัญหาข้อน้ีจะวิสัชนาโดยส่วนเดียวมิได้”๑๖แสดงให้เห็นถึงธรรมที่จะแก้ไข
ปัญหาในใจของผู้สงสัยได้ 
 ๔. คาถา คือการรู้คําสอนที่เป็นฉันท์หรือโคลงล้วน เช่น คําสอนที่เป็นบทประพันธ์ในรูปร้อย
กรอง ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสคาถาในขุททกนิกาย ธรรมปทคาถาว่า 

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา  มโนเสฏฺฐา มโนมยา 
มนสา เจ ปทุฏฺเฐน  ภาสติ วา กโรติ วา 
ตโตนํทุกฺขมเนฺวติ  จกฺกํววหโต ปทํ ฯ 
ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจ 
ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว พูดอยู่ก็ดี ทําอยู่ก็ดี ทุกข์ย่อมไปตามเขา 
ดุจล้ออันหมุนไปตามรอยเท้าโค ผู้นําแอกไปอยู่ฉะน้ัน๑๗ 

 จะเห็นได้ว่า ความรู้ที่เป็นร้อยกรองน้ันมีความงดงามทางภาษา และมีความงดงามในการ
เปรียบเทียบทําให้ผู้ฟัง ผู้ศึกษาเข้าใจได้อย่างชัดเจนจับใจ  
 ๕. อุทาน คือ การรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงอุทานออกมา เป็นคําสอนที่แสดงให้เห็นถึง
สภาวะของพระพุทธเจ้าที่มี ต่อปรากฏการณ์น้ัน เช่น พระองค์ทรงเปล่งอุทานที่ทรงเห็นแจ้ง
ในปฏิจจสมุปบาทท่ีใต้ต้นโพธ์ิหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใหม่ว่า “ในกาลใดแล ธรรมทั้งหลายมา
ปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่ ในกาลน้ัน ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์น้ัน ย่อมสิ้นไปเพราะ
มารู้แจ้งธรรมพร้อมด้วยเหตุ”๑๘ การท่ีมีความรู้ต่อพุทธอุทานน้ีช่ือว่า มีความรู้ในธรรมท่ีเป็นเหตุเป็น
ผลของกันและกัน 
 ๖. อิติวุตตกะ คือ การรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้แล้วมีคําขึ้นต้นว่า ได้ยินว่าพระผู้มี
พระภาคตรัสไว้อย่างน้ี (วุตฺตํเหตํภคฺวตา วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ) การสอนแบบอิติวุตตกะน้ี ส่วนมาก
มักจะเป็นการสอนของพระอริยสาวกที่ยกคําสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงอีกครั้งหน่ึง  โดยแสดงให้

                                                     
๑๕สํ.ส. ๑๕/๑๑๒/๒๘. 
๑๖ม.ม. ๑๓/๙๑-๙๖/๗๐-๗๕. 
๑๗ขุ.ธ. ๒๕/๑๑/๑๓. 
๑๘ขุ.อุ. ๒๕/๓๘/๖๒. 



 
    

๗๖

เห็นว่า พระพุทธองค์ตรัสเช่นน้ัน เพราะอาศัยเหตุอย่างน้ี จึงได้ตรัสอย่างน้ันแล้วรวบรวมไว้เป็นหมวด
หน่ึง ๆ เช่น 

 “จริงอยู่ พระสูตรน้ีพระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว พระสูตรน้ีพระผู้มีพระภาคผู้
เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้ว เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าสดับมาแล้วว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมเทศนา ๒ ประการของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมมีโดยปริยาย 
๖ ประการ เป็นไฉน คือ ธรรมเทศนาประการที่ ๑ น้ีว่า เธอทั้งหลายจงเห็นบาปโดย
ความเป็นบาป ธรรมเทศนาประการท่ี ๒  แม้น้ีว่า เธอทั้งหลายคร้ันเห็นบาปโดย
ความเป็นบาปแล้วจงเบื่อหน่ายจงคลายกําหนัด จงปลดเปลื้องในบาปน้ัน ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเทศนา ๒ ประการน้ี ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ย่อมมีโดยปริยาย”๑๙ 
 

 ๗. ชาตกะ คือ การรู้จักคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงยกเรื่องราวท่ีเคยมีมาแล้วในชาติก่อนทั้ง
เรื่องของพระองค์เองและเรื่องของบุคคลอ่ืนมาเพ่ือให้ผู้ฟังได้ทราบถึงเหตุผลว่า เหตุใดจึงได้รับผล
อย่างน้ันในปัจจุบัน ถ้าเปรียบในปัจจุบันก็หมายถึงการรู้จักเบ้ืองหลัง ภูมิหลังของบุคคลท่ีจะต้องสอน 
หรือที่ต้องประสานงานด้วย แต่พระพุทธเจ้าทรงอาศัยญาณของพระองค์ในการนําชาดกมาแสดง เช่น 
เวสสันดรชาดก๒๐ เป็นต้น 
 ๘. อัพภูตธรรม คือ การรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเรื่องความอัศจรรย์ของ
พระพุทธเจ้าและพุทธสาวกโดยมากเก่ียวกับปาฎิหาริย์ที่ผู้อ่ืนกระทําได้โดยยาก เช่น การรู้เน้ือหาใน
ปาฏิหาริย์ ๓ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังคารวสูตรว่า   

 “ดูก่อนพราหมณ์ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยน้ีย่อมแสดงฤทธ์ิได้เป็นอันมาก 
คือ คนเดียวเป็นหลายคนได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้...ใช้อํานาจทางกายไปตลอด
พรหมโลกก็ได้ น้ีเรียกว่า อิทธิปาฏิหาริย์ 

 ดูก่อนพราหมณ์ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยน้ี พูดดักใจโดยนิมิตว่า ใจของท่าน
เป็นอย่างน้ี ใจของท่านเป็นแม้ด้วยประการฉะน้ี...ถึงเธอจะพูดดักใจกะคนเป็นอันมาก
ก็ดี คําพูดที่พูดน้ันก็เป็นเช่นน้ัน หาเป็นอย่างอ่ืนไปไม่ น้ีเรียกว่า อาเทศนาปาฏิหาริย์ 

 ดูก่อนพราหมณ์ภิกษุในธรรมวินัยน้ี พร่ําสอนอยู่อย่างน้ีว่า จงตรึกอย่างน้ี 
อย่าได้ตรึกอย่างน้ี จงมนสิการอย่างน้ี อย่าได้มนสิการอย่างน้ี จงละสิ่งน้ีจงเข้าสู่สิ่งน้ี
อยู่ น้ีเรียกว่า อนุสาสนีปาฏิหาริย์…๒๑ 

                                                     
๑๙ขุ.อิติ. ๒๕/๒๑๗/๑๘๘. 
๒๐ขุ.ชา. ๒๕/๙/๓๗๖-๓๘๑. 
๒๑อง.ติก. ๒๐/๕๐๐/๑๖๒-๑๖๖. 



 
    

๗๗

 ๙. เวทัลละ คือ การรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงนั้นล้วนแต่เป็นทางแห่งปัญญาให้
ผู้ฟังลึกซึ้งขึ้นไปเป็นลําดับ และสามารถไต่ถามถึงความลึกซึ้งในหลักธรรมน้ันๆ การรู้คําสอนของ
พระพุทธเจ้าที่แสดงตามเวทัลละน้ี เป็นการถามตอบน่ันเอง ทําให้ผู้ฟังได้รับฟังในเรื่องที่ตนสงสัยจน
กระจ่างแจ่มแจ้ง ดังในมหาปุณณมสูตร๒๒ พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องขันธ์ ๕ ตามที่ภิกษุได้สงสัยทูล
ถาม พระองค์จึงตอบ สิ้นสุดแห่งการสนทนาธรรม พระภิกษุเหล่าน้ันก็บรรลุพระอรหันต์๒๓ 

นอกจากการรู้จักนวังคสัตถุศาสน์ที่ปรากฏในหลักของธัมมัญญุตาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
แล้ว การรู้ในธัมมัญญุตา ยังหมายถึงการรู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปเก่ียวข้อง
ในการดําเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่หรือดําเนินกิจการงานต่างๆ รู้และเข้าใจในสิ่งที่ตนจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เช่น รู้ว่าตําแหน่งฐานะอาชีพการงานของตน มีหน้าที่และความรับผิดขอบ
อย่างไร มีอะไรเป็นหลักการมีความถูกต้องจะต้องทําอะไรอย่างไรจึงจะเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลสําเร็จที่
เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบน้ัน ๆ ดังน้ีเป็นต้น ตลอดจนช้ันสูงสุดคือรู้เท่าทันกฎธรรมหรือ
หลักความจริงของธรรมชาติเพ่ือปฏิบัติต่อโลกและชีวิตอย่างถูกต้องมีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาส
ของโลกและชีวิตน้ัน๒๔ 
 อีกประการหน่ึง การรู้ธรรม ก็คือ การรู้จักเหตุแห่งความดีและเหตุแห่งความช่ัว เหตุแห่ง
ความดี คือ ความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ซึ่งเป็นเหตุให้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ และส่วนที่ไม่ดี
คือ ความโลภ ความโกรธและความหลง ซึ่งเป็นเหตุฝ่ายช่ัว ตรงกันข้ามกับความดีเมื่อบุคคลประพฤติ
ในเหตุแล้วทําอะไรลงไปสําหรับมีผล ผลของความประพฤติน้ันแหละเป็นอรรถ คือ เป็นผลที่เกิดมา
จากธรรมน้ันการรู้จักเหตุผล เหมือนที่พระพุทธองค์ทรงอริยสัจ คือ ทรงรู้ว่าทุกข์เป็นผลมา จากเหตุ
แห่งความอยาก ที่เรียกว่า สมุทัย พอไม่ได้สิ่งที่ต้องการหรือได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการก็เกิดทุกข์  ความ
อยากเป็นเหตุ ความไม่ถูกใจที่เกิดขึ้นเป็นผล การหยุดหรือการดับความอยากเป็นผลเรียกว่านิโรธ 
“การปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘”๒๕ เป็นเหตุเรียกว่านิโรธคามินีปฏิปทา 
 จะเห็นได้ว่า ธัมมัญญุตาน้ันมีความสําคัญมากในการเริ่มต้นที่จะทําอะไรก็ตามจะต้องเร่ิมต้น
ให้ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และถูกต้องตามหลักธรรมของคนดี ได้แก่  

๑. รู้หลักความจริง รู้ว่า เรื่องราว เหตุการณ์ที่ปรากฏข้ึนน้ัน ๆ มีหลักความจริงอย่างไร 
ทฤษฎี ความเห็น ข้อคิดเห็นน้ัน ๆ ความจริงเป็นอย่างไร 

                                                     
๒๒ม.อุป.๑๔/๑๒๐-๑๒๙/๗๗-๘๕. 
๒๓สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน้า ๔๖๕-๔๖๖. 
๒๔พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๑๐-๒๑๙. 
๒๕ม.อุ.อ. ๒๓/๕๐๓; ขุ.ปฏิ.อ. ๖๘/๒๘.  



 
    

๗๘

 ๒.  รู้หลักการ คือ รู้ว่า การงานที่ทํามีหลักการในการทําอย่างไร จะทําให้เกิดผลอย่างไร 
 ๓.  รู้หลักเกณฑ์ คือ รู้เรื่องน้ัน ๆ มีการกําหนดกฎเกณฑ์ไว้อย่างไร มีขอบเขตในการกระทําแค่
ไหน อย่างไร จะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์น้ัน ๆ 
 ๔.  รู้กฎธรรมดา คือ กฎ ของธรรมชาติว่าสิ่งน้ี จะต้องเป็นอย่างน้ี เช่นมนุษย์เกิดมาแล้ว
จะต้องแก่ เจ็บและตาย เป็นต้น 
 ๕.  รู้กฎแห่งเหตุผล รู้ว่าทุกอย่าง ย่อมเกิดมาแต่เหตุ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอย ๆ แม้แต่ตัวเหตุ
ที่เป็นตัวการที่ทําให้เกิดขึ้นก็มาแต่เหตุเป็นต้น 
 ๖.  รู้หลักการที่ทําให้เกิดผล คือรู้ว่า ถ้าทําตามหลักการข้อน้ี ๆ ย่อมจะเกิดผลอย่างน้ี๒๖ 
 สรุปได้ว่า ธัมมัญญุตาน้ันมีความสําคัญในฐานะเป็นจุดเร่ิมแห่งการวางแผนงาน เป็นหลักการ
ที่นําไปสู่ความดี ความรู้ ความจริง หากทําอย่างน้ีแล้วจะเกิดผลอย่างไร ต้องเห็นเหตุแห่งความเสื่อม
และความเจริญไปในขณะเดียวกัน เป็นความเข้าใจเรื่องทั้งระบบ ไม่มองเฉพาะจุด จะต้องมองให้เห็น
เง่ือนไขที่จะทําให้เสื่อมหรือเจริญด้วย ดังน้ัน พระพุทธเจ้าตรัสว่า การรู้จักนวังคสัตถุศาสน์ทั้ง ๙ 
ประการน้ันเองเป็นการรู้ธรรม  

๓.๓.๒ อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักอรรถะ 
ตามนัยแห่งพระไตรปิฎก อัตถัญญูได้แก่ การที่เป็นผู้รู้เน้ือหาภาษิตแห่งนวังคสัตถุศาสน์ซึ่ง

เป็นหลักธรรม เป็นหัวข้อธรรม แต่ในข้อน้ี คือ ความเป็นผู้รู้อรรถะ เน้ือหารายละเอียดของภาษิตน้ัน  
 พระพรหมคุณาภรณ์ ให้ความหมายของอัตถัญญุตาว่า ความรู้จักอรรถะ รู้ความมุ่งหมาย  หรือ
รู้จักผล คือรู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเน่ืองจากการ
กระทํา หรือความเป็นไปตามหลัก เช่น รู้ว่าหลักธรรมหรือภาษิตข้อน้ันๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลัก
น้ันๆ มีความมุ่งหมายอย่างไร เมื่อทําไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง๒๗ การรู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล คือ 
รู้ความหมายและความมุ่งหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจในวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระทํา 
เช่น รู้ว่าสิ่งที่ตนทําอยู่อย่างน้ัน ๆ ดําเนินชีวิตอย่างน้ันเพ่ือประสงค์ประโยชน์อะไรหรือควรจะได้บรรลุผล
อะไร ที่ให้มีตําแหน่ง หน้าที่ ฐานะ การงานอย่างนั้น ๆ เขากําหนดวางไว้เพ่ือความมุ่งหมายอะไร กิจการ
ที่ตนทําอยู่ขณะน้ี เมื่อทําไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง เป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไร ดังน้ี เป็นต้น 
ตลอดจนขั้นสูงสุด คือ รู้ความหมายของคติธรรมดา และประโยชน์ที่เป็น จุดหมายแท้จริงของชีวิต๒๘ 

                                                     
๒๖ทองย้อย แสงสินชัย, สัปปุริสธรรม ๗ ประการ, (คุณสมบัติของคนดี ๗ ประการ)

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๐), หน้า ๘-๙. 
๒๗พระธรรมิปฎก (ป.อ.ปยุตโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 

๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๑๐. 
๒๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๕. 



 
    

๗๙

 ยกตัวอย่างการรู้จักอรรถะแห่งอุทาน ก็หมายถึง รู้ว่า พุทธอุทานที่พระองค์ทรงเปล่งออกมา
น้ันมีเน้ือหาและรายละเอียดอย่างไร ยกตัวอย่างเช่นพุทธอุทานว่า 

อเนกชาติ สํสารํ      สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ   
คหการกํ คเวสนฺโต      ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ   
คหการก ทิฏฺโฐสิ      ปุน เคหํ น กาหสิ   
สพฺพา เต ผาสุกา  ภคฺคา คหกูฏํ วิสงฺขตํ   
วิสงฺขารคตํ จิตฺตํ      ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา.   
เมื่อเรายังไม่พบญาณ ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติแสวงหาอยู่

ซึ่งนายช่างปลูกเรือน คือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกคราว เป็นทุกข์ร่ําไปนี่แน่ะ นาย
ช่างปลูกเรือน เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว เจ้าจะทําเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือน
ทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้ว ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพท่ี
อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหา๒๙ 

 
อรรถะแห่งพุทธอุทานข้อน้ีหมายความว่าอย่างไร มีอรรถแห่งภาษิตที่ให้รู้แจ้งถึงตัณหาที่เป็น

ตัวก่อทุกข์ ทําให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่บัดน้ีพระองค์ทําลาย
ตัณหานั้นได้แล้ว การรู้จักอรรถะแห่งอุทานอย่างน้ี ช่ือว่า การเป็นผู้รู้อรรถะ หรือ อัตถัญญุตา  

อัตถัญญุตา ความเป็นรู้จักผล หมายความว่า เมื่อบุคคลรู้จักผลของความดี ความช่ัว ก็ต้องรู้
ว่าผลที่ตนได้รับอยู่น้ีมาจากเหตุแห่งการทําดีหรือการทําช่ัว ต้องรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะโดย
หาเหตุผลว่าสิ่งใดดี สิ่งใดช่ัว ถึงแม้เวลาใดมีความสุขก็ต้องรู้ว่าตนทําเหตุไว้ดี ถ้าเวลาใดประสบความ
ทุกข์ ความเดือดร้อนก็ต้องรู้ว่าตนทําเหตุไว้ ไม่ดี เพราะผลของความดี ความช่ัว มิได้อยู่ที่ไหน แต่อยู่ที่
กายกับใจของเรานี้เองเป็นเหตุที่ทําให้ผลดีผลช่ัวเกิดขึ้น 
 ไสว  มาลาทอง กล่าวว่า อัตถัญญุตา หมายถึง “ความรู้อรรถหรือผล คือ รู้เป้าหมาย รู้สิ่งที่
เกิดขึ้นจากการกระทําน้ัน ๆ เช่นรู้ว่า หลักธรรมแต่ละข้อน้ัน มีความหมายอย่างไร มีจุดประสงค์
อย่างไร เมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมน้ันแล้ว จะเกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไร เมื่อเห็นว่าสิ่งใดที่กระทําแล้ว
เป็นผลดีก็เร่งรีบทํา สิ่งที่เป็นผลเสียก็ให้ลด ละ เลิก ไม่ทําสิ่งน้ัน เป็นต้น๓๐ 
 สรุปได้ว่าความสําคัญของการเป็นผู้รู้จักอรรถะน้ีคือ การรู้จักรายละเอียดของเร่ือง การจะทํา
อะไรก็ตามจะต้องรู้ข้อมูลในเน้ือหา เพราะถ้าไม่รู้ข้อมูลรายละเอียดแล้วอาจนําไปสู่ความผิดพลาดได้ 
การรู้เน้ือหาก็หมายถึงการรู้ขั้นตอน กระบวนการ วิธีทํา ประโยชน์ ผลกระทบ วิธีการแก้ปัญหา ถ้า

                                                     
๒๙ขุ.ธ.๒๕/๒๑/๒๙-๓๐. 
๓๐ไสว มาลาทอง และคณะ, คู่มือการศึกษาจริยธรรม, หน้า ๔๗. 



 
    

๘๐

หากดูจากแนวทางการปฏิบัติงาน การรู้จักอรรถะก็คือการรู้ทฤษฎีและรายละเอียดของทฤษฎีอย่าง
ชัดเจน  

๓.๓.๓ อัตตัญญุตา คือ การรู้จักตน 
ความสําคัญของการรู้จักตนก็เพราะเป็นการรู้จักประเมินความรู้ ความสามารถตนเองให้ได้ 

มิฉะน้ันจะเกิดผลที่ไม่เป็นที่ไม่ควรจะเป็น เช่น มีความสามารถมาก แต่ทําน้อยก็ทําให้เสียศักยภาพ 
หรือมีความสามารถน้อย แต่ทํามาก ก็ทําให้งานไม่มีคุณภาพ ในธัมมัญญสูตรได้ให้หลักการของการ
รู้จักตนไว้ว่า คือ การรู้จักศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ปฏิภาณ๓๑ ที่มีในตน 

การรู้จักศรัทธาก็คือความเช่ือ ความมั่นใจในกรรม ผลของกรรม สัตว์มีกรรมเป็นของของตน 
และเช่ือมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า๓๒ การเป็นผู้มีศีล คือ เจตนาไม่ล่วงเกิน เบียดเบียนผู้อ่ืนทั้ง
ทางกายและทางวาจา รักษากฎเกณฑ์กติกาของสังคม การรู้จักสุตะในตน คือ การประเมินความรู้ 
ข้อมูลที่มีในตน การรู้จักแสวงหาความรู้ ใฝ่เรียนรู้ ฝึกตนให้เช่ียวชาญและทันต่อเหตุการณ์ การรู้จัก
เสียสละ คือจาคะ ได้แก่ การรู้จักเสียสละความสุขความสบาย ผลประโยชน์ส่วนตน ใจกว้างพร้อมที่
จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ อ่ืน พร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่มีใจคับแคบ เห็นแก่ตัว เอาแต่ใจตัว จาคะน้ีเป็นธรรมของบุคคลผู้ครองเรือนข้อหน่ึง
ในสี่ข้อ ได้แก่ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ๓๓ การรู้จักแบ่งปันใจกว้างจึงเป็นผู้ที่รักและเคารพจากผู้อ่ืน การ
เป็นผู้มีปัญญา ถึงพร้อมด้วยปัญญา เรียกว่า ปัญญาสัมปทา ในพระไตรปิฎกหมายถึงการมีปัญญาที่
เห็นความเกิดและความดับ เป็นอริยะ ชําแรกกิเลส ให้ถึงความส้ินทุกข์โดยชอบ๓๔ แต่ในระดับการ
ทํางานน้ัน การมีปัญญาก็คือ เป็นผู้มีการรอบรู้ในสถานการณ์โดยภาพรวม รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะ
ในการทํางาน คิดตัดสินใจที่ประกอบด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้อง ส่วนข้อสุดท้ายของการรู้จักตนก็คือ 
การมีปฏิภาณ ได้แก่ การรู้จักแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ดี รู้จัก
การคิดทันการ มีไหวพริบ ซึมซาบในความรู้ที่มีอยู่ สามารถนํามาเช่ือมโยงคิดเป็นเหตุเป็นผลได้ใหม่ ใช้
ประโยชน์ได้เหมาะสมเข้ากับกรณีกับเหตุการณ์พระสารีบุตรเป็นผู้แสดงความเป็นผู้มีปฏิภาณไว้ว่า  

ดูกรอาวุโสภิกษุทั้งหลาย เราอุปสมบทแล้วได้กึ่งเดือน ก็ได้กระทําให้แจ้ง
อรรถปฏิสัมภิทา...ธรรมปฏิสัมภิทา...นิรุตติปฏิสัมภิทา...ปฏิภาณปฏิสัมภิทา โดยเป็น
ส่วน โดยจําแนกเราย่อมบอก แสดง บัญญัติ แต่งต้ัง เปิดเผย จําแนก กระทําให้ง่าย
ซึ่งปฏิภาณปฏิสัมภิทาน้ันโดยอเนกปริยาย ก็ผู้ใดแลพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลง

                                                     
๓๑องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๕/๑๑๔. 
๓๒พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพ- 

มหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๔๐. 
๓๓สํ.ส. ๑๕/๘๔๕/๓๑๖. 
๓๔องฺ.อฏฐก. ๒๓/๑๔๔/๒๙๒. 



 
    

๘๑

ผู้น้ัน พึงถามเรา เราพึงพยากรณ์ พระศาสดาของเราทั้งหลายทรงฉลาดด้วยดีในธรรม
ทั้งหลาย ประทับอยู่เฉพาะหน้าของเราทั้งหลาย๓๕ 

 
 กล่าวโดยสรุปในท่ีน้ี ธรรมสําหรับบัณฑิตข้อน้ีก็คือ การเป็นผู้มีปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ ประการน้ี 
ได้แก่ ฉลาดในเนื้อหา ฉลาดในหลักการ ฉลาดในการขยายความ และฉลาดในการปรับให้เข้ากับ
สถานการณ์ บุคคล สถานที่ ความเป็นผู้มีปฏิภาณน้ีเป็นเรื่องสําคัญ เพราะบางครั้งมีความรู้ 
ความสามารถก็จริง แต่ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ หรือตัดสินใจต่อปัญหาที่
เกิดขึ้นได้  

พระธรรมปิฎก (พระพรหมคุณาภรณ์สมณศักด์ิปัจจุบัน) ได้ขยายความเก่ียวกับความเป็นผู้รู้
จักตนไว้ว่าหมายถึง รู้ตน คือ รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเราน้ันว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง ความรู้ ความ
ถนัด ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้นเป็นอย่างไร มีลักษณะแบบไหน และนํามาประพฤติปฏิบัติ
ให้เหมาะสมกับตนและกระทําให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของตนก็จะทําให้สัมฤทธิ์ผลตลอดจน
รู้จักปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เจริญก้าวหน้าและสมบูรณ์ย่ิงขึ้นไป๓๖ 
 การรู้จักตัวเองมีความสําคัญมากต่อการทํางาน ทําหน้าที่ ให้รู้ภาวะของตัวรู้ว่าตัวเองเป็น
อะไรมีบทบาทหน้าที่อย่างไร เช่นเป็นลูกเป็นนักเรียนเป็นเพ่ือนเป็นพ่ีเป็นน้องเป็นประชาชนเป็น
พุทธศาสนิกชนเป็นต้นการรู้เรื่องที่ตัวเองมีหมายความว่ารู้ฐานะของตัวเองเช่นรู้ว่าเรามีความรู้เพียงใด
มีกําลังกายเพียงใดมีรายได้เพียงใดมีศีลธรรมเพียงใดมีอํานาจหน้าที่เพียงใดเป็นต้นคนท่ีไม่รู้จักภาวะ
และฐานะของตนมักจะทําตัวไม่เหมาะสมได้รับตําหนิติเตียนส่วนคนที่รู้ภาวะและฐานะของตนจะ
ประพฤติตนเหมาะสมกับภาวะและฐานะน้ันๆ 
 การรู้จักตนเอง พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญ ในการศึกษาเรื่องการรู้จักตนเองมาก จึง
กล่าวได้ว่า จุดมุ่งหมายสูงสุดของ พระพุทธศาสนาก็อยู่ที่การรู้จักตนเองอย่างแจ่มแจ้งจนสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมทางกาย ทางวาจา และทางใจ ของตัวเองได้แน่นอนน่ันเอง  ทั้งน้ีเพราะปัญหาที่
สําคัญที่สุดของมนุษย์ก็คือ ปัญหาที่เกิดจากตัวมนุษย์น่ันเอง  ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมมนุษย์  เป็น
ภัยที่น่ากลัว ที่กําลังคุกคามมนุษย์ การไม่รู้จักตนเองย่อมเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา๓๗ 
 ปิ่น มุทุกันต์ มุ่งการรู้จักตน คือ การรู้จักตัวของตัวเอง ๒ ประการคือ 

๑. รู้เรื่องที่ตัวเป็น หมายความว่า รู้จัก ภาวะของตัวว่า ตัวเราน้ีเป็นอะไร จะได้ไม่ลืมตน เช่น 
เป็นพระ เป็นนักเขียน เป็นแม่พ่อ เป็นบุตร เป็นผู้นําหรือผู้ตาม  เป็นต้น 

                                                     
๓๕องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗๑/๒๑๖. 
๓๖พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๒๑๐-๒๑๙. 
๓๗ทองย้อย แสงสินชัย, สัปปุริสธรรม ๗ ประการ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๑. 



 
    

๘๒

๒. รู้เรื่องที่ตัวมี คือรู้ฐานะตัวเองว่า มีศีลธรรมประจําใจขนาดไหน มีความรู้เพียงใด มีอํานาจ
กําลัง และรายได้เพียงใด๓๘ 
 เสถียรพงษ์ วรรณปก อธิบาย อัตตัญญุตา ความรู้จักตนไว้ว่า 
 ๑. รู้ว่าตนเป็นใคร หมายถึง รู้ว่าตนมีฐานะหน้าที่อะไรในสังคม และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
ฐานะหน้าที่น้ัน ๆ เช่น รู้ว่าตนเป็นครูมีหน้าที่สั่งสอนศิลปวิทยาแก่ศิษย์ ก็ต้ังใจสั่งสอนประสิทธ์ิ
ประสาทวิทยาการด้วยเมตตากรุณาไม่หวังอามิสสินจ้างแต่อย่างเดียว เป็นพ่อแม่ มีหน้าที่อบรมสั่ง
สอนลูกให้เป็นลูกที่ดี ให้เป็นคนดีของประเทศ เป็นพระก็ทําหน้าที่ของพระอบรมสั่งสอนประชาชนให้
เป็นศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนา 
 ๒. รู้จักตนว่ามีความรู้ความสามารถแค่ไหน คือ รู้จักประมาณตน เช่นเป็นข้าราชการผู้น้อย
เห็นคนอ่ืนกินอาหารแพง ๆ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ก็ตามอย่างบ้าง คิดว่าตนก็ซื้อได้ แต่ใช้จ่ายไม่ก่ีวันเงินก็
หมด เป็นหน้ีสิน ไม่มีเงินให้อาจถูกฟ้องล้มละลายเน่ืองจากมีหน้ีสินมาก เพราะไม่รู้จักตน๓๙ 
 การรู้จักตนถ้าหากพิจารณาจากบทบาทและหน้าที่ก็ดูได้จากหลักของทิศ ๖ ที่พระพุทธเจ้า
ตรัสแก่สิงคาลกมาณพไว้ว่า มารดาบิดาเป็นทิศเบ้ืองหน้า อาจารย์เป็นทิศเบ้ืองขวา บุตรภรรยา เป็น
ทิศเบ้ืองหลัง มิตรอํามาตย์เป็นทิศเบ้ืองซ้าย ทาสกรรมกร เป็นทิศเบ้ืองตํ่า สมณพราหมณ์เป็นทิศเบ้ือง
บน คฤหัสถ์ในสกุล ผู้สามารถควรนอบน้อมทิศเหล่าน้ี๔๐ แต่ละทิศน้ันกําหนดให้ผู้ปฏิบัติต่อกันและกัน
อย่างถูกต้องเหมาะสมประพฤติตนให้สมควรแก่ที่เป็นอยู่อย่างไร ด้วยมุ่งให้เป็นข้อปฏิบัติของชนทั่วไป
ทั้งหญิงและชาย จึงมุ่งหนักไปในทางให้รู้จักฐานะตนวางตนให้เหมาะสมพอดีแก่ความเป็นอยู่ของตน
เป็นสําคัญ เพราะการดําเนินชีวิตที่ผิดจากความเป็นจริงนับเป็นความผิดทุกประการ ความเป็นผู้รู้จัก
ตนน้ี นับว่ามีความสําคัญอยู่มาก เพราะเมื่อช่ังนํ้าหนักหรือดูตนผิด ย่อมวางตนไม่เหมาะสมกับฐานะมี
แต่ความผิดพลาดตลอด ดังตัวอย่างที่ปรากฏใน สัพพทาฐชาดก ซึ่งเป็นเรื่องพระโพธิสัตว์กับสุนัข
จิ้งจอกมีความว่า๔๑ 
 วันหน่ึง พระโพธิสัตว์คิดว่า จักสาธยายมนต์น้ัน บนหินดาดที่เนินผา ปุโรหิตทําการสาธยาย มี
สุนัขจิ้งจอกตัวหน่ึงนอนอยู่ในโพรงน้ัน  ได้ยินมนต์น้ันเหมือนกัน ได้ท่องจําจนแคล่วคล่อง เพราะว่า
สุนัขจิ้งจอกตัวน้ันในอดีตถัดไปได้เป็นพราหมณ์ผู้หน่ึงซึ่งคล่องแคล่วในปฐวีวิชัยมนต์ พระโพธิสัตว์ทํา

                                                     
๓๘ป่ิน มุทุกันต์, พุทธศาสตร์ ภาคท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๒๗๐. 
๓๙เสฐียรพงษ์วรรณปก, จุดประกายแห่งชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สยาม, ๒๕๔๕), 

หน้า ๑๐๗. 
๔๐ที.ปา. ๑๑/๒๐๕/๑๗๒., ที.ปา.อ. ๑๖/๗๗.  
๔๑สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน), คํานําสวดมนต์แบบมคธ, ที่ระลึกงานสมโภช

สุพรรณบัฏ, (พระนคร : มปท, ๒๕๐๖), หน้า ๑๔๘-๑๕๒. 
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การสาธยายแล้วลุกไปกล่าวว่า มนต์ของเราน้ี แคล่วคล่องหนอ สุนัขจ้ิงจอกออกจากโพรงกล่าวว่า 
“ท่านพราหมณ์ผู้เจริญ มนต์น้ันแคล่วคล่องแก่ข้าพเจ้าย่ิงกว่าท่านเสียอีก แล้วว่ิงหนีไป 
 พระโพธิสัตว์ คิดว่าสุนัขจิ้งจอกตัวน้ีจักทําอกุศลใหญ่หลวงแน่ จึงติดตามไปได้หน่อยหน่ึง 
สุนัขจิ้งจอกได้หนีเข้าไปในป่า สุนัขจิ้งจอกน้ันร่ายปฐวีวิชัยมนต์ บังคับสุนัขจิ้งจอกเป็นร้อย ๆ ไว้ใน
อํานาจ กระทําสัตว์ ๔ เท้า มีช้าง ม้า สิงห์ เสือ กระต่าย สุกรและเน้ือ เป็นต้น ทั้งหมดไว้ในอํานาจของ
ตนและได้เป็นพญาสัตว์ช่ือว่าสัพพทาฐะ  ราชสีห์ยืนอยู่บนหลังช้างสองเชือก พญาสุนัขจิ้งจอกนั่งบน
หลังราชสีห์กับนางสุนัขจิ้งจอกผู้เป็นมเหสี นับเป็นยศย่ิงใหญ่ 
 พญาสุนัขจิ้งจอกเมาด้วยยศมหันต์ เกิดความคิดชิงราชสมบัติของพระเจ้ากรุงพาราณสี และมี
บริวารแวดล้อม ๑๒ โยชน์  จึงได้ส่งสาสน์ไปถึงพระราชาว่า จงมอบราชสมบัติให้แก่เราหรือจะรบ  
ชาวกรุงพาราณสี ต่างพากันสะดุ้งหวาดกลัว  ได้ปิดประตูพระนครแล้วต้ังมั่นอยู่ พระโพธิสัตว์กล่าว
เป็นอุบาย  เพ่ือยุให้สุนัขทําให้พญาสีหราชแผดเสียง จากน้ัน ราชสีห์จึงเม้มปากเปล่งสีหนาท บนหลัง
ช้าง ๓ ครั้ง อย่างไม่เคยเปล่งมาเลย ช้างทั้งหลายต่างสะดุ้งตกใจ สลัดสุนัขจิ้งจอกให้ตกไปที่พ้ืนและ 
ถูกช้างเหยียบจนแหลกละเอียดไป๔๒ 
 สรุปว่า การรู้จักตนเองกับการไม่รู้จักตนเองนั้นมีผลต่างกัน ผู้รู้จักตนเองย่อมกระทําอะไร
อย่างพอเหมาะ พอควร ตามกําลัง ความสามารถ ตามภาวะ กําลัง ฐานะ แต่ผู้ไม่รู้จักตนเองย่อมทํา
อย่างไม่มีการประเมินตน สมมุติว่ารู้จักตนเองว่าเป็นผู้หญิง ก็ให้ทําตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้หญิง 
ไม่ใช่เป็นผู้หญิงครึ่งผู้ชายคร่ึง กิริยา ท่าทาง การพูดจา การประพฤติตัวให้เหมาะสม เราต้องทําตนให้
เหมาะให้ควร การรู้จักฐานะของตนเองเป็นสิ่งที่สําคัญ และเมื่อรู้จักว่าตัวเองเป็นใคร มีหน้าที่อะไร ก็
จะสามารถที่จะแยกแยะ ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรทํา สิ่งใดไม่ควรทํา เกินอํานาจของตัวเอง หรือ
สิ่งใดควรทําก่อนหรือควรทําทีหลัง เมื่อสามารถรู้จักการประมาณการถึงตําแหน่งหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองแล้ว ความผิดพลาดจากสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้องก็จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งความผิดพลาดจาก
การที่ไม่รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองน้ัน ส่งผลเสียให้เกิดทั้งแก่ตัวเองและองค์กรได้ ซึ่ง
หากเราไม่รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองว่ามีเท่าใดแล้ว หากทําเกินหน้าที่หรือเกินอํานาจแล้ว 
จะส่งผลให้เราต้องเดือดร้อนภายหลัง ความสําคัญของการรู้จักตนน้ี ผู้ที่เป็นหัวหน้าผู้อ่ืนต้องคํานึงถึง
ความสําคัญข้อน้ีให้มาก ต้องรู้จักสํารวจตนเอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง พัฒนาตนเองอยู่
เสมอ  
 ๓.๓.๔ มัตตัญญุตา คือ การรู้จักประมาณ 
 ความสําคัญของการรู้จักประมาณน้ันมีความหมายครอบคลุมไปทุกส่วน ใช้ได้กับทุกเรื่องที่
เก่ียวข้อง ในพระไตรปิฎก การรู้จักประมาณ หมายเอาเพียงการรู้จักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร แต่ทั้ง ๔ เรื่องน้ีก็ครอบคลุมองค์ประกอบของการดําเนินชีวิต

                                                     
๔๒ขุ.ชา. ๕๓/๓๓๒/๔๗๔-๔๗๙. 



 
    

๘๔

แทบทุกเรื่อง ทั้งด้านอุปโภคสิ่งของและบริโภคอาหารและยาถ้าเป็นพระก็เป็นรู้จักประมาณในปัจจัย 
๔ ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็รู้จักประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์ ถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ก็รู้จักประมาณในการลง
ทัณฑ์อาชญาและในการเก็บภาษี เป็นต้น๔๓ นอกจากน้ันยังรู้จักประมาณในการปฏิบัติกิจการงาน การ
พูดจา การปฏิบัติกิจ และการทําต่าง ๆ ตลอดจนพักผ่อนนอนหลับ และการสนุกสนานรื่นเริงทั้งหลาย 
ทําการทุกอย่างด้วยความเข้าใจวัตถุประสงค์ เพ่ือผลดีที่พ่ึงต้องการ โดยมิใช่เห็นแก่ความพอใจ ชอบใจ
หรือเอาแต่ใจของตน แต่ทําตามความพอดีแห่งเหตุปัจจัยหรือองค์ประกอบทั้งหลาย ที่จะลงตัวให้เกิด
ผลดีงามตามที่มองเห็นด้วยปัญญา๔๔ 
 สําหรับการบริโภคในพระพุทธศาสนาแยกการบริโภคออกเป็น ๒ ประเภท คือ การบริโภค
วัตถุสิ่งของสิ่งที่เป็นรูปธรรม และการบริโภคธรรมอันเป็นนามธรรม ได้แก่ คุณธรรม คุณงามความดี 
ซึ่งในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต ได้แสดงไว้ว่าการบริโภค ๒ อย่าง  คือ  การบริโภคอามิสและการ
บริโภคธรรม ซึ่งในบรรดาการบริโภค ๒  อย่างน้ี การบริโภคธรรมเป็นเลิศ๔๕ การบริโภคคือการใช้สอย
หรือการกิน พระพุทธศาสนามองว่า มนุษย์ต้องมีสติปัญญาบริโภคอาหารประเภทต่างๆ ๔๖เพ่ือความ
สงบสุขของกายและจิต ดังคํากล่าวที่ว่า “การกินด้วยสติปัญญาเป็นวิธีที่ช่วยให้มนุษย์มีจิตประณีตขึ้น 
สะอาดขึ้น อาหารของมนุษย์ทั้งหลายมิใช่มีแต่เพียงอาหารท่ีเรากลืนกินได้เท่าน้ัน อารมณ์ที่มากระทบ
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ที่กระทบกับรูป เสียง กลิ่น รส สิ่งที่สัมผัสได้ หรือความนึกคิดของ
มนุษย์ ท่านเรียกว่าวิญญาณหาร คืออาหารทางวิญญาณ”๔๗  การบริโภคท่ีพอประมาณในที่น้ีก็คือการ
บริโภคด้วยปัญญา  

ความสําคัญของการรู้จักประมาณเป็นหลักการดํารงชีวิตที่ถูกต้อง พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีกระแสพระราชดํารัสแนะแนวทางในการพัฒนาประเทศและ
การดําเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรไทยมาโดยตลอด ดังในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ พระองค์ทรงมี
พระบรมราโชวาทพระราชทานให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในวันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๑๗ ความว่า 

                                                     
๔๓พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, ๒๑๐-๒๑๙. 
๔๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์สหธรรมิก), หน้า ๕.  
๔๕องฺ ทุก. ๒๐/๑๔๖/๑๒๑. 
๔๖พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้ง

ที่ ๘. (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๔๑๗. 
๔๗พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ, “ที่พ่ึงทางใจ”พุทธจักร, ปีที่ ๕๐ ฉบับที่ ๕ (พฤษภาคม 

๒๕๓๙) : ๒๖. 



 
    

๘๕

 “...คนอ่ืนเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย จะว่าเมืองไทย
เชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งสมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความ
ปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ และทํางานต้ังจิตอธิษฐานในทาง
น้ี ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่ พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพอ
อยู่พอกิน มีความสงบ  เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินน้ี
ได้ เราจะยอดย่ิงได้ ...ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความคิด และมีอิทธิพล 
มีพลังที่จะทําให้ผู้อื่น ที่มีความคิดเหมือนกัน ช่วยกันรักษาส่วนรวม ให้อยู่ดีกินดี
พอสมควร ขอยํ้าพอควร พออยู่พอกิน มีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัติน้ี
จากเราไปได้ ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาล”๔๘ 
 

 แต่อาจเป็นเพราะความเข้าใจในเรื ่องนี้ยังไม่มีสําหรับผู้ที ่จะสนองพระราชดํารัสให้เป็น
รูปธรรมออกมา จึงทําให้การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงจึงยังไม่ปรากฏ จากนั้นในวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๔๑ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา ทรงตรัสอีกว่า  

“…พอมีพอกินน้ีก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงน่ันเอง ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็
ใช้ได้  ย่ิงถ้าประเทศพอมีพอกินก็ย่ิงดี...ให้พอเพียงน้ีก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ใช้ 
ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทําให้มี
ความสุข  ถ้าทําได้ ก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ...คําว่าพอ ก็พอเพียง เพียงน้ี
ก็พอดังน้ันเองคนเรา ถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย  เมื่อมีความโลภน้อย 
ก็เบียดเบียน คนอ่ืนน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดน้ี ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่า 
ทําอะไรต้องให้พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโด่ง ไม่โลภอย่างมาก 
คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงน้ี อาจจะมีมากอาจมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไป
เบียดเบียนคนอ่ืนต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็
พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง แปลว่า ความพอประมาณ และความมีเหตุผล...”๔๙ 

 
 กระแสพระราชดํารัสข้างต้นนี้ชี้แสดงอธิบายให้เห็นถึงความพอเพียงในการดําเนินกิจการ
ทางเศรษฐกิจตามหลักพุทธธรรมอย่างแท้จริง และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของ

                                                     
 ๔๘คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, ประมวลคําในพระบรมราโชวาทพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช  ต้ังแต่พุทธศักราช ๒๕๓๑ - ๒๕๔๒ ที่เก่ียวข้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ,  สํา นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ,
(กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๖๗. 

๔๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๘. 



 
    

๘๖

ประชาชนในสภาวะที่ประเทศประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ ด้วยการนําเอาแนวคิดทางหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  และแม้ว่าจะปฏิบัติเพียงคร่ึงเดียว หรือเพียงแค่เศษหน่ึงส่วนสี่ก็ได้ 
เพราะถ้ามีคนทําได้ถึงเศษหน่ึงส่วนสี่ของจํานวนคนในประเทศ ก็จะเพียงพอในความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือพอใจในการกระทําที่พอเพียง ซึ่งเป็นการปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินจึง
แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงน่ันเอง 
 ปัจจุบันเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการพัฒนาออกมาเป็นทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวทางในการปฏิบัติที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยมีแนว
ปฏิบัติที่เป็นหลักสําคัญคือ การยึดทางสายกลางซึ่งประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
ดังน้ี 
 ๑.  ความพอประมาณ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดตามความจําเป็นในการ
ดําเนินงาน หรือความจําเป็นขั้นพ้ืนฐานของครอบครัว 
 ๒.  มีเหตุผล ได้แก่ การรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เน้น
การพ่ึงพาตนเอง และการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 ๓.  มีความรู ้ ได้แก่ การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
สภาพแวดล้อม หรือการนําทรัพยากรไปใช้โดยไม่เกิดผลกระทบเสียหายต่อสภาพแวดล้อม 
 ๔.  มีความรอบคอบ ได้แก่ การนําความรู้ต่างๆ มาใช้อย่างระมัดระวัง ทั้งการวางแผนงานและ
การดําเนินงาน 
 ๕.  การสร้างพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรม ได้แก่ ความขยันอดทนในการทํางาน ซื่อสัตย์ และ
รับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้ทรัพยากรเหล่าน้ันยังมีคงอยู่ตลอดไป๕๐ 
 จะเห็นได้ว่า ความพอประมาณน้ีกลายมาเป็นแนวทางในการดําเนินเศรษฐกิจตาม
พระราชดําริของประเทศไทยขณะน้ี  

เสถียรพงษ์ วรรณปก  ให้คําอธิบายถึงความสําคัญของการรู้จักประมาณว่า คือ ความพอดี 
คือ กินพอดี ถ้ากินน้อยเกินไปก็เป็นโรคขาดอาหาร ผอมแห้งแรงน้อย กินมากเกินไปอาหารไม่ย่อย
ถึงกับตายได้ ความพอดีน้ีครอบคลุมทั้งเร่ืองการงานที่ทํา คําที่พูดและความนึกคิด คนที่รู้จักประมาณ 
หรือมีความพอดีทางกาย วาจา ใจ จึงนับว่าเป็นคนดีที่สังคมสรรเสริญบางคนขยัน ใคร ๆ ก็ว่าดี แต่
ต้องขยันให้พอดี เช่น นักเรียนขยัน ท่องหนังสือหามรุ่งหามค่ํา จนกินไม่เป็นเวลา นอนไม่เป็นเวลา 
เพราะความขยันมากเกินไปในที่สุดก็เจ็บป่วยได้บางคนเป็นนักพูด  นักบรรยายที่เก่ง พูดดี พูดสนุก 
ใคร ๆ ก็อยากฟัง แต่ถ้าพูดมากเกินไป ไม่รู้ประมาณถึงพูดก็กลายเป็นไม่ดีได้บางคนเป็นนักคิด มี

                                                     
 ๕๐สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพ- 
มหานคร : มูลนิธิชัยพัฒนา, ๒๕๔๔), หน้า ๓๔.  



 
    

๘๗

ความคิดริเริ่ม วางแผนได้ดีหลายอย่าง แต่ถ้าคิดมากเกินไปจนไม่หยุดพัก ก็กลายเป็นโรคเครียด โรค
ประสาทได้เหมือนกัน ดังน้ัน แต่ละคนมีมาตรฐานเฉพาะตน จึงรู้ในใจว่าแค่ไหนจะพอดี๕๑ 
 ความสําคัญของการรู้จักประมาณเป็นลักษณะของคนดีเพราะคนดีจะต้องรู้จักประมาณใน
การใช้การจ่ายและคุณประโยชน์ที่มีต่อสังคมบุคลได้รับความลําบากในปัจจุบันน้ี ความพอประมาณนี้
เข้าได้กับหลักสันโดษ พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ หลักสันโดษ คือความยินดีด้วยปัจจัยที่ตนมีตนได้
ไม่แสวงหาในสิ่งที่ไม่สมควรมีความขยัน ไม่เกียจคร้าน ความสันโดษน้ันแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ 

๑.  พอดีกับสิ่งได้มาหรือมีอยู่ (ยถาลาภะ) คือ เอาสิ่งที่ได้มาหรือมีอยู่เป็นเกณฑ์แล้ว ทําให้
พอเหมาะพอดีกับสิ่งที่ได้มาหรือมีอยู่เช่นมีเงินอยู่ ๑๐๐ บาท ก็ใช้เงิน ๑๐๐ บาท ให้พอเหมาะพอดีกับ
ความจําเป็นก่อนหลังเพ่ือให้เกิดคุณค่าที่แท้จริง 

๒. พอดีกับกําลังความสามารถ (ยถาลาภะ) คือ เอากําลังความสามารถเป็นเกณฑ์วัดแล้ว ให้
พอเหมาะพอดีกับความสามารถน้ัน เช่น มีกําลังกายที่จะแบกหามได้เท่าน้ีก็ทําเท่าน้ี ไม่ทําให้เกินกําลัง
ความรู้ความสามารถทํางานก็ให้เหมาะกับความรู้ความสามารถ 

๓. พอดีกับฐานะ (ยถาสารุปปะ) คือ เอาฐานะหรือความเหมาะความควรเป็นเกณฑ์แล้วทํา
ให้เหมาะกับฐานะน้ันๆ เช่นอยู่ในฐานะเป็นพ่อทําอะไรอย่างไรแค่ไหนจึงจะเหมาะและสมควรก็ทําให้
พอดีกับความเหมาะสม เช่น อยู่ในฐานะลูกก็ทําให้พอเหมาะพอควรกับฐานะลูก อยู่ในฐานะครู
อาจารย์ ฐานะนักเรียนนักศึกษาอยู่ เป็นผู้นําหรือในฐานะใด ๆ ก็ทําให้พอเหมาะพอควรกับฐานะ 
น้ัน ๆ ลักษณะ ๓ อย่างน้ีควรใช้ประกอบกันและกันจึงจะช่วยให้สามารถทําอะไร ๆ ให้พอเหมาะพอดี
อย่างได้ผลเต็มที่๕๒ 

ความสันโดษกับการรู้จักประมาณน้ันเป็นเรื่องเดียวกัน คือ ต้องมีปัญญาในการพิจารณาความ
พอประมาณ จะให้อะไรเป็นเกณฑ์ก็ใช้หลักสันโดษเป็นเกณฑ์ ได้แก่ ใช้เกณฑ์สิ่งที่ได้มาเป็นเกณฑ์ ใช้
ความสามารถเป็นเกณฑ์ และก็ใช้ความเหมาะสมกับฐานะเป็นเกณฑ์ การรู้จักประมาณในความ
เป็นอยู่เช่นที่อาศัย รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร รู้จักประมาณตนให้เหมาะสมกับรายรับ 
รายจ่ายของตนเอง ไม่ทะเยอทะยานจนเกินฐานะแล้ว  ย่อมจะได้รับความสุขและนําความเจริญมาสู่
สังคมที่อยู่ของตนเองและความรู้จักประมาณอีกประการหน่ึงคือรู้จักประมาณในการรับและการให้
รู้จักประมาณตนว่า ควรรับอะไรจากใครเพียงใด ควรให้อะไรแก่ใครเพียงใดควรวางตัวอย่างไร ควร
ปฏิบัติอย่างไรให้พอเหมาะพอดีให้พอประมาณ และทรงตรัสถึงหลักธรรมที่จะทําให้บุคคลเป็นผู้ที่รู้จัก
ประมาณ น่ันคือ หลักสันโดษ คือความยินดีด้วยปัจจัยที่ตนมีตนได้ไม่แสวงหาในสิ่งที่ไม่สมควร มีความ
ขยัน ไม่เกียจคร้าน ความสันโดษ  

                                                     
๕๑เสถียรพงษ์ วรรณปก, จุดประกายแห่งชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๙.  
๕๒สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฒโน), ธรรมประดับใจ, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 

๒๕๒๗), หน้า ๖๔-๖๗. 



 
    

๘๘

สรุป ความสําคัญที่มีต่อหลักมัตตัญญุตา ก็คือ การรู้จักประมาณตน รู้จักประมาณในการหา 
รู้จักประมาณในการเก็บ รู้จักประมาณในการใช้ รู้จักประมาณในการกิน การประกอบกิจการงานทุก
อย่างจะต้องมีความประมาณ ดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า มตฺตญฺญุตา สทา สาธุ ความรู้จัก
ประมาณคือพอดี ยังประโยชน์ให้สําเร็จ 

๓.๓.๕ กาลัญญุตา คือ ความรู้จักกาล  
 หลักของกาลัญญุตาตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกหมายเอาความเป็นผู้รู้จักกาลว่า กาลน้ีเป็น
การเรียน กาลนี้เป็นการสอบถามกาลนี้เป็นกาลประกอบความเพียร น้ีเป็นกาลหลีกออกเร้น๕๓ แสดง
ให้ความสําคัญของการศึกษาทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธในหลักแห่งสัทธรรม ๓ ควรรู้ว่า กาลไหน
ควรทําอะไร การเป็นผู้รู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม รู้ระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบกิจการต่าง ๆ 
รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมในแต่ละกิจการที่ตนกระทํา เช่น แบ่งเวลาเรียน เวลาทํางานเวลาอ่าน
หนังสือ เวลาเล่น เวลาพักผ่อน เป็นต้นนอกจากน้ันจะต้องเป็นคนท่ีตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อเวลาที่
ตนกําหนดที่ตนได้วางแผนไว้เพ่ือผลสําเร็จที่มีต่อตนเองอย่างแท้จริง๕๔ 

ความสําคัญเรื่องกาลเวลาอยู่ที่การรู้ค่าของเวลาและการรู้จักใช้เวลาการรู้ค่าเรื่องเวลา ทั้ง ๓ 
ประการน้ีเท่ากับการรู้จักทําให้ชีวิตมีคุณค่า คือรู้ ว่าชีวิตและการงานของตนอยู่ภายใต้ความ
เปลี่ยนแปลงของเวลาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ระลึกถึงความสําคัญของเวลาว่ากาลเวลาย่อมกินชีวิต
ของสรรพสัตว์กับทั้งตัวมันเองและวันคนล่วงไป ๆ บัดน้ีเราทําอะไรอยู่ซึ่งหมายความว่าเวลาล่วงไป
ชีวิตของคนเราก็สั้นลงเรื่อย ๆ เราทํางานประสบความสําเร็จอะไรบ้างถ้ายังไม่ประสบความสําเร็จก็เร่ง
มือให้ประสบความสําเร็จเสีย การรู้จักใช้เวลามีหลักควรคํานึงถึง ๔ ประการคือทําทันเวลาทําถูกเวลา
ทําตามเวลาและทําตรงเวลางานที่มีกําหนดเวลาเช่นการทํานาการสอนนักเรียนเมื่อทําตามกําหนด
เรียกว่าทําทันเวลางานบางอย่างขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสเช่นโอกาสควรพูดในท่ีประชุมควรพูด
ประเด็นก่อนหลังเมื่อทําในจังหวะที่เหมาะเรียกว่าทําถูกเวลา งานบางอย่างต้องทําตามเวลาที่กําหนด
ไว้อย่างเคร่งครัดทําในเวลาอื่นไม่ได้เช่นทําพิธีบูชาในวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาเมื่อทําตามวันที่กําหนด
น้ันเรียกว่าทําตามเวลาเป็นต้นงานบางอย่างมีการนัดหมายเช่นการประชุมการพบปะเจรจาตกลงกัน
หรืองานที่มีฤกษ์เป็นต้นเมื่อไปตามเวลานัดหรือเวลากําหนดเรียกว่าทําตรงเวลารวมความแล้วชาวพุทธ
จะต้องรู้เรื่องเวลารู้ค่าของเวลารู้จักใช้เวลาโดยทําให้ทันเวลาทําถูกเวลาทําตามเวลาและทําตรงเวลา๕๕ 

                                                     
๕๓องฺ.ทสก.๑๖/๑๔๘/๒๕๐. 
๕๔พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๑๐-๒๑๙. 
๕๕จรัญพยัคฆราชศักด์ิ; และกวี อิศริวรรณ, หนังสือเรียนสมบูรณ์แบบส ๐๑๑๓ พระพุทธ 

ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วัฒนาพานิชจํากัด), หน้า ๕๕ – ๕๗. 



 
    

๘๙

พระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวว่า “กาลัญญุตา หมายถึง รู้กาลเวลาอันเหมาะสม คือ ระยะเวลา
ที่พึงใช้ในการประกอบกิจ ทําหน้าที่การงาน ปฏิบัติการต่าง ๆ และเก่ียวข้องกับผู้อ่ืน เช่น รู้ว่าเวลา
ไหน ควรทําอะไร อย่างไร และทําให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้ถูกเวลา 
ตลอดจนรู้จักกะเวลาและวางแผนการใช้เวลา๕๖ พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุไว้เป็นเคร่ือง
เตือนสติ (จิต) ว่า กถมฺภูตสฺส เม รตฺตินฺทิวา วีติปตนฺตีติ ปพฺพชิเตนอภิณฺหํปจฺจเวกฺขิตพฺพํ บรรพชิต
ควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า วันคืนล่วงไป ๆ บัดน้ีเราทําอะไรอยู่๕๗ 

ความเป็นผู้รู้จักกาล ช่ือว่า กาลัญญูตาคือ คนที่รู้จักกาล ทําหน้าที่การงานพอเหมาะแก่เวลา 
จึงได้ช่ือว่าปฏิรูปการี ผู้ทําสมควรย่อมได้โภคทรัพย์ เป็นต้น เพราะรู้จักใช้เวลา ดังที่ปรากฏที่มาเรื่อง
จุลลกเศรษฐี ในคัมภีร์อรรถกถาชาดกว่า ครั้งหน่ึง คนรับใช้ของจุลลกเศรษฐี มีช่ือว่าจูฬกเตวาสิก เป็น
คนมีความขยันหมั่นเพียร (อุฏฐานสัมปทา) รู้จักการค้าขายตามสมัยนิยม จนกระทั่งสามารถสั่งสมโภค
ทรัพย์เป็นอันมากไว้ได้ ต่อมาไม่นานนักได้รับตําแหน่งมหาเศรษฐี๕๘ 

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ กล่าวว่า การรู้ว่า กาลน้ีควรน่ัง กาลน้ีควรนอน กาลน้ีควรยืน กาลน้ี
ควรเดิน กาลนี้ควรไป กาลน้ีควรอยู่  กาลน้ีควรพูดคดีโลก กาลน้ีควรพูดคดีธรรม กาลน้ีควรพูดน้อย 
กาลน้ีควรพูดมาก กาลน้ีควรจะทํานวกรรม กาลน้ีควรทําสังฆกรรม กาลน้ีควรทําสมถะและวิปัจสสนา 
กาลน้ีควรแสดงธรรม กาลน้ีควรไต่ถามข้ออรรถข้อธรรมที่ตนสงสัยอยู่ เป็นต้น ถือว่า เมื่อเป็นผู้รู้กาล รู้
สมัย รู้เวลาเช่นน้ัน ย่อมเป็นผู้ไม่เก้อ ไม่ขวยเขินในหน้าที่ทั้งปวง๕๙ 
 ในการทํากิจการต่าง ๆ เมื่อทําให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเวลาแล้วย่อมได้รับประโยชน์แก่
ตนเองและผู้อ่ืน แต่หากว่าการทําอะไรไม่สอดคล้องกับความเหมาะสม ในเรื่องน้ีพระพุทธเจ้าได้ตรัส
กับภิกษุที่ละเลยกิจวัตร ปฏิบัติตนไม่เหมาะกับสมณสารูป ดังปรากฏในอกาลราวิชาดก ซึ่งมีเน้ือความว่า 
 ภิกษุชาวพระนครสาวัตถีรูปหน่ึง บรรพชาในพระศาสนาแล้วไม่เรียนวัตรหรือสิกขา เธอไม่รู้
ว่าเวลาน้ีควรทําวัตร เวลาน้ีควรปรนนิบัติ เวลาน้ีควรเล่าเรียน เวลาน้ีควรท่องส่งเสียงดัง ในขณะที่ตน
ต่ืนขึ้น ทั้งในปฐมยาม มัชฌิมยาม ปัจฉิมยาม ภิกษุทั้งหลายไม่เป็นอันได้หลับได้นอน ต่างพากัน
กล่าวโทษของเธอในธรรมสภาว่าผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุ บรรพชาในพระศาสนา คือ รัตนะ เห็นปานน้ี 
ยังไม่รู้จักวัตรหรือสิกขา กาลหรือมิใช่กาล 

                                                     
๕๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพ์สหธรรมิก), หน้า ๕.  
๕๗องฺ.ทสก-เอกาทส. ๑๖/๔๘/๓๙๓. 
๕๘สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร), พระมงคลวิเสสกถา, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหามกุฏวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๒), หน้า ๓. 
๕๙พระอุบาลีคูณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์), ประมวลธรรมยอดคําสอน, อ้างแล้ว, หน้า ๒๔. 



 
    

๙๐

 ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีพวกเธอประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไร ภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรง
ทราบแล้วตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่ในบัดน้ีเท่าน้ันที่ภิกษุน้ีส่งเสียงไม่เป็นเวลา แม้ในกาล
ก่อนพระภิกษุรูปนี้ได้เกิดเป็นไก่ ก็ส่งเสียงไม่เป็นเวลาเหมือนกันการที่เขาไม่รู้จักกาลเวลาขันจึงเป็น
เหตุได้ถูกบิดคอจนถึงสิ้นชีวิต๖๐ 
 ในอดีตกาลพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสี และเมื่อพระโพธิสัตว์
บังเกิดในสกุลอุทิจจพราหมณ์ และเจริญวัยแล้วสําเร็จการศึกษาในสิลปวิทยาทุกอย่าง เป็นอาจารย์
ทิศาปาโมกข์  บอกศิลปะแก่มาณพประมาณ ๕๐๐ มี  ไก่ขันยามอยู่ตัวหน่ึง พวกเขาพากันลุกตาม
เสียงขันของมัน ศึกษาศิลปะอยู่ และไก่ได้ตายเสียจากพวกเขา จึงเที่ยวแสวงหาไก่อ่ืนมาณพผู้หน่ึงหัก
ฟืนอยู่ในป่าช้าเห็นไก่ตัวหน่ึง ก็จับมาใส่กรงเลี้ยงไว้  ไก่ตัวน้ันไม่รู้ว่าควรจะขันในเวลาไหน เพราะมัน
เติบโตในป่าช้าบางคราวก็ขันดึกเกินไป ไม่อาจศึกษาได้จนอรุณขึ้นพากันนอนหลับไป แม้ข้อที่ท่องจํา
ได้แล้ว ก็เลือนลืม ในเวลาท่ีมันขันสว่างเกินไป ต่างก็ไม่ได้ท่องบ่นเลย  มาณพกล่าวกันว่า เด๋ียวมันขัน
ดึกไป  เด๋ียวก็ขันสายไป  อาศัยไก่ตัวน้ีพวกเราเรียนศิลปะวิทยาไม่สําเร็จ แล้ว ช่วยกันบิดคอถึง
สิ้นชีวิต แล้วอาจารย์บอกว่า ไก่ที่ขันไม่เป็นเวลา พวกผมฆ่ามันเสียแล้ว อาจารย์กล่าวว่า มันถึงความ
ตาย  เพราะมันเจริญเติบโต โดยมิได้รับการสั่งสอนเลย  ไก่ตัวนี้ไม่ได้เติบโตอยู่กับพ่อแม่ ไม่ได้อยู่ใน
สํานักของอาจารย์ ย่อมไม่รู้จักกาลท่ีควรขันและไม่ควรขัน ดังน้ี๖๑ 
 ในชาดกน้ีมุ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าการรู้จักกาลเวลา เป็นสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับบุคคลใน
ระดับผู้นําจะต้องดูแลควบคุม  จัดแบ่งการทํางานให้เป็นระบบ เป็นขั้นตอนในการทํางาน รู้จักเลือกใช้
เวลาที่เหมาะสม  ไม่ว่าจะเป็นการทํากิจการต่างๆ หากทําไม่ถูกต้องต้องกับเวลาแล้วจะก่อให้เกิด
ความเสียหายได้  สมเด็จพระญาณสังวร  ตรัสถึงกาลัญญุตารู้จักกาล คือ ความรู้จักเวลาว่า 
 เวลาไหนควรทําอะไร เวลาไหนไม่ควรทําอะไร เวลาไหนควรพูดอย่างไร ไม่ควรพูดอย่างไร
เวลาใดควรคิดหรือไม่อย่างไร การรู้จักกาลเวลานี้มีความสําคัญอย่างย่ิงแก่ทุกคน ผู้ที่ทําผิดพลาดไม่ได้
รับผลสําเร็จเท่าที่ควร  หรือล้มเหลวจํานวนมากน้ันเกิดจากการไม่รู้กาลเวลาหรือกาลเวลาควรสามัคคี
กันเพ่ือความม่ันคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์  แต่ก็ไม่สนใจ  ไปสนใจทําอ่ืนเสียหมด เช่นน้ีย่อม
มีโทษทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม  การรู้จักกาลเวลาดังกล่าวน้ี  ที่จริงแล้วอาศัยความมีปัญญา รู้ว่ากาล
ใดควรทําอะไร กาลใดไม่ควรทํา ดีหรือช่ัวอย่างไร เมื่อมีปัญญารู้แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้อง ไม่พูดไม่ทําให้
ผิดกาลเวลา โอกาสที่จะได้รับผลดีผลสําเร็จจึงมีมากกว่า บุคคลท่ีทําไม่เลือกเวลาทุกคนจึงควร 
คํานึงถึงเรื่องกาลเวลาให้มากจะคิดทําอะไร พูดอะไร คํานึงให้รอบคอบ ว่าเป็นเวลาควรคิด ควรพูด
หรือไม่อย่างไร๖๒ 

                                                     
๖๐ขุ.ชา. ๕๖/๑๑๙/๔๕๑-๔๕๓ 
๖๑ขุ.ชา. ๕๖/๑๑๙/๔๕๓ 
๖๒สมเด็จพระญาณสังวร, ธรรมประดับใจ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๙.  



 
    

๙๑

 ดังน้ัน จึงไม่ควรทําอะไรตามใจ ตามอารมณ์ของตนเอง หัดคิดใคร่ครวญ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ใน
ทุกๆ เรื่องทุกเวลา ไม่ควรพูด ไม่ควรทําในเมื่อยังไม่ถึงกาลเวลา เพราะจะเป็นการเสียแรงเปล่า ไม่
สําเร็จประโยชน์เท่าที่ควร ตามทัศนะของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวถึง กาลัญญุตา การรู้จัก
เวลาของผู้นําว่า 
 คือการรู้จักเวลา เช่น รู้ลําดับ ระยะ จังหวะ ประมาณ ความเหมาะของเวลาว่าเรื่องน้ีจะลง
มือตอนไหน  เวลาไหนจะทําอะไรอย่างไรจึงจะเหมาะ ดังจะเห็นว่า แม้แต่การพูดจาก็ต้องรู้จัก
กาลเวลา ตลอดจนรู้จักวางแผนงานในการใช้เวลา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เช่น วางแผนว่าสังคมมี
แนวโน้มจะเป็นอย่างน้ีในเวลาข้างหน้า หรือเหตุการณ์ทํานองน้ีจะเกิดขึ้น  เราจะวางแผนรับกับ
สถานการณ์น้ันอย่างไร๖๓ 
 พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐ ิต าโณ ปัจจุบันดํารงสมณศักด์ิที่ พระธรรมเมธาภรณ์) กล่าวถึง 
กาลัญญุตา  ว่า “คือ ความเป็นผู้รู้จักกาล เวลา ว่าเวลาน้ีเป็นเวลาอะไร เราอยู่ที่ไหนและควรทําอย่างไร 
เช่น เวลาน้ีเป็นเวลาเล่นก็เล่นเรียนเป็นเรียนพักผ่อนเป็นพักผ่อนทํางานเป็นทํางาน คือ ให้รู้จักการ
กระทําที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับกาลเวลาน้ัน ๆ๖๔  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสนา) ทรงให้แนวคิด
ถึงความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาของผู้นําว่าควรรู้ว่าเวลาใด ควรประกอบกิจการ หรือ ควรลงมือบริหาร ทําให้
เหมาะสมกับเวลา ทันเวลา ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง ให้รู้จักคุณค่าของเวลา  อย่าให้เวลาล่วงเลยไป โดยไม่
เกิดประโยชน์ เพราะเวลาเมื่อล่วงเลยผ่านไปแล้ว ไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้อีก ดังน้ันการทํางาน 
ของผู้นําหรือของบุคคลทั่วไป ไม่ควรผลัดเพ้ียนว่าหนาวนัก ร้อนนัก สายนัก 
 ผู้ใดไม่ให้ความสําคัญกับความหนาว ความร้อน ย่ิงกว่าหญ้า เพราะหญ้าน้ันจะหนาว หรือ
ร้อน ก็เป็นตามธรรมดาของฤดูกาล ผู้น้ันไม่ถือเป็นประมาณ ทํางานแข่งเวลา ตามหน้าที่ของตน ย่อม
ไม่พลาดไปจากความสุข ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลานี้ต้องนําเข้ามาปรับปรุงตนเองอย่างละเอียดถี่ถ้วน  
จึงจะเหมาะสมกับเป็นคุณธรรมของผู้เป็นสัตบุรุษกล่าวคือ พิจารณาให้เหมาะสมกับชีวิตปัจจุบัน  ตาม
เวลาที่ผ่านมาว่าตนกําลังดํารงตนอยู่ในหน้าที่อะไรบ้าง ควรจะตรวจว่าตนได้ปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับ
กาลสมัยหรือไม่ เมื่อมีสํานึกในกาลเวลามีความสําคัญมากต้องเร่งปรับปรุงตนเองให้เหมาะสม ทันต่อ
กาล ทันเวลาเสมอไปเช่นดํารงตําแหน่งให้สอดคล้องกับวัยทั้ง ๓ ควรนํามาเพียงไร หากเห็น
ข้อบกพร่อง ก็ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ตรงตามเวลา ประกอบการงาน ตําแหน่ง หน้าที่เวลานัด
หมาย เต็มความสามารถ ด้วยสติปัญญา๖๕ 

                                                     
๖๓พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), ภาวะผู้นํา, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : เอมี่เทรดด้ิง, 

๒๕๔๖), หน้า ๒๖.  
๖๔พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐ ิต าโณ), นิเทศธรรม, หน้า ๒๓๕.  
๖๕สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสนา), คํานําสวดมนต์แบบมคธ, ที่ระลึกงานสมโภช

สุพรรณบัฏ, (พระนคร : มปท, ๒๕๐๖), หน้า ๑๖๓-๑๖๕.  



 
    

๙๒

 จากเรื่องราวท่ีปรากฏในจากชาดกน้ี ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วตอนต้น แสดงให้เห็นว่าการรู้จัก
กาลเวลา เป็นสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับบุคคลในระดับผู้นําจะต้องดูแลควบคุม  จัดแบ่งการทํางานให้
เป็นระบบ เป็นขั้นตอนในการทํางาน รู้จักเลือกใช้เวลาที่เหมาะสม  ไม่ว่าจะเป็นการทํากิจการต่าง ๆ 
หากทําไม่ถูกต้องต้องกับเวลาแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ ๖๖ 
 สรุปได้ว่า การรู้จักกาลน้ีมีความสําคัญอยู่ที่การรู้จักบริหารเวลาให้มีคุณค่าต่อชีวิต รู้จักทํา
เวลาให้เป็นประโยชน์ รู้จักใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์อย่างพอเหมาะ พอควร มีความพอเพียงใน
ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ การรู้จักว่าเวลาใดควรทํางานอะไร งานใดควรทําก่อน 
งานใดควรทําทีหลัง ก็จะสามารถจะทําให้มีทรัพย์เพียงพอต่อการดํารงชีวิต  
 ๓.๓.๖ ปริสัญญุตา คือ การรู้จักชุมชน 
 ความสําคัญของการรู้จักชุมชนในพระไตรปิฎกมุ่งไปท่ีการรู้จักวิธีการเข้าถึงบริษัท หรือ กลุ่ม
คน ได้แก่การรู้จักการเข้าไปหา การยืน การน่ัง และการปฏิบัติต่อหมู่กษัตริย์ คฤหบดี หรือเหล่า
สมณะด้วยกัน การรู้จักวางตนและท่าทีในการเข้าไปหากลุ่มคนให้ถูกต้องตามประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติ
ต่อกลุ่มคนเหล่าน้ันอย่างถูกต้องย่อมนํามาซึ่งความเคารพและการนับถือ 

พระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวถึงการรู้ชุมชน คือการรู้กาลอันควรประพฤติปฏิบัติในถิ่นที่ชุมนุม
และต่อชุมชนน้ันว่า ชุมชนน้ีเมื่อเข้าไปหาควรทํากิริยาอย่างน้ี ควรต้องพูดอย่างน้ี ชุมชนน้ีมีระเบียบ
วินัยอย่างน้ี มีวัฒนธรรมประเพณีอย่างน้ี มีความต้องการอย่างน้ี ควรเก่ียวข้องควรต้องสงเคราะห์ คว
รับใช้ และควรบําเพ็ญประโยชน์ให้อย่างน้ี ๆ เป็นต้น๖๗ 

สุมาลี  โฆษิตนิธิกุล กล่าวว่า ความเป็นผู้รู้จักชุมชน มีกิริยามารยาทตลอดทั้งความประพฤติ
ปฏิบัติในชุมชนน้ันว่า ชุมชนน้ีเมื่อเข้าไปหาต้องทํากิริยาอย่างน้ี ควรพูดอย่างน้ี ชุมชนน้ีมีระเบียบ วินัย
อย่างน้ี มีวัฒนธรรมประเพณีอย่างน้ี มีความต้องการอย่างน้ี ควรเกี่ยวข้อง ควรต้องสงเคราะห์ ควรรับใช้ 
ควรบําเพ็ญประโยชน์ให้อย่างน้ี ๆ๖๘ 

การรู้จักชุมชนในที่น้ีเก่ียวกับประเพณีนิยมของแต่ละถิ่น แต่ละที่ด้วยที่มีวิถีปฏิบัติอย่างไร 
การปฏิบัติไม่ถูกชุมชนย่อมไม่ได้รับการยอมรับ เช่นการจะเข้าไปในพระราชวัง ต้องรู้จักแนวทาง
ปฏิบัติของพระราชวัง แม้กระทั่งการใส่เสื้อผ้าก็ต้องเรียนรู้ แม้การแต่งกายต้องให้เหมาะสม แก่
กาลเทศะ เช่น ไม่ใส่สีแดงไปในงานศพ ไม่แต่สีดําไปในงานมงคล เป็นต้น และมีกิริยามารยาทอัน

                                                     
๖๖พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๑๙. 
๖๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพ์สหธรรมิก), หน้า ๕.  
๖๘สุมาลี โฆษิตนิธิกุล,แนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมเรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ๑๒ เรื่อง โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, อ้างแล้ว, หน้า ๖๙.  



 
    

๙๓

เหมาะสมท่ีจะต้องประพฤติต่อประชุมชนน้ัน ๆ ว่าเมื่อไปหาคนหมู่น้ีจะต้องทํากิริยาอย่างน้ี จะต้องพูด
อย่างน้ี๖๙ คนที่รู้จักสังคม เข้าสังคมเป็นหรือมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ ดี น่ันเอง ในสังคมแต่ละแห่งมี
ขนบธรรมเนียม กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ โดยเฉพาะสังคมไทยที่เห็นชัด คือ สังคมพระกับสังคมชาวบ้าน ผู้
ที่อยู่ในสังคมต้องศึกษากฎเกณฑ์ ระเบียบข้อปฏิบัติของอีกสังคมหน่ึงให้รู้ แล้วปฏิบัติตนให้เหมาะสม 
เช่น เดิมเป็นฆราวาสก็ประพฤติตนเหมือนกับชาวบ้านทั่วไป พอไปบวชเป็นพระอยู่ในวัด ถ้าไม่ปรับตัว
ให้เข้ากับหมู่พระสงฆ์ กลับทําตัวตามใจชอบเหมือนสมัยเป็นฆราวาสอยู่ ก็ทําความเสื่อมเสีย วุ่นวาย
ให้กับพระศาสนาได้๗๐ 

พระเทพดิลก กล่าวว่า การรู้จักคณะบุคคล กลุ่มคนที่ตนเข้าไปเก่ียวข้องในขณะน้ัน ๆ 
อาจจะเรียกว่า รู้จักจิตวิทยามวลชนตลอดถึงภูมิหลังของคณะบุคคลเหล่าน้ัน”๗๑ ความสําคัญที่มีต่อ
ด้านน้ีน้ันเป็นจิตวิทยาในการเข้าหากลุ่มคน การรู้สังคมกลุ่มชนหรือหมู่หน่ึงคณะหนึ่งกลุ่มชนนั้นๆมี
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีแตกต่างกันเช่นพวกนักศึกษาพวกทหารพวกตํารวจพวกชาวบ้าน
แต่ละท้องถิ่นพวกพระภิกษุเป็นต้นผู้ฉลาดจะเข้าสู่สังคมใดต้องศึกษาขนบธรรมเนียมของสังคมน้ันก่อน
แล้วปรับตัวเข้ากับเขาแต่พอดีงามในทํานองเข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตามพอใจไม่เก้อไม่เป่ินไม่เป็น
ที่ดูถูกเหยียดหยามของคนในสังคมนั้น ๆ แต่ไม่จําเป็นต้องยอมรับขนบธรรมเนียมของเขามาเป็นของ
ตน๗๒ 

ปัจจุบันเกิดปัญหา ๓ จังหวัดภาคใต้ สาเหตุหน่ึงก็เพราะไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ไม่ศึกษาเรียนรู้ชุมชนนี้เอง ด้วยเหตุน้ีผู้ที่จะเข้าไปแก้ปัญหาจําเป็นต้องเข้าใจหลักของบัณฑิต
ข้อน้ีให้มาก พระพุทธเจ้าทรงคํานึงถึงกฎเกณฑ์ข้อน้ีจึงได้กําหนดไว้เป็นหน่ึงในคุณธรรมของบัณฑิต 
โดยเฉพาะผู้นําจะต้องศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จะต้องทําเข้าใจในชุมชน วัฒนธรรม ภาษาและศาสนา
ของผู้ที่ตนเข้าไปหานั้น 

สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน) ตรัสถึงปริสัญญุตาว่า การรู้หมู่ชนที่รวมกันอยู่เป็นหมู่
คณะ การรู้หมู่คณะใดเป็นอย่างไร การไม่รู้จักว่าหมู่คณะใดดีหรือคณะใดไม่ดี มีคุณ มีโทษ การหลง
เข้าไปในหมู่คณะหรืองสังคมท่ีไม่ดีน้ันนับว่ามีโทษมาก แต่ถึงแม้ว่าทุกคนจะกลัวโทษของการเข้าอยู่กับ
หมู่หรือสังคมท่ีไม่ดีหากไม่ศึกษาให้เข้าใจแล้ว ย่อมมีโอกาสท่ีจะเข้าไปในสังคมท่ีขาดคุณธรรมการ

                                                     
๖๙อุดม เชยตีวงศ์, พระธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๓๙), หน้า ๑๑๑.  
๗๐เสถียรพงษ์ วรรณปก, จุดประกายแห่งชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๓.  
๗๑พระเทพดิลก (ระแบบ ฐ ิต าโณ), เสริมสร้างสู่สุขสันต์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท แปดสิบ

เจ็ด (๒๕๔๕) จํากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๒๒๘. 
๗๒จรัญ พยัคฆราชศักด์ิ ; และกวี อิศริวรรณ , หนังสือเรียนสมบูรณ์แบบ ส ๐๑๑๓ 

พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วัฒนาพานิชจํากัด), หน้า ๕๖. 



 
    

๙๔

ปฏิบัติที่เก่ียวกับเรื่องน้ีที่สําคัญคือต้องรอบครอบในการเข้าไปเก่ียวข้องกับบุคคลและสังคม อย่าคิดแต่
เพียงว่าเห็นผู้ใดเป็นที่นิยม ก็ตัดสินใจทันทีว่าผู้น้ันเป็นคนดี การตัดสินใจเช่นน้ีเรียกว่ามีอคติ คือการ
ลําเอียงเพราะหลงท่ีเรียกว่า โมหาคติ หลงตามเขาไป หลงตามคนส่วนมาก ความคิดเห็นของคน
ส่วนมากไม่จําเป็นว่าจะต้องดีและถูกต้องเสมอไป ดังน้ัน จึงอย่ายึดถือว่า หากคนส่วนมากเห็นว่าดี 
แล้วจะดีตามท่ีเขาว่า หรือคนส่วนใหญ่ว่าช่ัวจะต้องช่ัวตามเขาไป ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบรอบ ดู
เหตุ ดูผล ดูตามความเป็นจริง เช่นเดียวกัน หากพบสังคมใดเป็นที่สนใจของคนหมู่มากก็อย่าตัดสินใจ
ว่าสังคมน้ันดี ควรจะพิจารณาใคร่ควรให้ดีมีสติ มีเหตุ มีผลที่จะสมควรเช่ือว่าสังคมน้ันดี๗๓ 

สรุป ความสําคัญในข้อน้ีนําไปสู่การทํางานร่วมกันได้ง่าย เพราะจะเกิดการยอมรับในการ
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับบุคคลอ่ืนที่มีความแตกต่างกัน การจะเข้าไปหาพระราชา เข้าไปหานักธุรกิจ 
การเข้าไปหานักบวช หรือการเข้าไปหาข้าราชการในแต่ละหน่วยงาน หรือแม้แต่การจะเข้าไปใน
ประเทศอ่ืนก็ต้องมีการศึกษาเรียนรู้กฎระเบียบปฏิบัติ ของแต่ละกลุ่มคนหรือประเทศนั้นๆ ให้ถูกต้อง 
เพ่ือจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง หากปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ย่อมทําให้การประสานงาน การทํางาน หรือการ
ติดต่อแก้ไขปัญหาติดขัด ไม่อาจประสบความสําเร็จได้ 
 ๓.๓.๗ ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ การรู้จักบุคคล 
 ความสําคัญที่มีต่อการรู้จักบุคคลในพระไตรปิฎกมุ่งเน้นไปที่บุคคล ๒ ประเภท ใน ๗ ลักษณะ 
คือ 

กลุ่มที่ ๑ การรู้จักบุคคลที่ต้องการเห็นพระอริยะกับบุคคลที่ไม่ต้องการเห็นพระอริยะ  
กลุ่มที่ ๒ การรู้จักบุคคลที่ต้องการฟังพระสัทธรรมกับบุคคลที่ไม่ต้องการฟังพระสัทธรรม 
กลุ่มที่ ๓ การรู้จักบุคคลที่ต้องการฟังพระสัทธรรมด้วยความต้ังใจกับบุคคลที่ฟังพระสัทธรรม

ด้วยความไม่ต้ังใจ 
กลุ่มที่ ๔ การรู้จักบุคคลท่ีต้ังใจฟังธรรมแล้วทรงจําไว้ กับการรู้จักบุคคลที่ต้ังใจฟังธรรมแล้ว

ไม่ทรงจําไว้ 
กลุ่มที่ ๕ การรู้จักบุคคลท่ีพิจารณาเน้ือความแห่งธรรมท่ีทรงจําไว้ กับการรู้จักบุคคลท่ีไม่

พิจารณาธรรมที่ทรงจําไว้ 
กลุ่มที่ ๖ การรู้จักบุคคลที่รู้อรรถรู้ธรรมแล้ว ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมกับอีกการรู้จักบุคคล

ที่ไม่รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ บุ 
กลุ่มที่ ๗ การรู้จักบุคคลที่รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ของตน ไม่ปฏิบัติเพ่ือ

ประโยชน์ของผู้อ่ืนกับการรู้จักบุคคลที่รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ทั้งเพ่ือประโยชน์ตนและ
เพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน๗๔ 

                                                     
๗๓สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฒโน), ธรรมประดับใจ, อ้างแล้ว, หน้า ๖๓.  
๗๔องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๑๔. 



 
    

๙๕

 จากหลักการที่แสดงถึงการรู้จักบุคคลที่ปรากฏในพระไตรปิฎกน้ีสื่อให้เห็นถึงการรู้จักบุคคลที่มี
ความสนใจใฝ่รู้ธรรมจนกระทั่งถึงการใช้ธรรมะนั้นไปเพ่ือประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนผู้อ่ืนอย่างสมบูรณ์
พึงได้รับความสรรเสริญแต่อีกส่วนหน่ึงก็คือ การรู้จักบุคคลพวกที่ไม่สนใจใฝ่เรียนรู้ ไม่เข้าไปหาพระอริยะ 
ไม่ต้องการฟังพระสัทธรรม ไม่ต้ังใจฟัง ไม่จดจํา ธรรม ไม่รู้เหตุไม่รู้ผล ไม่พิจารณาเน้ือความแห่งธรรม ไม่
ปฏิบัติตามธรรมเพ่ือประโยชน์ตนและผู้อ่ืน พึงได้รับคําติเตียนด้วยเหตุน้ันความสําคัญของการรู้จักบุคคล
น้ีเริ่มที่การเลือกคบบุคคล ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน “มงคลสูตร”๗๕ว่า 
  “อเสวนา จ พาลานํ  ปณฺติตานญจ เสวนา 
  ปูชา จ ปูชะนียานํ  เอตมฺนํ คลมุตฺตมํ. 
  การไม่คบคนพาล  การคบบัณฑิต การบูชาบุคคลควรบูชา 
  ๓ ข้อน้ี เป็นมงคลอันสูงสุด” 
 การคบบัณฑิตย่อมนําไปสู่ความเจริญ ย่อมได้รับคําสรรเสริญ การคบคนพาลย่อมนําไปสู่
ความเสื่อม เบ้ืองต้นน้ันบุคคลท่ีได้ช่ือว่า เป็นผู้ที่ควรเข้าไปหาได้แก่กัลยาณมิตร เพราะกัลยาณมิตร
ย่อมแนะนําแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ หวังความเจริญของกันและกัน แสงอรุณของดวงอาทิตย์ 
การได้กัลยาณมิตรหรือการคบบัณฑิตน้ัน มีความสําคัญเป็นอันมากดังที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญไว้
เป็นอันมาก เช่นว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นก่อนเป็นบุพนิมิต ฉัน
ใดความมีกัลยาณมิตรเป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิตในการเกิดขึ้นแห่งอัฏฐังคิกมรรคแก่ภิกษุ ฉันน้ัน”๗๖

“สําหรับภิกษุผู้เป็นเสขะ ยังไม่บรรลุอรหัตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเย่ีย เราไม่
เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอย่างอ่ืนแม้สักอย่างหน่ึงที่มีประโยชน์มากเหมือนความมีกัลยาณมิตร
เลย ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรย่อมกําจัดอกุศลได้ และย่อมบําเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้น”๗๗ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ แสดงให้เห็นว่าการรู้บุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคลว่าแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่แตกต่าง กันควรจะ
รู้จักปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างไร เช่นไร บุคคลไหนควรคบไม่ควรคบบุคคลไหนที่เราควรให้ความ
เคารพเช่ือฟังคําสั่งสอนบุคคลไหนที่เราควรให้คําแนะนําสั่งสอน ช่วยเหลือ เป็นต้นหากต้องการเป็น
คนดีของสังคมให้เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืน ควรปฏิบัติตนตามหลักของสัปปุริสธรรม ๗
ประการน้ี จึงจะได้ช่ือว่า “มีคุณสมบัติของความเป็นคนดีที่สมบูรณ์”๗๘ การรู้จักบุคคลคือ การรู้จัก
และเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลโดยอัธยาศัย ความสามารถและคุณธรรม เป็นต้นว่า บุคคลใดมี

                                                     
๗๕ขุ.ขุ. ๒๕/๕/๒, ขุ.ขุ.อ. ๓๙/๑๑๗. 
๗๖สํ.ม. ๑๙/๑๒๙/๓๖. 
๗๗ขุ.อิติ. ๒๕/๑๙๕/๒๓๗. 
๗๘พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๑๐-๒๑๙. 



 
    

๙๖

ความย่ิงหรือหย่อนอย่างไร และรู้จักปฏิบัติต่อคนอ่ืนว่าควรคบหรือไม่ควรคบ เมื่อคบแล้วจะได้คติ
อะไร โดยความเก่ียวข้องแล้ว จะใช้ จะยกย่อง จะตําหนิหรือจะแนะนําสั่งสอนอย่างไร จึงจะได้ผลดี๗๙

นอกจากน้ันบุคคลที่เป็นบัณฑิตเมื่อใครไปเสวนาคบหา เมื่อเขาเองทําหน้าที่เผยแพร่ความรู้ หรือความ
ดีงามแก่ผู้อ่ืน ชักจูงให้ผู้อ่ืนมีความรู้ความเห็นถูกต้อง หรือให้มีศรัทธาที่จะถือตามอย่างตนอย่างใด
อย่างหน่ึงจะโดยการสั่งสอน การแนะนํา หรือการกระจายความรู้ความเข้าใจน้ันออกไปทางหน่ึงทาง
ใดก็ตาม ก็ทําด้วยความปรารถนาดี ทําด้วยความเมตตากรุณา ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ และการประพฤติ
ดีปฏิบัติชอบข้ึน ก็เรียกว่า เป็นกัลยาณมิตร๘๐ 
 การรู้จักเลือกคบคนพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงให้ความสําคัญในข้อน้ี ดังปรากฏในชาดกเรื่อง 
สันติกุมพชาดกที่กล่าวถึงลูกนกแขกเต้า ๒ ตัว ตัวหน่ึงอยู่กับฤาษี อีกตัวหน่ึงอยู่กับโจร ตัวที่อยู่กับโจร
พบพระราชาก็มุ่งหวังทําร้าย อีกตัวหน่ึงพบพระราชาได้กล่าวต้อนรับด้วยความไพเราะ๘๑แสดงให้เห็น
ว่า สําคัญและความแตกต่างของการคบค้าสมาคมของบุคคล คือเมื่อบุคคลคบคนเช่นใดก็จะเป็น
เหมือนบุคคลเช่นน้ัน ข้อสําคัญประการหน่ึงน้ันอยู่ที่การรู้จักเลือกคนที่ควรคบก่อน การรู้จักเลือกหรือ 
วิเคราะห์ดูว่าบุคคลน้ีเป็นคนดีควรคบ บุคคลน้ีไม่ควรคบ  

พระธรรมปิกฎ (ป.อ.ปยุตโต) ยังกล่าวอีกว่า การรู้จักคนนี้เป็นคุณสมบัติที่ผู้นําต้องมี เพราะ
ผู้นําจะต้องรู้จักบุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะคนที่ร่วมงาน ร่วมการปฏิบัติ ร่วมดําเนินกิจการไป
ด้วยกันและคนที่ผู้นําไปให้บริการตามความแตกต่างเฉพาะตัว เพ่ือปฏิบัติต่อเขาได้ถูกต้องเหมาะสม
และได้ผล จนสามารถทําบริการให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการ รู้ว่าจะใช้วิธีสัมพันธ์ให้
คําแนะนํา ติชมหรือจะให้เขายอมรับได้อย่างไร โดยเฉพาะในการใช้คน ซึ่งต้องรู้ว่าคนไหนเป็นอย่างไร 
มีความถนัดอัธยาศัย ความสามารถอย่างไรเพ่ือใช้คนให้เหมาะกับงานนอกจากน้ันก็รู้ประโยชน์ที่เขา
พึงได้ เพราะว่าในการทํางานน้ันไม่ใช่ว่าจะเอาเขามาเป็นเพียงเครื่องมือทํางานให้อย่างเดียว แต่
จะต้องให้คนที่ทํางานทุกคนได้ประโยชน์ได้พัฒนาตัวเอง ผู้นําควรรู้ว่าเขาควรได้รับประโยชน์อะไร 
เพ่ือความเจริญงอกงามแห่งชีวิตที่แท้จริงของเขาด้วย๘๒ 
 กล่าวได้ว่า ความสําคัญของการรู้จักคนน้ันมีความสําคัญอยู่ ๒ ส่วนใหญ่ ๆ ก็คือ การรู้จัก
บุคคลที่เป็นบัณฑิตผู้สนใจใฝ่รู้ และทําประโยชน์ และการรู้จักคบหาบุคคลที่เป็นบัณฑิตน้ัน อีก

                                                     
๗๙กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. ๘๐ พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน, อ้างแล้ว, หน้า ๙๐. 
๘๐พระธรรมปิฎก, พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๖), หน้า ๖๓๑. 
๘๑ขุ.ชา.๖๑/๒๑๕๒/๑๓๐-๑๓๔. 
๘๒พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), ภาวะผู้นํา, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : เอมี่เทรดด้ิง, 

๒๕๔๖) หน้า ๒๖ - ๒๗.  



 
    

๙๗

ประการหนึ่งคือการรู้จักบุคคลเพ่ือรู้จักใช้คนให้ถูกกับงานจะได้เกิดประโยชน์เต็มที่กับความสามารถ
ของบุคคลน้ัน  
 ความสําคัญของคุณสมบัติแห่งคนดี หรือสัตบุรุษทั้ง ๗ ประการน้ีมีความจําอย่างมากในการ
ฝึกฝนให้ตนเป็นสัตบุรุษน้ันและการแสวงหาและเข้าไปคบสัตบุรุษเช่นว่าน้ี การท่ีรู้จักหลักการ สาระ 
การประเมินตน การรู้จักประมาณ รู้จักจังหวะเวลาโอกาส กลุ่มคน และบุคคลย่อมสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ธรรมแห่งสัตบุรุษหมวดนี้สามารถนําไปประยุกต์เข้ากับหลักการบริหารจัดการได้
อย่างดี เพราะเป็นหลักธรรมแห่งปัญญาภาคปฏิบัติ 
 
๓.๔ หลักธรรมท่ีสนับสนุนสัปปุริสธรรม ๗ 
 บัณฑิตที่จะมีปัญญาตามหลักของสัปปุริสธรรมได้ก็ต้องมีสาเหตุ มีธรรมอ่ืนเป็นเครื่อง
เก้ือหนุน เหตุที่จะทําให้บัณฑิตมีธรรมทั้ง ๗ ประการน้ีได้ย่อมประกอบไปด้วยหลัก ๒ ประการ คือ 
การรู้จักคบหากัลยาณมิตรและหลักการรู้จักพิจารณาด้วยตนเองอย่างรอบคอบ ดังที่จะแสดง
หลักธรรมที่สนับสนุนสัปปุริสธรรม ๗ ดังต่อไปน้ี  

๓.๔.๑ หลักกัลยาณมิตร 
 กัลยาณมิตรเป็นบุคคลที่จะทําให้บุคคลผู้น้ันกลายเป็นสัตบุรุษหรือไม่ เพราะกัลยาณมิตรย่อม
นําพาไปสู่ความเจริญ มีปัญญา รู้จักประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ได้ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า คนที่
เรียกว่าเป็นปราชญ์ เป็นบัณฑิตก็เพราะบรรลุประโยชน์ที่มุ่งหมาย๘๓ ภิกษุทั้งหลายอาศัยสัตบุรุษแล้ว
พึงหวังอานิสงส์ ๔ ประการได้ กล่าวคือ จะเจริญด้วยศีลอย่างอริย จะเจริญด้วยสมาธิอย่างอริยะ จะ
เจริญด้วยปัญญาอย่างอริยะ จะเจริญด้วยวิมุตติอย่างอริยะ๘๔ 
 คุณค่าหรือประโยชน์ที่สําคัญของกัลยาณมิตรก็คือ การมีตัวอย่างที่จะช่วยให้เกิดความมั่นใจ
ว่า สิ่งที่กําลังปฏิบัติและมุ่งหมายน้ันเป็นสิ่งที่ทําได้จริง บรรลุได้จริง และถ้าทําได้สําเร็จแล้วจะได้รับ
ผลดีจริง อีกอย่างหน่ึง กัลยาณมิตมีความรู้ความเข้าใจมีประสบการณ์ในสิ่งที่ปฏิบัติน้ันดีกว่า จึง
สามารถช่วยแนะบอกแนวหรือวิธีการที่จะทําให้การปฏิบัติง่ายขึ้น หรือมีทางลัดมากขึ้น๘๕ 
 มิตรสหายเปรียบเสมือนทิศเบ้ืองซ้าย คือ ช่วยทํางานทุกอย่างให้สําเร็จ เหมือนกับมือข้างซ้าย
ที่ช่วยมือข้างขวาทํางาน ดังน้ัน มิตรจึงมีหน้าที่ต่อสหาย (เพ่ือน) ๕ ประการ คือ 

๑. ทาน ด้วยให้ปัน 
๒. ปิยวาจา เจรจาถ้อยคําไพเราะ 

                                                     
๘๓สํ.ส.๑๕/๓๘๐/๑๒๖. (ประโยชน์ หมายเอาประโยชน์ ๒ คือ ประโยชน์ในปัจจุบันและ

ประโยชน์ในโลกหน้า) 
๘๔องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๔๒/๓๒๔. 
๘๕พระธรรมปิฎก, พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๖๓๙. 



 
    

๙๘

๓. อัตถจริยา ทําประโยชน์แก่เขา 
๔. สมานัตตตา ความเป็นผู้มีตนเสมอ (ทําตัวไปได้ด้วยกับเขา) 
๕. อวิสังวาทนตา ไม่กล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง๘๖ 

 มิตรสหายที่ดีย่อมคอยร่วมสุขร่วมทุกข์คอยแนะประโยชน์ และมีความรักใคร่ต่อกัน จึงต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อมิตร (เพ่ือน) ๕ ประการ เช่นกันดังน้ี 

๑. รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว 
๒. รักษาทรัพย์สมบัติของมิตรผู้ประมาทแล้ว 
๓. เมื่อมีภัยเอาเป็นที่พ่ึงพํานักได้ 
๔. ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ๘๗ 

 มิตรจะช่วยให้พบกับชีวิตที่ดี ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ด้วยลักษณะน้ีการรู้จักคบมิตรจึงเป็น
ธรรมสนับสนุนให้เกิดปัญญา เป็นสัตบุรุษได้ พระธรรมปิฎกแสดงไว้ว่า การทําหน้าที่ของมิตรน้ันสรุป
ลงในทิฏฐิ ๒ ประการคือ  

๑. ความน่าเช่ือถือ ความเห็น ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องดีงาม มีเหตุผลเป็น
ประโยชน์เก่ียวกับเรื่องความดีความช่ัว การทําดีทําช่ัวและการได้รับผลดีร้ายสอดคล้องกับการกระทํา
ของตน เรียกว่า โลกิยสัมมาทิฏฐิ 

๒. ความรู้ความเห็น ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิต หรือสังขารธรรมทั้งหลายถูกต้องตาม
ความเป็นจริง คือ ตามสภาวะของมันและตามความเป็นไปโดยธรรมดาของเหตุปัจจัย ทําให้มองเห็น
ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องซึ่งควรจะมีจะเป็นระหว่างตนเองกับสิ่งทั้งหลายที่แวดล้อมอยู่ เรียกว่า โลกุตตร
สัมมาทิฏฐิ๘๘ 
 กัลยาณมิตรย่อมสนับสนุนให้บุคคลทั้งหลายเป็นสัตบุรุษได้ ทําให้เป็นผู้รู้จักสัปปุริสธรรมและ
ปฏิบัติตามสัปปุริสธรรมได้อย่างไม่บกพร่อง อย่างไรก็ตามกัลยาณมิตรน้ันไม่ใช่ช่วยเหลือใครก็ตามแล้ว
ให้ผู้น้ันมาติดอยู่กับกัลยาณมิตร แต่กลับช่วยผู้น้ันให้ยืนอยู่ด้วยตนเองให้ได้ และกลายเป็นสัตบุรุษ 
หรือเป็นกัลยาณมิตรของผู้อ่ืนต่อไป เป็นเพียงผู้ช้ีแนะให้เขารู้จักพินิจพิจารณาด้วยตนเอง ซึ่งเป็น
กระบวนธรรมสืบเน่ืองต่อไป 

๓.๔.๒ หลักโยนิโสมนสิการ 
 หลักโยนิโสมนสิการเป็นหลักที่ช่วยให้สัตบุรุษได้รู้จักใคร่ครวญด้วยสติปัญญาอันชอบของตน
ในแต่ละขั้นตอนของสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ ประการ ได้อย่างถูกต้องไม่บกพร่อง โยนิโสมนสิการมาจากคํา

                                                     
๘๖ที.ปา. ๑๑/๒๐๒/๒๐๔. 
๘๗ที.ปา. ๑๑/๑๘๖-๑๙๗/๑๕๗. 
๘๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), หน้า ๖๔๒-๖๔๓. 



 
    

๙๙

ว่า โยนิโส แปลว่า ปัญญาอันหลักแหลม โดยแยบคาย๘๙มนสิการ แปลว่า การทําไว้ในใจ๙๐ดังน้ัน 
โยนิโสมนสิการ แปลว่าการต้ังไว้ในใจโดยแยบคายหมายถึง การใช้ความคิดถูกวิธีการกระทําในใจโดย
แยบคายมองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้าสาวหาเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะ
ออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธีให้เห็นสิ่งน้ัน ๆ หรือปัญหาน้ัน ๆ ตาม
สภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย๙๑ 
 พระพุทธเจ้าตรัสการใช้หลักโยนิโสมนสิการกับนวังคสัตถุศาสน์ของภิกษุทั้งหลายไว้ว่า  

ภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรบางพวกในธรรมวินัยน้ีย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ 
เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะอัพภูตธรรมและเวทัลละ พวก
เขาเล่าเรียนธรรมน้ันแล้ว ย่อมไตร่ตรองเน้ือความแห่งธรรมเหล่าน้ันด้วยปัญญา 
ธรรมเหล่าน้ันจึงประจักษ์ชัดแก่พวกเขาผู้ไตร่ตรองเน้ือความด้วยปัญญากุลบุตร
เหล่าน้ันเล่าเรียนธรรมมิใช่มุ่งจะข่มขู่ผู้อ่ืน และมิใช่มุ่งจะเปลื้องตนจากคํานินทาว่า
ร้ายย่อมได้รับประโยชน์แห่งธรรมน้ัน เหมือนที่เหล่ากุลบุตรเล่าเรียนธรรมได้รับ ธรรม
เหล่าน้ันที่พวกเขาเรียนดีแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขสิ้นกาลนาน๙๒ 

 
จะเห็นได้ว่า หลักโยนิโสมนสิการตามพระไตรปิฎกน้ันมีไว้เพ่ือตรอง พิจารณาสุตตะ เคยยะ 

เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะอัพภูตธรรมและเวทัลละและเน้ือหาแห่งนวังคสัตถุศาสน์
น้ันเพ่ือนําไปสู่ความสุข ไม่เป็นไปเพ่ือข่มผู้อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับการรู้จักธรรมในสัปปุริสธรรมน่ันเอง 

สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน) กล่าวถึงโยนิโสมนสิการในแง่ของการปฏิบัติกรรมฐานไว้ว่า 
โยนิโสมนสิการ คือ การพิจารณาโดยแยบคาย อันหมายถึงลักษณะของการพิจารณาจับเหตุจับผลให้รู้
ตามเป็นจริง การพิจารณากรรมฐาน โดยสอนให้พิจารณาเกศา ผม โลมา นขา เล็บ ทันตา ฟัน ตโจ 
หนัง เพ่ือให้รู้จักกําหนดถึงความเป็นจริงว่าการที่ร่างกายของตนๆที่มองเห็นได้น้ัน จะเป็นกายของ
ผู้อ่ืน หรือกายของตนก็ตาม ก็ย่อมมีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ที่ตามองเห็นได้อยู่ด้วยกัน แต่โดยปกติน้ัน 
เมื่อมองเห็นร่างกายของกันและกัน ก็มักจะมีความยึดถือบางส่วนหรือทั้งหมด ว่าสวยงามน่ารัก น่าชม 
จึงบังเกิดกิเลสราคะความติดในยินดีเป็นต้น ขึ้นภายในกายตน ในกายผู้อ่ืน เมื่อเกิดกิเลสข้ึนดังน้ี หาก
ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ก็ทําให้พรหมจรรย์เศร้าหมอง และไม่สามารถจะทําจิตให้เป็นสมาธิ ไม่
สามารถที่จะปฏิบัติในไตรสิกขาให้บริสุทธ์ิบริบูรณ์ได้ และกิเลสกองราคะความติดใจยินดีแสดงเป็น

                                                     
๘๙วินย.ฎีกา. ๗/๑๖๓/๓๗๗. 
๙๐สํ.ข. ๑๗/๑๐๔/๖๔. 
๙๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ศยาม, ๒๕๔๘), หน้า๕๗-๕๘. 
๙๒ม.มู. ๑๒/๒๓๘/๒๕๔. 



 
    

๑๐๐

หัวหน้าของกิเลสทั้งปวง คือนําหน้า อย่างอกุศลมูล ๓ ก็ราคะ โทสะ โมหะ หรือโลภ โกรธ หลง ราคะ
นําคือความติดในยินดีน้ีให้ได้ ก็โดยที่กายตนและกายผู้อ่ืนน้ีเป็นที่ต้ังของกิเลสกองราคะเป็นต้น เพราะ
ไม่ได้พิจารณาโดยแยบคาย (อันเป็นความหมายของโยนิโสมนสิการ) คือมิได้พิจารณาจับเหตุจับผลให้รู้
ตามเป็นจริง จึงได้บังเกิดความหลงรักหลงชังขึ้น ฉะน้ัน จึงต้องวิธีที่จะปราบใจของตนเอง คือปราบ
กิเลสตัวน้ีจากใจของตัวเองลงให้ได้๙๓ 

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับโยนิโสมนสิการไว้ว่า โยนิโสมนสิการคือ
การทําในใจโดยแยบคายหรือคิดถูกวิธีแปลง่ายๆว่า ความรู้จักคิด หรือคิดเป็น หมายถึง การคิดอย่างมี
ระบบหรือคิดตามแนวทางของปัญญา คือ การรู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะความจริง 
เช่น ตามท่ีสิ่งน้ันๆมันเป็นของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัย สืบค้นถึงต้นเค้า สืบสาวให้ตลอดสาย 
แยกแยะสิ่งน้ันๆเรื่องน้ันๆออกให้เห็นตามสภาวะ และตามความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัยโดยไม่
เอาความรู้ด้วยตัณหาอุปาทานของตนเองเข้าจับหรือเคลือบคลุมทําให้เกิดความดีงาม และแก้ปัญหาได้ 
ข้อน้ีเป็นองค์ประกอบฝ่ายในหรอืปัจจัยภายในตัวบุคคล และอาจเรียกตามองค์ธรรมที่ใช้งานว่าวิธีการ
แห่งปัญญา๙๔ 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ได้ให้แนวคิดโยนิโสมนสิการไว้ในลักษณะของการคิดที่
นําไปสู่ความเจริญเก่ียวกับธรรมอีก ๓ ประการ ได้แก่ การรู้จักคบสัตบุรุษ การฟังคําแนะนําของผู้รู้ 
และการนําธรรมไปปฏิบัติดังน้ีว่าการคิดของความเป็นผู้ฉลาดในการคิด คิดอย่างถูกวิธีถูกระบบ 
พิจารณาไตร่ตรอง สาวไปจนถึงสาเหตุหรือต้นตอของเร่ืองที่กําลังคิด คือ คิดถึงรากถึงโคนน่ันเอง แล้ว
ประมวลความคิดรอบด้านจนกระทั่งสรุปออกมาได้ว่าสิ่งน้ันควรหรือไม่ควร ดีหรือไม่ดี เป็นต้น ดังน้ัน
โยนิโสมนสิการเป็นวุฒิธรรม คือเป็นธรรมท่ีนําให้ผู้คิดน้ันได้รับความเจริญก้าวหน้า ได้รับความสําเร็จ
ในชีวิตอย่างหน่ึง มี ๔ ประการ คือ 

๑.  สัปปุริสสังเสวะ คบหาสัตบุรุษคือคบหา เข้าหา ไต่ถาม สนทนากับคนดี คนมีคุณธรรม 
หรือผู้รู้ด้วยความใฝ่ใจใคร่รู ้

๒.  สัทธัมมัสสวนะ ฟังคําสอนแนะนําของสัตบุรุษที่คบหาด้วยความเคารพต้ังใจ 
๓.  โยนิโสมนสิการ ทําไว้ในใจโดยแยบคาย คือ ไตร่ตรองพิจารณาคําสอนน้ันให้ดี 

                                                     
๙๓สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน), ลักษณะพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หน้า ๔. 
๙๔พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : 

กองทุนอริยมรรค, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗-๑๘. 



 
    

๑๐๑

๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมที่ได้รับได้ไตร่ตรองแล้ว คือ ประพฤติ
ปฏิบัติตามคําสอนคําแนะนําของสัตบุรุษน้ัน๙๕ 

ด้วยเหตุน้ี พระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงโยนิโสมนสิการว่าแนวทางท่ีจะทําให้ผู้มีในตนน้ันนําไปสู่การ
เจริญแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ได้ “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กําลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมา
ก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด โยนิโสมนสิการสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการมนสิการโดยแยบคาย) ก็เป็น
ตัวนํา เป็นบุพนิมิตเพ่ือความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์๘ ฉันน้ัน”๙๖“ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัยเพ่ือความ
เกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ อย่าง คือ ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ”๙๗ 

พระพุทธศาสนามุ่งเน้นที่ตัวมนุษย์เองให้มีการพัฒนาปัญญา ผู้มีปัญญาย่อมสามารถยก
สภาวะจิตของตนเองให้หลุดพ้นจากพันธนาการอันเหนียวแน่น คือ กิเลสทั้งปวงได้ เมื่อมนุษย์มีความรู้
หรือปัญญา เป็นสิ่งที่จะสร้างสรรค์ ความเข้าใจความคิดเห็นแนวความคิด ทัศนคติ ที่ถูกต้องดีงามแก่
ตนเองและแก่สังคมให้ได้รับความสุขได้ด้วย  
 สรุปได้ว่า โยนิโสมนสิการน้ันช่วยส่งเสริมให้กระบวนการคิดของบัณฑิตน้ันแยบคาย นําไปสู่
การปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการคิดตรองในนวังคสัตถุศาสน์ เน้ือหาแห่งธรรมภาษิตน้ัน รู้จัก
ประเมินตนเองว่า มีความรู้ ความเข้าใจในธรรมภาษิตน้ันเพียงไหน อย่างไร รู้จักกาลเข้าไปสนทนากับ
ผู้รู้อยู่เสมอ รู้จักคิดให้เห็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมของการใช้สอยสิ่งต่างๆรู้จักพินิจพิจารณาการเข้าไป
หาบุคคลเช่นไรควรทําอย่างไร การคิดวิเคราะห์คนที่ตนคบด้วยว่าเป็นคนอย่างไรธรรมทั้งส่วนน้ี ได้แก่ 
หลักกัลยาณมิตรและหลักโยนิโสมนสิการน้ันช่วยสนับสนุนให้สัปปุริสธรรมมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 
๓.๕ คุณค่าและประโยชน์ของสัปปุริสธรรม ๗ 

สัปปุริสธรรมเป็นธรรมสําหรับบุคคลที่เป็นบัณฑิต เป็นธรรมภาคการใช้ปัญญาในการทํา
หน้าที่และการดําเนินชีวิต ใช้ได้ทั้งในส่วนของทางโลก ได้แก่ การประยุกต์ใช้กับชีวิตและการงาน และ
ใช้ได้ทั้งกับการปฏิบัติธรรมเพ่ือการหลุดพ้น สัปปุริสธรรมน้ีแม้ในพระไตรปิฎกจะมุ่งหมายไปในส่วน
ของการบรรลุธรรม แต่ก็สามารถนํามาปรับใช้กับการทํางานในทางโลกได้ ด้วยเหตุน้ีคุณค่าและ
ประโยชน์ก็ย่อสื่อแสดงออกมาเป็น ๒ ภาค ได้แก่ 

 
 
 

                                                     
๙๕พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต), ภาษาธรรม, (กรุงเทพมหานคร :  

เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๒๓. 
๙๖สํ.ม. ๑๙/๕๕/๔๔-๔๕. 
๙๗องฺ.ทุก. ๒๐/๓๗๑/๑๑๐. 



 
    

๑๐๒

๓.๕.๑ คุณค่าและประโยชน์ต่อผู้มีสัปปริสธรรม 
ผู้มีสัปปุริสธรรมย่อมดําเนินชีวิตและการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามลําดับแห่งหัวข้อ

ธรรม พระธรรมปิฎกได้แสดงธรรมหมวดนี้ว่า เป็นธรรมที่เหมาะสําหรับผู้นําไว้หลายประเด็น ดังน้ี  
 ๑.  ผู้นํา ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นําหลักสัปปุริสธรรมน้ีไปปฏิบัติ ทําให้สามารถรู้วิธีการหรือ
หลักการที่จะดําเนินงานให้บรรลุถึงจุดประสงค์ 
 ๒.  ผู้นํา ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นําหลักสัปปุริสธรรมน้ีไปปฏิบัติ ทําให้สามารถ มีความมุ่ง
หมาย มีจุดหมาย รู้จักผลประโยชน์ขององค์กร ชุมชน และกลุ่มในสังคมท่ีตนดูแลอยู่ทําให้เกิดผล
สําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  ผู้นํา ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นําหลักสัปปุริสธรรมน้ีไปปฏิบัติ ทําให้สามารถ รู้จักตนเอง
และประเมินตนตามความเหมาะสมกับหน้าที่เกิดผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.  ผู้นํา ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นําหลักสัปปุริสธรรมน้ีไปปฏิบัติ ทําให้สามารถ ที่รู้จัก
ประมาณในการบริหารต่าง ๆ ทั้งของตน ผู้ร่วมงาน และองค์กรเกิดผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.  ผู้นํา ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นําหลักสัปปุริสธรรมน้ีไปปฏิบัติ ทําให้สามารถ รู้จักเวลา
จังหวะความเหมาะสมในการดําเนินงานก่อให้เกิดความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๖.  ผู้นํา ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นําหลักสัปปุริสธรรมน้ีไปปฏิบัติ ทําให้สามารถ รู้จักชุมชน
และการจัดระบบของสังคมให้ดี 
 ๗.  ผู้นํา ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นําหลักสัปปุริสธรรมน้ีไปปฏิบัติ ทําให้สามารถ ที่เข้าใจและ
รู้จักบุคคลร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา  ตลอดทั้งบุคคลทั่วไปที่ผู้นําเข้าไปเก่ียวข้อง  เมื่อผู้นํารู้จักบุคคล 
รู้จริตนิสัยต่าง ๆ และรู้จักเลือกคบคน ซึ่ง นําไปพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านต่างๆ ให้ได้รับความ
เจริญอย่างมีประสิทธิภาพ๙๘ 
 ๘.  ผู้นํา ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นําหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ทําให้สามารถรู้จักหลักแห่ง
การดํารงชีวิต อยู่ในองค์กรและสังคม ได้อย่างมีความสุข 
 ๙.  ผู้นํา ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นําหลักสัปปุริสธรรมน้ีไปปฏิบัติ ทําให้สามารถเป็นผู้ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน โดยไม่คิดว่าตนเองวิเศษ หรือ ฉลาดกว่าคนอ่ืน 
 ๑๐. ผู้นํา ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นําหลักสัปปุริสธรรมน้ีไปปฏิบัติ ทําให้เป็นผู้ปลอดภัยจาก
โรคภัยไข้เจ็บเพราะไม่ทําอะไรหักโหมเกินกําลังของตน 
 ๑๑. ผู้นํา ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นําหลักสัปปุริสธรรมน้ีไปปฏิบัติ ทําให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่างได้ดี 

                                                     
๙๘พระสามารถ อานนฺโท (เนตรแสง), “ภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม”, วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, ( บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), หน้า ก. 



 
    

๑๐๓

 ๑๒. ผู้นํา ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นําหลักสัปปุริสธรรมน้ีไปปฏิบัติ ทําให้สามารถยังดํารงชีพ
อยู่ได้ด้วยความไม่ประมาทเพราะรู้จักคบเพ่ือนดี๙๙ 
 จะเห็นได้ว่า หลักสัปปุริสธรรมน้ีเป็นคุณธรรมของชนช้ันระดับผู้นํา หรือผู้บริหาร เพราะเป็น
ผู้รู้จักวางแผนในการทํางาน รู้จักตรวจสอบความรอบคอบในการทํางานในทุก ๆ ด้าน บุคคลผู้เป็น
บัณฑิต เป็นสัตบุรุษหรือคนดีย่อมเป็นที่ยกย่อง เป็นผู้นําผู้อ่ืนโดยธรรมชาติ 

๓.๕.๒ คุณค่าและประโยชน์ต่อสังคม 
 ในการใช้ปัญญาในภาคบริหารจัดการต้ังแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการย่อมทําให้
เกิดคุณค่าและประโยชน์อย่างมาก คุณค่าและประโยชน์ของการใช้สัปปุริสธรรมที่มีต่อสังคมได้แก่ 
การที่บัณฑิตมีปัญญารู้จักหลักการ รู้จักนโยบาย รายละเอียดของนโยบาย การผลักดันนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ การรู้จักประมาณ รู้จักจังหวะและโอกาส รู้จักการประสานติดต่อกับหน่วยงานต่อ
หน่วยงาน กลุ่มคน และรู้จักทํางานร่วมกับคนอ่ืนได้ ย่อมทําให้องค์กรทั้งระดับเล็กและระดับใหญ่
ได้รับประโยชน์อย่างแน่นอน 

ยกตัวอย่างเก่ียวกับประโยชน์ของการการรู้จักพอประมาณ(มัตตัญญุตา) เฉพาะหลักธรรมข้อ
น้ีเพียงข้อเดียวก็นําไปสู่การพัฒนาไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีคุณค่าต่อประชาชนทุกภาคส่วนเพราะถ้า
หากระบบเศรษฐกิจที่ไม่รู้จักประมาณในปัจจัย ๔ ย่อมนําไปสู่ความล้มเหลวในที่สุด ทําให้สังคมได้รับ
ผลกระทบในทางที่เสียหายระบบเศรษฐกิจที่ขาดสมดุลและไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะดูมีความทันสมัย
เพียงใด ย่อมจะไม่ย่ังยืน และจะประสบกับความวิบัติต่อไปอีกไม่ช้าก็เร็ว  การพัฒนาเศรษฐกิจที่ย่ังยืน
น้ันต้องมีรากฐานที่มั่นคง ซึ่งสําหรับเศรษฐกิจไทย ....ระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคม
ชนบทก็คือ ระบบเศรษฐกิจสหกรณ์ภายใต้ปรัชญาการพ่ึงตนเองและความพอมีพอกินอย่างทั่วถึง และ
เป็นธรรมในพ้ืนที่”๑๐๐ 
 ระบบเศรษฐกิจพอเพียงนําไปสู่การรู้จักพ่ึงพาตนเอง โดยมุ่งเน้นการผลิตพืชผล  หรือผลผลิต
ให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรก  เมื่อเหลือพอจากการบริโภคแล้ว  จึง
คํานึงถึงการผลิตเพ่ือการค้าเป็นอันดับรองลงมา  หลักใหญ่ที่สําคัญย่ิงของระบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงคือ การลดค่าใช้จ่าย โดยการสร้างสิ่งอุปโภคบริโภคในที่ดินของตนเองมุ่งให้กลุ่มชาวบ้านหรือ
องค์กรชาวบ้านจะทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้หลากหลาย ครอบคลุม
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การทําธุรกิจค้าขาย  

                                                     
๙๙พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒,(กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์มูลนิธิโคมคีมทอง, ๒๕๓๒), หน้า ๓๓. 
 ๑๐๐วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, “ระบบเศรษฐกิจคู่ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยที่ประกัน
ความพอเพียงและความย่ังยืน”, ใน วิพากษ์เศรษฐกิจทุนนิยมคืนสู่ชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท อมรินทร์ พริ้นต้ิงแอนด์ พับลิชซิ่ง จํากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๗. 



 
    

๑๐๔

และการท่องเที่ยวระดับชุมชน  เป็นต้น  เมื่อองค์กรชาวบ้านเหล่าน้ีได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็ง  และมี
เครือข่ายที่กว้างขวางมากข้ึนแล้ว  ชุมชนก็จะได้รับการดูแลให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมท้ังได้รับการ
แก้ไขปัญหาในทุก ๆ ด้าน  เมื่อเป็นเช่นน้ีเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตได้อย่างมี
เสถียรภาพ ซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพร้อม ๆ กับสภาพการณ์ในด้านการ
กระจายรายได้ที่ดีขึ้น นอกจากน้ันเศรษฐกิจแบบพอเพียงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความมีเมตตา ความ
เอ้ืออาทร และความสามัคคีของสมาชิกชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจ เพ่ือประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้
บรรลุผลสําเร็จ ดังน้ันประโยชน์ที่เกิดขึ้นจึงมิได้หมายถึงรายได้แต่เพียงมิติเดียว หากแต่ยังรวมถึง
ประโยชน์ในมิติอ่ืน ๆ อีกด้วย เช่น การสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน  
ความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ
ไทยให้คงอยู่ตลอดไป๑๐๑ 
 ประโยชน์และคุณค่าของความรู้จักพอเพียง ความรู้จักพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความ
ระมัดระวังอย่างย่ิง ในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน  และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและ
นักธุรกิจในทุกระดับให้มีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีการรู้จักประมาณย่อมทําให้การบริโภคปัจจัย ๔ สนองความต้องการ
ของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 ประโยชน์และคุณค่าของสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ ข้อน้ันมีคุณค่าต่อภาคสังคมอย่างย่ิงไม่ว่าจะ
ทํางานใด ๆ ก็ตามในท่ีน้ีสําหรับผู้ที่ต้องดูแลงบประมาณเพ่ือพัฒนาบริหารจัดการงบประมาณให้เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงาน องค์การให้มีประสิทธิภาพด้วยแล้วย่ิงต้อง
ใช้สัปปุริสธรรมอย่างพินิจพิจารณา ย่ิงต้องศึกษาหลักธรรมหมวดน้ีให้เข้าใจและปรับใช้อย่างมีระบบ
และด้วยปัญญาความสามารถอย่างแท้จริง  
  
 
 
 

                                                     
 ๑๐๑<http.www. chaipat.or.th/journal/e-economy.html.>(๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐) 



 
    

๑๐๕

๓.๖ สรุปหลักสัปปุริสธรรม  
หลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ประการ ดังที่ได้แสดงไว้ข้างตนสรุปได้ว่า สัตบุรุษผู้มีหลักธรรมทั้ง 

๗ ประการน้ี คือ 
๑. ธัมมัญญุตา ผู้รู้จักธรรม ได้แก่ รู้หลักการที่ถูกต้อง รู้จักแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับเรื่องน้ัน ๆ 

ให้ครอบคลุม รู้วิธีการในการดําเนินงานตามหลักการน้ัน 
๒. อัตถัญญุตา ผู้รู้เน้ือหา ได้แก่ รู้รายละเอียด ขั้นตอน กระบวนการของหลักการน้ันอย่างถี่

ถ้วน รู้ถึงเบ้ืองต้นและที่สุดของเร่ืองน้ัน รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล ของหลักการที่ตนปฏิบัติเข้าใจ
วัตถุประสงค์ ในการดําเนินงานที่ตนกระทํารู้จักความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการกระทํา 

๓. อัตตัญญุตา ผู้รู้จักประเมินตนเอง ได้แก่ รู้ถึงความมุ่งมั่น การควบคุมตนเอง ความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด การเสียสละเวลา ภาวะการตัดสินใจของตน นอกจากน้ันยังต้องรู้จัก
ประเมินตนเองทางด้านฐานะ ตําแหน่ง ภาวะ เพศ กําลัง และการสนับสนุนจากคนอ่ืน ๆ ด้วย 

๔. มัตตัญญุตา ผู้รู้จักประมาณในการดําเนินชีวิต ได้แก่ รู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัย ๔ 
ให้มีคุณค่าสูงสุด รู้จักพอดีพอเหมาะพอสมควรในการดําเนินงานรู้จักการใช้จ่ายทรัพย์ให้มีประโยชน์ มี
คุณค่ากับการบริหารงาน โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. กาลัญญุตา ผู้รู้จักแสวงหาความรู้ ได้แก่ รู้จักเข้าไปสนทนากับผู้รู้ รู้จักการวิเคราะห์วิจัย 
รู้จักประเมินสถานการณ์ให้ถูกต้อง รู้จักจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมในการทํากิจกรรมต่างๆ และ
รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกกับกาลเทศะ 

๖. ปริสัญญุตา ผู้รู้ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ได้แก่ จักคนกลุ่มอ่ืน ชุมชนอ่ืน หน่วยงานอ่ืน 
สังคม ศาสนา วัฒนธรรมอ่ืน รู้ถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนเหล่าน้ันเพ่ือที่จะได้ประสานงาน และ
ทํางานร่วมกับองค์กรอ่ืนได้อย่างถูกต้องและการเข้าไปจัดระบบของสังคมน้ันได้อย่างเหมาะสม  

๗. ปุคคลัญญุตา ผู้รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับผู้อ่ืน ได้แก่ รู้จักวิเคราะห์ความบุคคลได้
อย่างถูกต้อง เข้าใจและรู้จักบุคคลร่วมงาน รู้จักอุปนิสัยใจคอผู้บังคับบัญชา หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
เพ่ือที่จะทํางานร่วมกันได้ดี มอบหมายงานให้เหมาะกับบุคคล และผลักดันงานให้มีประสิทธิภาพ  
 ธรรมของสัตบุรุษทั้ง ๗ ประการน้ีจึงเหมาะสมที่จะนํามาปรับใช้กับการดําเนินงานในองค์กร
ทุกองค์กร เพ่ือพัฒนาการทํางานของตนเอง องค์กร สังคม และประเทศชาติ  ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการวางแผน และด้านการบริหารบุคคล ฯลฯ  เพราะสามารทําให้แก้ไขปัญหา  ลด
ปัญหา และอุปสรรค ต่าง ๆ ของการดําเนินงานในสํานักงบประมาณ ทําให้การดําเนินงานของสํานัก
งบประมาณ เกิดผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดความสุข ความเจริญงอกงาม
ในองค์กร สังคม ชุมชน ดังน้ันหลักสัปปุริสธรรม จึงสอดคล้องเหมาะสม กับการนํามาใช้ประยุกต์ใน
การดําเนินงานในสํานักงบประมาณ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของข้าราชการสํานัก
งบประมาณได้ ก็จะทําให้การทํางานมีความสุข และคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและองค์กร 
และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับทั้งประเทศชาติ สังคม และตนเองผู้วิจัยจึงสรุปเป็นแผนภูมิโดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ส่วน คือส่วนของหลักการ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ ได้ดังน้ี 



 
    

๑๐๖

  
แผนภูมิที่ ๓.๑ การจัดสัปปรุสิธรรมตามระบบการทํางาน 

 



 
 

บทที่ ๔ 
บูรณาการการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ 

ด้วยหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้หลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ เข้ามาบูรณาการกับการวางแผนและการ
บริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการใน ๖ ด้าน คือด้านการวางแผนงบประมาณด้านการ
จัดทํางบประมาณ ด้านการอนุมัติงบประมาณ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการติดตามประเมินผล
งบประมาณและด้านการทบทวนงบประมาณ โดยกําหนดกรอบของการการบูรณาการอยู่ที่การใช้
หลักการ วิธีการและแนวทางปฏิบัติ 
 จากการศึกษาการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ ก็พบว่า ปัญหาหลักที่เกิดจาก
การการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณตามประเด็นที่ศึกษามี ดังน้ี 

๑. ปัญหาการวางแผนงบประมาณ : ปัญหาเก่ียวกับการไม่ได้ศึกษาถึงยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของรัฐบาลการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลตลอดเวลาทําให้ยากต่อการกําหนดยุทธศาสตร์รวมถึง
ปัญหากฎหมายระเบียบวิธีการงบประมาณ รวมถึง กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ระเบียบพัสดุ 
ระเบียบการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง ฯลฯ เป็นตัวปัญหาสําคัญในการบริหาร การวางแผน
งบประมาณ 

๒. ปัญหาการจัดทํางบประมาณ : ปัญหาเก่ียวกับการไม่ได้ศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจโลกอย่าง
ชัดเจนและการทํางบประมาณไม่สมดุลกับแผนการพัฒนาประเทศปัญหาในการขอต้ังงบประมาณของ
หน่วยงานจะถูกการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงท่ีดูแล
งบประมาณของกระทรวงน้ัน ๆ พยายามที่จะต้ังงบประมาณมาลงในจังหวัดของตัวเอง ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายระดับกระทรวงที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี และผู้เก่ียวข้องที่
ต้องการมีผลงานตลอดเวลาทําให้งบประมาณที่ต้ังในแต่ละปีน้ันบางคร้ังไม่เหมาะสมและไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาที่แท้จริงได้ 

ในการจัดทําคําของบประมาณมายังสํานักงบประมาณ เน่ืองจากหน่วยงานจะของบประมาณ
มาเป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นไปได้จะไม่สามารถต้ังงบประมาณให้ได้ครบตามที่หน่วยงานขอมาต้อง
พิจารณาอนุมัติให้บางรายการท่ีสําคัญและจําเป็น แต่หน่วยงานไม่จัดลําดับความสําคัญของ
งบประมาณรายจ่ายที่ขอมาทําให้เกิดปัญหาให้งบประมาณไม่ตรงกับความจําเป็นที่กรมฯ จะต้องใช้ 
เกิดผลเสียหายตามมาได้ 

๓. ปัญหาการอนุมัติงบประมาณ : ปัญหาวินัยทางการคลังของประเทศปัญหาผลผลิตและ
จํานวนงบประมาณปัญหาความคุ้มค่าการใช้งบประมาณและต้นทุนปัญหาศักยภาพของหน่วยรับ



 ๑๐๘ 

งบประมาณที่ขอใช้งบประมาณและปัญหาการเกรงใจผู้มีช่ือเสียงที่ของบประมาณทําให้เกิดความ
เกรงใจของผู้อนุมัติงบประมาณ 

ปัญหาเก่ียวกับระยะเวลาในการจัดทําคําขอมีจํากัด เน่ืองจากเป็นข้อจํากัดของกฎหมาย
วิธีการงบประมาณ จึงทําให้ระยะเวลาที่ให้กรมฯ จัดทําคําขอต้ังงบประมาณมีจํากัดหากไม่มีการ
วางแผนไว้ต้ังแต่ต้นปีก็จะทําให้เวลาน้อยมาก จึงส่งผลให้กรมฯ จัดทําคําขอต้ังงบประมาณมาแบบ 
เดิม ๆ เพ่ือให้ผ่านๆ ไปก่อน โครงการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ก็ไม่เกิดขึ้น 

๔. ปัญหาการบริหารงบประมาณ : ปัญหาความไม่ชัดเจนของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละ
ระดับของผู้ที่ของบประมาณ ปัญหาระบบการติดตามประเมินผลปัญหาการมอบอํานาจการบริหาร
จัดการงบประมาณแก่บุคคลที่ไม่มีความพร้อม ปัญหาการเพิ่มขอบเขตความครอบคลุมของ
งบประมาณและปัญหาความผิดพลาดการประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
(MTEF) เจ้าหน้าที่สํานักจัดทํางบประมาณด้านต่าง ๆ ของสํานักงบประมาณบางส่วนไม่ทราบถึง
วัตถุประสงค์ที่ส่วนราชการฯ จะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เช่น กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง การบันทึกเงินนอกงบประมาณ ฯลฯ จึงไม่มีการตรวจสอบและสานงานให้ส่วนราชการ
ผู้จัดทําคําของบประมาณบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน จึงทําให้การกรอกข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาการจัดต้ังงบประมาณไม่เป็นไปตามความเป็นจริง 

๕. ปัญหาการติดตามประเมินผลงบประมาณ : ปัญหาการติดตามประเมินผลงบประมาณ
ล่าช้าและการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ 

๖. ปัญหาการทบทวนงบประมาณ : ปัญหาการไม่ให้ความสําคัญต่อการทบทวนตรวจสอบ
งบประมาณทําให้ไม่ทราบรายละเอียดของโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น กลุ่ม 
เป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข เพ่ือเป็นข้อมูลตัดสินใจในการ
วางแผนบริหารจัดการงบประมาณในโอกาสต่อไป 
 ปัญหาทั้งหมดน้ีเป็นปัญหาของการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชา
การซึ่งต้องได้รับการแก้ไข ในที่น้ีผู้วิจัยต้องการให้บูรณาการหลักสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ ประการเข้าไปใช้
ร่วมกับแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในบางกรณีการแก้ปัญหาเป็นเร่ืองของหลักการบริหารจัดการ
ปกติซึ่งเป็นการแก้ไขที่หน่วยงานดูแลงบประมาณได้ปฏิบัติอยู่แล้ว แต่อาจไม่ได้ผลอันเน่ืองจากปัญหา
ทางความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ไม่ใช่ปัญหาทางการปฏิบัติการเป็นผู้เข้าใจปรัชญาของการวางแผน
และการบริหารงบประมาณตามแนวของหลักสัปปุริสธรรม สามารถช่วยให้การวางแผนและการบริหาร
จัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพดีขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการบูรณาการการวางแผนและการบริหาร
จัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการทั้งที่เป็นส่วนปัญหาและส่วนของการบริหารจัดการโดย
ภาพรวมหลักสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ ข้อ ได้แก่ การรู้หลักการ รู้รายละเอียดของเรื่องน้ันๆ การรู้จัก
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของหน่วยงาน รู้จักความพอประมาณ รู้จักจังหวะโอกาส รู้จักลักษณะของ
ผู้ปฏิบัติงานและรู้จักลักษณะของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานย่อมทําให้ปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 



 ๑๐๙ 

๔.๑ การวางแผนงบประมาณ 
 การวางแผนเป็นเรื่องสําคัญในการกําหนดทิศทางให้อยู่ในที่เป็นไปได้ เหมาะสมและเป็นไป

ตามวิสัยทัศน์ที่ต้ังไว้ แผนจะเป็นตัวกําหนดทิศทางและแนวทางปฏิบัติในเรื่องของความมุ่งหมาย
สําหรับองค์การให้ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงานได้รับทราบแผนที่กําหนดขึ้นไว้ รวมท้ังยังเป็นกรอบสําหรับ
การตัดสินใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างดี การวางแผนจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถมองไปใน
อนาคต และเห็นโอกาสที่จะแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมและกระทําการตามแนวทางน้ัน ๆ ให้สําเร็จ
ตามความมุ่งหมายได้ ทั้งยังทําให้สามารถคาดการณ์ถึงสภาพปัญหา อุปสรรคและภัยคุกคามเพ่ือจะได้
หาทางป้องกัน ตลอดจนการลดภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ 

การวางแผนเป็นแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ ผู้ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้สามารถศึกษาเรียนรู้
วิธีการข้ันตอน และกระบวนการทํางานได้จากแผนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ ดังน้ัน การวางแผนจึงช่วยให้
การทํางานประสบความสําเร็จได้มาก ซึ่งจะทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานด้วย 
แผนจึงมีความสําคัญและจําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงานและองค์การเมื่อการวางแผนดีก็ทําให้งานที่ทํามี
ระบบ มีระเบียบในการทําถูกต้อง และทันเวลา   จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารที่ประสบผลสําเร็จจะต้องเป็น
นักวางแผนที่ดีและสามารถนําแผนน้ันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลและเป็นรูปธรรม 
 การวางแผนงบประมาณก็เช่นเดียวกัน เป็นการวางแผนในการใช้เม็ดเงินที่ ต้ังไว้ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ได้ประโยชน์มากที่สุด ถ้าไม่วางแผนไว้อย่างดี ก็จะทําให้ใช้เงินที่ลงทุนไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ เป็นการบริหารงบประมาณที่ก่อปัญหามากขึ้น ดังน้ันในประเด็นน้ีการวางแผน
งบประมาณจึงมีหลักของการวางแผนและต้องนําหลักสัปปุริสธรรมมาใช้อย่างเคร่งครัด 

๔.๑.๑ การกําหนดยุทธศาสตร์ 
การวางแผนงบประมาณปัจจุบันเริ่มต้นด้วยการกําหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) ในปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์การวางแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ใน ๓ มิติ ได้แก่  
๑. มิติงานตามยุทธศาสตร์ กระทรวงและหน่วยงาน (Functional) 
๒. มิติงานตามแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ (Agenda) 
๓. มิติงานตามยุทธศาสตร์พ้ืนที่ (Area)  
ระบบการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance 

Based Budgeting) จะมีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติไปสู่เป้าหมาย และสามารถ
ทํางานสอดประสานกับระบบราชการใหม่ได้เป็นอย่างดีซึ่งระบบงบประมาณของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน เป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based 
Budgeting “SPBB”) พัฒนาโดยอาศัยแนวคิดของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน แนวคิดของ
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยมีหลักการและองค์ประกอบที่สําคัญซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนอกจากนั้นก็ต้องปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งกําหนดให้การ



 ๑๑๐ 

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีและต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ 

ในการกําหนดยุทธศาสตร์สิ่งที่จําเป็นจะต้องคํานึง คือ  
๑.  ยุทธศาสตร์ของชาติเป็นหลัก (National Strategy) โดยพิจารณาจากกรอบนโยบายของ

รัฐบาลที่ต้องการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดอะไรข้ึนในระดับชาติ สํานักงบประมาณจะต้อง
ยึดถือไว้เป็นหลัก มิฉะน้ันการบริหารงบประมาณก็ไม่มีทิศทาง และขัดแย้งกับรัฐบาลท่ีต้องการจะ
ผลักดัน เน่ืองจากรัฐบาลเป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกขึ้นมาเพ่ือบริหารประเทศ  

๒.  ยุทธศาสตร์กระทรวง (Ministerial Budget Strategy) ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเป็นการ
รับนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดให้แต่ละกระทรวงยึดถือยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก เพ่ือให้การ
บริหารงานดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกัน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงใดก็ต้องได้รับการ
ตรวจสอบความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 

๓.  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (Budget Strategy) ในขั้นน้ีแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
๑. ส่วนของราชการและรัฐวิสาหกิจ และ ๒.ส่วนของงบประมาณงบกลาง ยุทธศาสตร์ของการจัดสรร
งบประมาณในส่วนน้ีจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ 

ในขั้นของการกําหนดยุทธศาสตร์น้ีผู้มีส่วนในการกําหนดยุทธศาสตร์จะต้องมีหลักสัปปุริส
ธรรมในส่วนของหลักการ (ธัมมัญญุตา) และรายละเอียดเนื้อหาของหลักการ (อัตถัญญุตา) เข้าไป
หลักการและรายละเอียดของหลักการน้ีได้แก่ข้อมูลที่ผ่านการวิจัย ผ่านการศึกษามาเป็นอย่างดี ดังที่ 
ธนากร เอกเผ่าพันธุ์ กล่าวไว้ว่า สิ่งสําคัญในด้านน้ีผู้บริหารต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเพียงพอ เพ่ือ
นํามาประกอบการตัดสินใจท่ีจะวางแผนการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด
สําหรับกิจการ และวางแผนดําเนินงานอย่างไรจึงจะได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ การวางแผนล่วงหน้าน้ีจะช่วยให้หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรในหน่วยงาน
น้ัน ทราบแนวทางในการปฏิบัติงานของตนเองและของหน่วยงานซึ่งมีส่วนช่วยให้กิจการบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้๑ การวางแผนที่ดีจะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความมีเหตุผลจะช่วยในการตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ไว้เป็นการล่วงหน้า ต้องมีศาสตร์ มีหลักทฤษฎี มีแนวความคิด และหลักการประกอบกับสถิติ 
และข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมาใช้เพ่ือการพิจารณาตัดสินใจ จึงทําให้การตัดสินใจเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และมีเหตุมีผลและได้รับประโยชน์ตามท่ีคาดหวังไว้หรือที่ต้องการ หรือเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากย่ิงขึ้น  

                                                        
๑ธนกร เอกเผ่าพันธ์ุ, การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน

จํากัดสํานักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, ๒๕๔๓). หน้า ๖. 



 ๑๑๑ 

การใช้หลักธัมมัญญุตาและอัตถัญญุตาบูรณาการเข้ากับกรอบใหญ่ ๆ ของชาติ เช่น ในการ
กําหนดยุทธศาสตร์ชาติไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
ดังน้ี  

วิสัยทัศน์ของแผนน้ีมี ๓ ประการ ได้แก่ ๑) ประเทศมีความมั่นคง ๒) เป็นธรรม และ ๓) มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

มีพันธกิจ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) การพัฒนาฐานการผลิตและบริการ ๒) การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ สังคม และ ๓) สร้างภูมิคุ้มกันจากวิกฤตการณ์ 

มีวัตถุประสงค์อยู่ ๓ ประการ คือ๑) เพ่ือให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
๒) เพ่ือให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และ ๓) เพ่ือพร้อมเชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข 

มีเป้าหมายหลักอยู่ ๔ ประการ ได้แก่ ๑) เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งสมดุล ๒) ความสามารถใน
การแข่งขันสูงขึ้น ๓) มีหลักประกันสังคมที่ทั่วถึง และ ๔) สังคมไทยมีความสุขอย่างมีธรรมาภิบาล 

และสุดท้ายมี ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง สมดุล อย่างสร้างสรรค์ 
๒) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการผลิต การค้า การลงทุน ๓) การพัฒนาคุณภาพคน ทั้ง
ความรู้คู่คุณธรรม ๔) สังคมมั่นคงเป็นธรรม ๕) มีพลังและเอ้ืออาทร เน้นการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ๖) มีความมั่นคงของพลังงานและอาหาร และ๗) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ๒ 

จะเห็นได้ว่า กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ น้ันมุ่งให้คนไทยเป็น
คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านคุณภาพทางปัญญาและคุณภาพทางคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักสัปปุริส
ธรรม  ที่เน้นให้เป็นบัณฑิตรู้จักพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิต ผู้ที่ช่ือว่าเป็นบัณฑิตก็เพราะมีธรรมของบัณฑิต
อยู่ในตน เบ้ืองต้นก็ต้องดํารงไว้ซึ่งธรรมที่เป็นความถูกต้อง เป็นธรรม หลักการท่ีถูกต้อง เป็นธรรมที่
สามารถนํามาเป็นหลักการได้ก็คือ หลักแห่งสุจริต ๓ ประการ ได้แก่ กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต๓ 
หลัก ๓ ประการน้ีเป็นหลักที่แสดงถึงความเป็นธรรม เมื่อมีความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจในการทํางานทั้ง ๓ 
ทาง ย่อมช่ือว่า มีหลักประกันของความเป็นธรรมได้ นอกจากน้ันยังต้องปฏิบัติตามหลักแห่งทางสายกลาง
ได้แก่ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ ความเพียรชอบ ระลึกชอบ 
ต้ังใจชอบ ความรู้ชอบ และความหลุดพ้นชอบ๔  ผู้พยายามปฏิบัติตามหลักธรรมสายกลาง จึงได้ช่ือว่า 
เป็นบัณฑิต 

                                                        
๒ประทีป ต้ังมติธรรม, (จุดเด่น) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบับที่ ๑๑, สํานัก

ข่าวมุสลิมไทยโพสต, http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub& category= 
๒๙&id=๑๔๗๔๓, (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 

๓ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๗. 
๔องฺ.ทสก. ๑๖/๑๔๘/๒๕๐. 



 ๑๑๒ 

หลักแห่งธัมมัญญุตาและหลักอัตถัญญุตา ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สามารถนํามาบูรณาการเข้าได้กับ
การวางแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติทั้ง ๗ ข้อ เพราะหลักการและ
รายละเอียดแห่งหลักการน้ันก็คือ แบบแผนที่มีทั้งแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ มีบริบทที่ครบทุกด้าน 
ได้แก่ บุคคล กาล สถานที่ (สุตะ) มีการวางแผนเป็นลําดับ เป็นขั้นเป็นตอน (เคยยะ) มีการวางแผน
แก้ปัญหาที่หลากหลายมิติ (ไวยากรณะ) วางหลักปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย (คาถา) มีการ
ปรับปรุงแผนให้ทันต่อเหตุการณ์ (อุทาน) ทุกแผนต้องยึดถือตามหลักคําสอนของศาสนาและพระราช
ดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวปฏิบัติ (อิติวุตตกะ) ตรวจสอบจุดอ่อนจุดแข็งและ
ประสบการณ์ที่ผ่านมามาสร้างเป็นฐานความรู้ (ชาดก) ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย (อัพภูตธรรม) 
และสามารถประเมินได้ ตรวจสอบได้ทุกเวลาเพ่ือความชัดเจน (เวทัลละ) หลักแห่งนวังคสัตถุศาสน์๕ น้ี
เป็นเหตุแห่งความเจริญในการปฏิบัติเป็นกรอบแห่งการใช้ปัญญาภาคบริหารการวางแผนกําหนด
ยุทธศาสตร์งบประมาณเป็นขั้นวางนโยบายเพ่ือต้องการสร้างความเข้มแข็งขึ้นทั้งในส่วนของเศรษฐกิจ 
สังคม ธรรมชาติและจริยธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติทั้ง ๗ ข้อ จะต้องมีหลักการดังกล่าวกํากับจึง
จะทําให้ยุทธศาสตร์มีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรา ตัณฑยรรยง ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การวางแผนทางการเงินแนวพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า การจัดทําแผนติดตามประเมินผลเป็นการ
ตรวจสอบแผนที่วางไว้ทั้งในด้านการใช้จ่าย การลงทุนและการออม เพ่ือให้เห็นกระบวนการในการ
วางแผนการเงินที่ชัดเจนทั้งที่เป็นไปตามเป้าหมายและที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในกรณีน้ีให้ใช้หลักสมบัติ 
๔ และวิบัติ ๔ มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินกระบวนการ และคุณสมบัติผู้วางแผนและผู้ดําเนินตาม
แผนการเงินเป็นศักยภาพของผู้ที่จะวางแผนทางการเงิน ได้แก่ ความเป็นผู้ฉลาดในธุรกิจทุกด้าน (สัสะ
เมธะ) ความเป็นผู้ฉลาดเกี่ยวกับคน (ปุริสเมธะ) ความเป็นผู้ฉลาดในในการใช้เครื่องมือ (สัมมาปาสะ) และ
ความเป็นผู้ฉลาดในมนุษย์สัมพันธ์ (วาชเปยยะ)๖ 

จะเห็นได้ว่า การกําหนดแผนยุทธศาสตร์ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้รอบด้านและสามารถเข้าใจ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการมองจากเง่ือนไขในปัจจุบันแล้วเตรียมตัวป้องกันให้ได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุด 

๔.๑.๒ การกําหนดวงเงินงบประมาณ 
ในขั้นตอนของการวางแผนงบประมาณน้ันมีขั้นตอนสําคัญก็คือ การกําหนดวงเงินงบประมาณ

เข้ามาเพ่ือพิจารณาหลักการของการกําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายและโครงสร้างงบประมาณ 
จะต้องกระทําการประมาณการล่วงหน้า ๓ ปี โดยกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกัน

                                                        
๕องฺ.สตฺตก. ๑๕/๖๕/๑๐๔. 

 ๖พัชรา ตัณฑยรรยง, “การวางแผนทางการเงินแนวพุทธ”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓, หน้า๑๗๙. 



 ๑๑๓ 

เพ่ือทบทวนประมาณการรายได้ และพิจารณากําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายและโครงสร้าง
งบประมาณ และประมาณการล่วงหน้า ๓ ปี เพ่ือเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบ 
 อย่างไรก็ตาม การกําหนดวงเงินงบประมาณน้ันต้องคํานึงถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ รายงาน
เศรษฐกิจ ตัวแปรสําคัญทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายได้ประชาชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ (GDP) อัตราเงินเฟ้อ นํามาจัดทําประมาณการรายได้ กําหนดเป้าหมายงบประมาณขาดดุล/
สมดุล/เกินดุล ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายและต้องอยู่ภายใต้ 
สมมติฐานที่ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือยุทธศาสตร์ เมื่อกําหนดวงเงินเรียบร้อยแล้วก็ส่งคําขอ
งบประมาณไปยังหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ ทําให้สํานักงบประมาณและรัฐบาลทราบถึงพ้ืนฐาน
รายจ่ายในแต่ละปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนนโยบายระยะยาว และ
ดําเนินการจัดสรรทรัพยากร วงเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ในทุกระดับ  
 ในขั้นตอนน้ีปัจจัยสําคัญอยู่ที่การคาดคะเนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้อมูลรายได้
ประชาชาติผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ความเสถียรของนโยบายและยุทธศาสตร์ ถ้าหาก
การประเมินปัจจัยสําคัญเหล่าน้ีคลาดเคลื่อนก็ทําให้การกําหนดวงเงินคลาดเคลื่อน ซึ่งก็จะทําให้เกิด
ปัญหาตามมาอีกมาก ดังน้ันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย ได้แก่ กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้อง
มีข้อมูลที่แม่นยํา  
 สําหรับกระบวนการในขั้นน้ีน้ัน ผู้เก่ียวข้องทั้ง ๔ ส่วนจะต้องนําหลักอัตตัญญุตา มัตตัญญุตา 
และหลักกาลัญญุตามาบูรณาการใช้อย่างเต็มที่ ดังน้ี 
 ๑. ต้องรู้จักประเมินตนเอง (อัตตัญญุตา) 

ประเทศไทยต้องประเมินและประมาณการรายได้ประชาชาติผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
(GDP) จากรายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ของกระทรวงการคลังโดยนายสม
ชัย สัจจพงษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ปัจจุบันน้ีเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๕ 
ขยายตัวได้ที่ร้อยละ ๕.๕ มีแนวโน้มฟ้ืนตัวจากอุทกภัยอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะยังคงขยายตัวได้
อย่างต่อเน่ืองในปี ๒๕๕๖ สํานักงานเศรษฐกิจการคลังคาดว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่าง
ต่อเน่ืองที่ร้อยละ ๕.๒ (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ ๔.๗ – ๕.๗) โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากอุปสงค์
ภาครัฐและอุปสงค์จากต่างประเทศที่คาดว่าจะยังคงขยายตัวได้ อันมีปัจจัยสนับสนุนจากการเบิกจ่าย
ตามแผนบริหารจัดการนํ้าในระยะยาวของภาครัฐวงเงินลงทุนรวม ๓.๕ แสนล้านบาทที่คาดว่าจะเริ่ม
ทยอยลงทุนได้มากขึ้นในปี ๒๕๕๖ ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่แม้ว่าจะยังคงมีความเสี่ยง 
แต่มีแนวโน้มว่าจะเร่ิมฟ้ืนตัวขึ้นตามลําดับ อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลง 
ภายหลังจากที่มีการเร่งการบริโภคและการลงทุนเพ่ือฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยไปมากแล้วในปี
ก่อน ในด้านเสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี ๒๕๕๖ จะอยู่ที่ร้อยละ ๓.๕ 



 ๑๑๔ 

(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ ๓.๐–๔.๐) ตามอุปสงค์นํ้ามันในตลาดโลกที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นตาม
แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในเอเชีย๗ 

หลักการประเมินตนเองของประเทศไทย (คนไทย) เพ่ือประกอบในการกําหนดวงเงิน
งบประมาณ โดยผู้มีส่วนเก่ียวข้องจะต้องประกอบไปด้วยหลักการประเมินตนเอง ๕ ประการ คือ 

๑.  มีความเช่ือมั่นในศักยภาพของตน (ศรัทธา) หลักของความเช่ือมั่นในตนนั้นต้องประกอบ
ไปด้วย เช่ือมั่นในการทํางานของตน เช่ือมั่นในผลของงาน เช่ือมั่นว่าหากใครทําผู้น้ันย่อมได้รับ และ
ต้องเช่ือมั่นในข้อมูลที่ถูกต้องที่มีการศึกษาโดยละเอียดถี่ถ้วน  

๒. มีระเบียบวินัยในตน (ศีล) คือ คนในชาติต้องรักษากฎเกณฑ์กติกาของสังคม ไม่สร้างความ
วุ่นวายขึ้นด้วยการล่วงเกินกันและกันทั้งทางร่างกายและทางวาจา และยังต้องไม่เสพและขายสิ่งเสพติด
ให้โทษ อันเป็นการบ่อนทําลายชาติ ไม่ขาดความย้ังคิดและขาดสติ 

๓. เป็นผู้ศึกษาหาความรู้ (สุตะ) คือ คนในชาติต้องเป็นคนทันต่อข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง 
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มีการฝึกคนในชาติให้มีความเช่ียวชาญในศาสตร์ต่างๆ และรู้จักปรับตัวทันต่อ
เหตุการณ์เสมอ 

๔. รู้จักเสียสละ (จาคะ)คือ การรู้จักเสียสละความสุขความสบาย ผลประโยชน์ส่วนตน ใจ
กว้างพร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็นและความต้องการของผู้อ่ืน พร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่มีใจคับแคบ เห็นแก่ตัว เอาแต่ใจตัว เสียสละเวลาให้กับประเทศชาติ บ้านเมือง 
เสียสละเวลาให้กับสังคม เป็นผู้มีจิตอาสา  

๕. มีความรอบคอบ (ปัญญา) ได้แก่ การรอบรู้ในสถานการณ์โดยภาพรวม รู้จักคิดวิเคราะห์ 
มีทักษะในการทํางาน คิดตัดสินใจท่ีประกอบด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้อง แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
ได้ดี ตัดสินใจรวดเร็วเพราะความชํานาญในการคิดวิเคราะห์ 

ในที่น้ีให้รู้จักประเมินความสามารถของตนเสมอตามกรอบแห่งอัตตัญญุตาทั้ง ๕ ประการ คือ 
สัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา๘นอกจากน้ันยังต้องรู้จักประเมินตนเองในด้านฐานะ ตําแหน่ง หน้าที่ 
บทบาท ภาวะ เพศ กําลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม๙ที่สําคัญอย่าได้ประเมิน
ตนเองผิดว่า เป็นคนเก่งกว่าผู้อ่ืนทั้งที่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างน้ัน ไม่สําคัญตนผิด ปัจจุบันประเทศ
ไทยกําลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะต้องย่ิงประเมินตนเองในการใช้จ่าย ในการเตรียมตัวคนในชาติ

                                                        
๗กลุ่มสารนิเทศการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง, กระทรวงการคลัง,รายงาน

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ,  http://www.thaigov.go.th/th/news-
ministry/๒๐๑๒-๐๘-๑๕-๐๙-๑๖-๑๐/item/๗๒๓๓๖ ๒๕๕๖.html (๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖) 

๘องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๑๔. 
๙พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๑๐-๒๑๙. 



 ๑๑๕ 

ให้มีความพร้อม โดยคํานึงถึงความเป็นจริง ไม่ต้องแสดงตน ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย๑๐ ไม่แสดงตนเกิน
อํานาจหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะพัฒนาตนเสมอ  
 การรู้จักใช้อัตตัญญุตาอยู่เสมอทําให้ไม่ประมาทในการวางแผนการเงินของหน่วยงานหลักทั้ง 
๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีจะต้องทําหน้าที่ประเมินความเป็นอยู่ของประเทศไทย เพ่ือที่จะกําหนด
งบประมาณให้กับรัฐบาลตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และต้องระมัดระวังต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
การเงินของโลก และสร้างความมั่นคงในเร่ืองเศรษฐกิจการเงินซึ่งปัจจุบันความเสี่ยงทางด้านน้ีมีสูงมาก 
หากพลาดไปก็ทําให้ประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งทําให้เกิดผลกระทบในวงกว้างกับสังคมและ
ประเทศชาติ ฟ้ืนตัวลําบาก 
 ๒. ต้องรู้จักประมาณ (มัตตัญญุตา) 
 ในประเด็นน้ีซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับการวางแผนกําหนดวงเงินงบประมาณของประเทศ จําเป็นอย่าง
ย่ิงที่จะต้องใช้หลักรู้จักประมาณเข้ามากํากับอย่างเคร่งครัด วิธีการที่จะใช้กับแนวทางการกําหนด
วงเงินงบประมาณ ก็คือ การรู้จักประมาณในทรัพยากรท่ีมีทั้งหมด ในข้อน้ีพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญต่อหลักมัตตัญญุตาเป็นอย่างย่ิง พระองค์ทรงมีกระแสพระราชดํารัสแนะ
แนวทางในการพัฒนาประเทศและการดําเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรไทยมาโดยตลอด ดังพระบรมราโชวาท 
ความว่า 

 ...คนอื่นเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย จะว่าเมืองไทย
เชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งสมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความ
ปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ และทํางานต้ังจิตอธิษฐานในทาง
น้ี ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่ พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพอ
อยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินน้ี
ได้ เราจะยอดย่ิงได้…๑๑ 
 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนา วัสดุอุปกรณ์หลายอย่างยังต้องพ่ึงพาต่างประเทศ 
ดังน้ัน การกําหนดวงเงินงบประมาณจะต้องคํานึงในส่วนน้ีไว้เสมอ ทรัพยากรทุกอย่างในประเทศ
จะต้องรู้จักใช้อย่างพอดี พอเหมาะ พอควร ดังน้ัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน ๑๐ 

                                                        
๑๐เสถียรพงษ์ วรรณปก, จุดประกายแห่งชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สยาม, ๒๕๔๕), 

หน้า ๑๐๗. 
 ๑๑คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, ประมวลคําในพระบรมราโชวาทพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช ต้ังแต่พุทธศักราช ๒๕๓๑ - ๒๕๔๒ ที่เก่ียวข้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ,สํ า นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสั งคมแห่งชา ติ , 
(กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๖๗. 



 ๑๑๖ 

และแผน ๑๑ จึงนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้เป็น
แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ดังพระราชดํารัสที่ว่า  

…พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงน่ันเอง ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็
ใช้ได้ ย่ิงถ้าประเทศพอมีพอกินก็ย่ิงดี...ให้พอเพียงน้ีก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ใช้
ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทําให้มี
ความสุข ถ้าทําได้ ก็สมควรที่จะทําสมควรที่จะปฏิบัติ...คําว่าพอ ก็พอเพียง เพียงน้ีก็
พอดังน้ันเองคนเรา ถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย 
ก็เบียดเบียน คนอ่ืนน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดน้ี ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่า 
ทําอะไรต้องให้พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโด่ง ไม่โลภอย่างมาก 
คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงน้ี อาจจะมีมากอาจมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไป
เบียดเบียนคนอ่ืนต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็
พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง แปลว่า ความพอประมาณ และความมีเหตุผล...๑๒ 

 
 การกําหนดวงเงินงบประมาณด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงประกอบด้วยความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล มีความรู้ มีภูมิคุ้มกัน มีคุณธรรมหลักมัตตัญญุตาในพระพุทธศาสนาท่ี
เหมาะสําหรับการนําไปบูรณาการเข้ากับส่วนน้ีมีวิธีการคือ  
 ๑. พิจารณาตามทุนของตน (ยถาลาภะ)  
 ๒. พิจารณาตามกําลังความสามารถของตน (ยถาลาภะ)  
 ๓. พิจารณาตามพอดีกับฐานะของตน (ยถาสารุปปะ) 
 ประเทศไทยควรจัดงบประมาณหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้ังวงเงินก็ต้องคํานึงถึงเกณฑ์ทั้ง ๓ 
ประการน้ี รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางปฏิบัติ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระอุทิศ อภิวโร ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อ
แก้ปัญหาชีวิตและเศรษฐกิจ” ที่มองปัญหาเศรษฐกิจมาจากสาเหตุมาจากความโลภ ความโกรธ ละ
ความหลง แต่การแก้ปัญหาทางพระพุทธศาสตร์น้ัน ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาชีวิตจากภายในมา
สู่ภายนอกท่ีมุ่งเอาชนะกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตใจ โดยการเน้นให้มีสติปัญญารู้เท่าทันในปัญหาที่เกิดขึ้น 
และแก้ปัญหาตามเหตุปัจจัย๑๓ 
 
 
                                                        

๑๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๘. 
 ๑๓พระอุทิศ อภิวโร ,  “การศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือแก้ปัญหาชีวิตและเศรษฐกิจ”. 
วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 
๒๕๔๗, หน้า ๑๕๐. 



 ๑๑๗ 

 ๓. ต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ (กาลัญญุตา) 
 สถานการณ์ปัจจุบันน้ีมีความรวดเร็วเน่ืองจากสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศน้ันมีความก้าวหน้า 
ดังน้ัน การตัดสินใจทําอะไรก็ตามจะต้องอาศัยช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม หากกระทําในเวลาอันไม่
เหมาะสมแล้วก็จะทําให้การทํางานน้ัน ๆ เสียหายได้ ในขั้นตอนของการกําหนดวงเงินงบประมาณของ
แต่ละส่วนงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง กรม จนกระทั่งมาถึงระดับประเทศที่ต้ังงบกลางไว้ ก็ต้อง
พิจารณากรอบเวลา สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ ตามหลักของการพิจารณากรอบวงเงินน้ัน ปัจจัยหน่ึงที่
สําคัญก็คือ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่เปราะบางมาก หากมีอะไรเกิดขึ้นก็จะกระทบกับไทยทันที 
นอกจากน้ันปัจจัยที่คาดคะเนไม่ได้ อันได้แก่ ปัญหาภัยธรรมชาติ ประเทศไทยต้องอนุมัติวงเงินจํานวน 
๓.๕ แสนล้านบาท เพ่ือบริหารจัดการนํ้าในระยะยาวของภาครัฐ 
 การบูรณาการใช้หลักกาลัญญุตาในกรอบของศึกษาเรียนรู้สถานการณ์แบบมีระบบ มีงานวิจัย
รองรับ มีสถิติข้อมูลประกอบ (สิกขากาล) สอบถามข้อมูลจากผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญ (ปุจฉากาล) กาลแห่งการ
ดําเนินการตามหลักวิชา (ปโยคกาล) และการหยุดเคลื่อนไหวเพ่ือรอดูสัญญาณให้แน่นอนต่อไป 
(เนกขัมมกาล)๑๔  กรอบของกาลัญญุตาน้ียังหมายถึงการบูรณาการประเมินว่า กาลไหนควรทําอะไร 
เวลาไหนอันเหมาะสม มีหลักควรคํานึงเวลา ดังน้ี คือ ทําทันเวลาทําถูกเวลาทําตามเวลาทําตรงเวลาทํา
เป็นเวลา ให้พอเวลา ตลอดจนรู้จักกะเวลาและวางแผนการใช้เวลา๑๕  การจัดสรรงบประมาณถ้า
กระทําได้ตามกรอบเวลาดังที่แสดงไว้ย่อมทําให้การบริหารจัดการกับเงินที่อนุมัติไปมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง มีคุณค่าต่อประชาชนจริงๆ  
 สรุปได้ว่า หลักการวางแผนงบประมาณน้ันจําเป็นต้องเข้าใจยุทธศาสตร์และสถานการณ์ของ
ประเทศและของโลก ดังน้ันจะต้องมีหลักวิชา มีศาสตร์ มีข้อมูล มีรายละเอียด รู้จักประเมินตน รู้จัก
ประมาณและรู้จักกาล เทศะ จึงจะทําให้แนวทางการวางแผนงบประมาณมีความสมบูรณ์ตามหลัก
พระพุทธศาสนา  
 
๔.๒ การจัดทํางบประมาณ 
 ขั้นตอนของการจัดทํางบประมาณน้ันต่อเน่ืองจากการวางแผนงบประมาณซึ่งสํานัก
งบประมาณจะแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ดําเนินการเตรียมความพร้อมในการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 
 
 
                                                        

๑๔องฺ.ทสก.๑๖/๑๔๘/๒๕๐. 
๑๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๔๘), หน้า ๕.  



 ๑๑๘ 

 ๔.๒.๑ การจัดทําคําของบประมาณ 
 การจัดทําคําของบประมาณซึ่งเร่ิมที่การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ และวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 
พร้อมทั้งทบทวนการกําหนดเป้าหมายกลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวช้ีวัดผลสําเร็จในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมาจากน้ันก็ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จากการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยทบทวนเป้าหมาย 
ผลผลิต กิจกรรม ตัวช้ีวัด เพ่ือให้ทราบภาระงบประมาณตามภารกิจและนโยบายต่อเน่ือง และใช้เป็น
กรอบในการกําหนดทางเลือกและจัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจของรัฐบาลภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากน้ันประมาณการรายจ่ายประจําขั้นตํ่าที่จําเป็นที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพ่ือคงไว้ตามสิทธิ
หรือข้อกําหนดตามกฎหมายท่ีสอดคล้องกับฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี เสนอรอง
นายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนน้ีสําหรับการจัดทําคําของบประมาณ ประเด็นสําคัญอยู่ที่การทบทวนการ
กําหนดเป้าหมายกลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวช้ีวัดผลสําเร็จตรวจสอบการใช้งบประมาณที่ผ่านมา
เป็นกรอบในการดําเนินการ ในขั้นน้ีผู้จัดทําคําของบประมาณแต่ละหน่วยงานจะต้องนําหลักอัตถัญญุ
ตามาปรับใช้  

เบ้ืองต้นผู้จัดทําคําของบประมาณจะต้องรู้ถึงประโยชน์ เน้ือหารายละเอียดของงบประมาณ 
เมื่อตรวจดูงบประมาณที่ใช้ไปแล้วน้ันนําไปสู่ผลอย่างไร บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร ผลที่เกิด
จากงบประมาณคร้ังที่ผ่านมาเป็นอย่างไร น่าพึงพอใจหรือไม่ ผู้ทําคําของบประมาณจะต้องประเมินผล
งานของตนก่อน หากไม่ประเมินผลงานของตนก็ไม่สามารถล่วงรู้ผลสัมฤทธ์ิของการนํางบประมาณไป
ใช้ หลักอัตถัญญุตาน้ันเน้นสําหรับการรู้จักรายละเอียดตามที่ได้ต้ังไว้แล้ว ตรวจสอบรายละเอียด
ข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย และแนวทางป้องกันในการขอครั้งต่อไป การรู้จักผลงานของตนอยู่ในระดับ
ไหน ดี หรือไม่ดี มีประโยชน์ หรือไม่มีประโยชน์ และต้องรู้ด้วยว่า ที่ดีเพราะอะไร ที่ไม่ดีเพราะอะไร 
งบตัวไหนไม่มีประโยชน์ก็ต้องปรับ งบตัวไหนมีประโยชน์ก็ทําคําขอต่อไป เมื่อเห็นว่าสิ่งใดที่กระทําแล้ว
เป็นผลดีก็เร่งรีบทํา สิ่งที่เป็นผลเสียก็ให้ลด ละ เลิก ไม่ทําสิ่งน้ัน เป็นต้น๑๖ 

หลักแห่งอัตถัญญุตาเป็นการดูที่ผลของงบประมาณท่ีขอไปท่ีผ่านมา ดูที่รายละเอียดของการ
วางแผนของบประมาณคร้ังใหม่ประกอบว่า สอดคล้องกับแนวทางของการปรับปรุงจุดอ่อน เสริมจุด
แข็ง โดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลเดิม 

 
 

                                                        
๑๖ไสว มาลาทอง และคณะ, คู่มือการศึกษาจรยิธรรม, หน้า ๔๗. 



 ๑๑๙ 

 ๔.๒.๒ การจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการ ๓ มิติ 
สํานักงบประมาณใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting *SPBB*) โดยคํานึงถึง
ความสําเร็จของงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีการกระจายอํานาจ และความ
รับผิดชอบในการวางแผนการจัดการ และบริหารงบประมาณแก่กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งระบุ
โครงสร้างความรับผิดชอบ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  

การจัดทํางบประมาณต้องบูรณาการตามยุทธศาสตร์ใน ๓ มิติ ได้แก่ มิติงานตามยุทธศาสตร์ 
กระทรวงและหน่วยงาน (Functional) มิติงานตามแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ (Agenda) และ
มิติงานตามยุทธศาสตร์พ้ืนที่ (Area) เป็นการทําคําของบประมาณท่ีเน้นการจัดการทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิผล คุ้มค่า และสอดคล้องกันตามความต้องการของประชาชน โดยเพ่ิมบทบาทและความ
รับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม ในการบริหารจัดการงบประมาณ และคํานึงถึงความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม ศึกษาวิจัยเรื่อง “การดําเนินชีวิตที่ดี
ของเยาวชนไทยตามหลักสัปปุริสธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนช่วงช้ันที่ ๔ โรงเรียนศึกษานารี
วิทยาเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร” ในประเด็นว่า การดําเนินชีวิตที่ดีของเยาวชนไทยตามหลักสัปปุ
ริสธรรมน้ันต้องใช้เวลาให้เหมาะสม สิ่งไหนควรทําก่อนทําหลัง ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ต้องรู้จักฐานะ
ของตนว่า ตนมีฐานะอย่างไร ควรใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน๑๗ 

จากหลักการน้ี ผู้ขอทําคําของบประมาณก็ดีและผู้อนุมัติงบประมาณก็ดีจะต้องบูรณาการด้วย
หลักปริสัญญุตาและปุคคลัญญุตาเข้าไปช่วยเหลือในการจัดทํางบประมาณแบบ ๓ มิติ ดังน้ี 
 ๑. การใช้หลักปริสัญญุตา  

หน่วยงาน งบประมาณและพ้ืนที่ทั้ง ๓ มิติน้ีเป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้การใช้งบประมาณมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบ การรู้จักหน่วยงานที่ของบประมาณเข้ามา 
จํานวนงบที่ขอ และพื้นที่ที่จะนํางบไปใช้เป็นหลักสําคัญที่ผู้อนุมัติและผู้ที่รับผิดชอบจะต้องมีความ
เข้าใจกลุ่มคน องค์กร หรือหน่วยงานน้ันๆ เช่น หน่วยงานทหาร ก็มีลักษณะการใช้งบประมาณลักษณะ
หน่ึง หน่วยงานทางศาสนาก็ใช้งบประมาณลักษณะหน่ึง การพิจารณาตามลักษณะบุคคลที่มี
ความสําคัญตามยุทธศาสตร์จะทําให้การของบประมาณมีทิศทางที่ถูกต้อง  

โดยหลักการของการรู้จักชุมชนข้อน้ีมุ่งหมายไปท่ีการเข้าถึง รู้ลักษณะ รู้แนวทาง รู้แนวปฏิบัติ
ของกลุ่มชน หน่วยงาน องค์กร เพ่ือที่จะได้กําหนดท่าทีในการปฏิบัติต่อกลุ่มชนน้ันได้อย่างถูกต้อง การ
เข้าใจวัฒนธรรมของหน่วยงานในประเทศที่ของบประมาณเข้ามาเป็นอย่างดี มีการติดตามผลงาน มี
การทําวิจัยพฤติกรรมการใช้งบประมาณของหน่วยงานน้ัน ๆ ก็จะทําให้กําหนดงบประมาณให้ได้อย่าง
                                                        

๑๗แม่ชีบุญช่วย  ศรีเปรม, “การดําเนินชีวิตที่ดีของเยาวชนไทยตามหลักสัปปุริสธรรม : ศึกษา
เฉพาะกรณีนักเรียนช่วงช้ันที่ ๔ โรงเรียนศึกษานารีวิทยาเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ 
ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓, หน้า ๑๙๙. 



 ๑๒๐ 

ถูกต้อง เหมาะสม ไม่มาก ไม่น้อย ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวถึงการรู้ชุมชน คือการรู้กาลอันควร
ประพฤติปฏิบัติในถิ่นที่ชุมนุมและต่อชุมชนน้ันว่า ชุมชนน้ีเมื่อเข้าไปหาควรทํากิริยาอย่างน้ี ควรต้องพูด
อย่างน้ี ชุมชนน้ีมีระเบียบวินัยอย่างน้ี มีวัฒนธรรมประเพณีอย่างน้ี มีความต้องการอย่างน้ี ควร
เก่ียวข้องควรต้องสงเคราะห์ ควรรับใช้ และควรบําเพ็ญประโยชน์ให้อย่างน้ี ๆ เป็นต้น๑๘สอดคล้องกับ
พระเทพดิลกที่กล่าวว่า “การรู้จักคณะบุคคล กลุ่มคนที่ตนเข้าไปเก่ียวข้องในขณะน้ัน ๆ อาจจะ
เรียกว่า รู้จักจิตวิทยามวลชนตลอดถึงภูมิหลังของคณะบุคคลเหล่าน้ัน”๑๙ย่อมทําให้กําหนดขอบเขต
ของการของบประมาณได้ดีขึ้น ดูตามความรับผิดชอบของหน่วยงาน จํานวนงบที่ขอ และพื้นที่ที่
นําไปใช้ 

ปัจจุบันงบประมาณได้ใช้ไปใน ๓ จังหวัดภาคใต้เป็นจํานวนมาก ที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะไม่ได้
ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของชุมชน ไม่ได้เข้าใจวิถีชีวิตชุมชน แต่ประเมินเทียบเคียงกับที่อ่ืน กับ
ประเทศอ่ืน และเข้าใจไม่ทั่วถึง ดังน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ให้พระกระแสรับสั่งให้ปฏิบัติ
ต่อ ๓ จังหวัดภาคใต้ ด้วย ๓ หลักการ คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อย่าถือว่า หากคนส่วนมากเห็นว่า
ดี แล้วจะดีตามท่ีเขาว่า หรือคนส่วนใหญ่ว่าช่ัวจะต้องช่ัวตามเขาไป ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบรอบ 
ดูเหตุ ดูผล ดูตามความเป็นจริง เช่นเดียวกัน หากพบสังคมใดเป็นที่สนใจของคนหมู่มากก็อย่าตัดสินใจ
ว่าสังคมน้ันดี ควรจะพิจารณาใคร่ควรให้ดีมีสติ มีเหตุ มีผลที่จะสมควรเช่ือว่าสังคมน้ันดี๒๐บางครั้ง
งบประมาณที่ทุ่มลงไปใน ๓ จังหวัดภาคใต้กลายเป็นแหล่งทุจริตที่อาศัยช่องทางในสถานการณ์น้ีก็ได้  

๒. การใช้หลักปุคคลัญญุตา 
ในขณะเดียวกันกับการใช้กรอบ ๓ มิติ ได้แก่ หน่วยงานท่ีของบประมาณเข้ามา (Function) 

จํานวนงบที่ขอ (Agenda) และพ้ืนที่ที่จะนํางบไปใช้ (Area) ก็สามารถใช้หลักการรู้จักบุคคลเข้าไป
บูรณาการร่วมด้วย หลักแห่งการรู้จักบุคคล คือ หน่วยย่อยขององค์กร การรู้จักบุคคลตามหลักแล้วคือ 
การรู้จักผู้ที่มีสนใจข้อมูลที่ดี เข้าไปศึกษาหาความรู้ ต้ังใจนําแนวคิดทฤษฎีไปปฏิบัติ ตรวจสอบแก้ไข 
ปรับปรุง เพ่ือนําไปความรู้น้ันไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทางตรงกันข้ามก็รู้จักบุคคลที่ไม่สนใจ
ศึกษาหาความรู้ปฏิบัติใดเพ่ือประโยชน์ ในที่น้ีการรู้จักบุคคลที่ศึกษา ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา และ
นํางบประมาณไปใช้อย่างมีประโยชน์ก็ต้องเข้าไปรู้ในรายละเอียดของส่วนงานที่เป็นระดับบุคคล  
 โดยสรุป การจัดทํางบประมาณที่นําหลักอัตถัญญุตา หลักปริสัญญุตา และหลักปุคคลัญญุตา
เข้าไปบูรณาการย่อมนํามาซึ่งความชัดเจนในหลักการ วิธีการและแนวทางปฏิบัติทั้ง ๓ ส่วนของ
หลักธรรมแต่ละข้อทั้ง ๒ ส่วนคือ หลักการจัดทําคําของบประมาณและกรอบการจัดทํางบประมาณใน 
                                                        

๑๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๕.  
๑๙พระเทพดิลก (ระแบบ ฐ ิตญาโณ), เสริมสร้างสู่สุขสันต์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท แปดสิบ

เจ็ด (๒๕๔๕) จํากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๒๒๘. 
๒๐สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฒโน), ธรรมประดับใจ, (กรงุเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 

๒๕๒๗), หน้า ๖๓.  



 ๑๒๑ 

๓ มิติย่อมทําให้การจัดทํางบประมาณมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น มีหลักการบริหารภาคปัญญาตามแนว
พระพุทธศาสนาที่แสดงไว้ เป็นการจัดทํางบประมาณที่มีประโยชน์เป็นที่ต้ัง 
 
๔.๓ การอนุมัติงบประมาณ 
 กระบวนการข้ันตอนของการอนุมัติงบประมาณเป็นขั้นตอนที่ต่อเน่ืองจากกระบวนการจัดทํา
งบประมาณเมื่อส่วนราชการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีเสร็จ จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณา
อนุมัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจะคํานึงถึงหลักการ ๔ 
หลักการ คือ ๑) วินัยทางการคลังของประเทศ ๒) ผลผลิตและงบประมาณ ๓) ความคุ้มค่าการใช้
งบประมาณและต้นทุนและ ๔ ศักยภาพของหน่วยรับงบประมาณท่ีขอใช้งบประมาณ เมื่อพิจารณา
กรอบการอนุมัติการเงินทั้ง ๔ ประเด็นอย่างครบถ้วนแล้ว มีระบบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณโดย
เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่จะต้องทําหน้าที่น้ี ในประเด็นน้ี ผู้วิจัยวิเคราะห์
ว่า เป็นลําดับที่สําคัญอย่างย่ิงของระบบงบประมาณ เพราะงบประมาณจะผ่านหรือไม่อยู่ในขั้นตอนน้ี 
และเมื่อผ่านแล้วจะมีการปรับลดหรือเพ่ิมก็อยู่ในขั้นตอนน้ีอีกเช่นกัน ผลแห่งการอนุมัติครั้งน้ีก็จะ
ผูกพันการใช้งบประมาณที่อนุมัติไปแล้วซึ่งเป็นความสามารถของผู้บริหารงบประมาณ ผู้พิจารณา
อนุมัติจะต้องมีปัญญาเห็นชัดในความเป็นจริงของการงบประมาณจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะบูรณาการ
หลักสัปปุริสธรรมท้ัง ๗ ข้อร่วมกันตามกรอบของการพิจารณาประเทศไทยใช้กรอบการการอนุมัติ
งบประมาณของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐กล่าวคือ 
นายกรัฐมนตรีต้องเสนอพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อรัฐสภา โดยต้องผ่านการ
พิจารณาจากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา แบ่งออกเป็น ๓ วาระ และต้องทําให้เสร็จสิ้นภายใน 
๑๒๕ วัน โดยมีกระบวนการอนุมัติงบประมาณ ดังน้ี 

๔.๓.๑ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)ทั้งสภา ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจะเป็นผู้พิจารณาให้ความ

เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีข้อมูลเก่ียวกับ
งบประมาณในพระราชบัญญัติ กล่าวคือต้องศึกษางบประมาณที่ได้รับไว้แล้วโดยพิจารณาให้ต้ังอยู่บน
หลักวิชาการ ไม่ใช่ต้ังอยู่บนหลักความรู้สึกและการมีอคติ  

ในวาระที่ ๑ เป็นวาระท่ีสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณารับหรือไม่รับหลักการร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่รัฐบาลได้เสนอ การจะรับหรือไม่รับน้ันจะต้องมีหลักใน
การพิจารณาโดยภาพรวมก่อน โดยฟังจากคําแถลงของนายกรัฐมนตรีอันประกอบไปด้วยหลักการและ
เหตุผลนโยบายงบประมาณ ภาวะเศรษฐกิจทั่วไป ฐานะและนโยบายการเงินการคลัง และสาระสําคัญ
งบประมาณรายจ่าย ทุกส่วนน้ันประกอบไปด้วยหลักสัปปุริสธรรมหรือไม่  

กรอบในการพิจารณาในส่วนหลักการและเหตุผลของงบประมาณประจําปี หลักการน้ัน
มีธัมมัญญุตาหรือไม่ อย่างไร หลักการและเหตุผลที่มีธรรมน้ันหมายถึงหลักการน้ันมีทิศทางที่นําไปสู่
ความดี ความรู้ ความจริง และรู้ในสิ่งที่ตรงกันข้ามด้วยว่า ทําอย่างน้ีแล้วจะนําไปสู่ความเสื่อม ตาม



 ๑๒๒ 

หลักนวังคสัตถุศาสน์ที่สามารถนํามาบูรณาการเข้ากับส่วนน้ี ก็คือ หลักการและเหตุผลน้ันต้องประกอบ
ไปด้วยหลักวิชา มีเน้ือหารายละเอียด มีขั้นตอนกระบวนการในการดําเนินการ 

ในส่วนนโยบายของงบประมาณน้ันต้องดูที่ยุทธศาสตร์ของชาติ กล่าวคือให้ดูว่านโยบายของ
ชาติน้ันมีอัตตัญญุตาอยู่หรือไม่ การนําอัตตัญญุตาเข้าไปบูรณาการ คือ การรู้จักอัตลักษณ์ชาติของ
ตนเองดีหรือไม่ ศึกษาอัตลักษณ์และสถานะของชาติไทยอยู่ในลักษณะไหนในปัจจุบัน และต้องการ
สร้างสถานะของชาติไทยให้เป็นอย่างไร ตรงน้ีต้องได้รับการพิจารณา อัตลักษณ์ของชาติไทยก็จะต้อง
ได้รับการศึกษาให้ตกผลึก เพ่ือให้การอนุมัติงบประมาณส่งเสริมอัตลักษณ์ของชาติโดดเด่นย่ิงขึ้น  

ในส่วนของภาวะเศรษฐกิจทั่วไป และฐานะนโยบายการเงินการคลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จะต้องพิจารณามองหาสัปปุริสธรรมว่ามีอยู่ในถ้อยแถลงน้ีหรือไม่ กรอบที่จะเป็นหลักธรรมในการ
พิจารณางบประมาณในส่วนน้ีต้องดูว่า ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของไทยน้ันมีหลักมัตตัญญุตา หรือ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่หรือไม่ อย่างไร จะต้องพิจารณามองในกรอบสัปปุริสธรรมข้อน้ี เพราะ
เป็นหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสให้ชาวไทยดํารงตนอยู่ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ชาวไทยรู้จักการดําเนินชีวิต การใช้สอยปัจจัย ๔ อย่างมีคุณค่าสูงสุด รู้จัก
ความพอเหมาะ พอดี และพอสมควร รู้จักการใช้จ่ายทรัพย์ให้มีประโยชน์ จากน้ันก็พิจารณาหลัก
กาลัญญุตาในส่วนของฐานะและนโยบายการเงินการคลังของประเทศเหตุที่ต้องใช้หลักกาลัญญุตาเข้า
กับส่วนน้ีก็เพราะจะต้องรู้ฐานะการเงินการคลังของประเทศให้ชัดเจน ข้อมูลที่มีเก่ียวกับเรื่องน้ีต้องเป็น
ข้อเท็จจริงที่มีงานวิชาการรองรับ มีการทําวิจัย ไม่ใช่ข้อมูลที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้สึกว่า คิด คาด
เดา คาดคะเนตามเสียงกระซิบ น่ีเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้อนุมัติงบประมาณได้อย่างมีหลักธรรมข้อน้ี
กํากับ นอกจากน้ัน จะต้องรู้จักเข้าไปสนทนากับผู้รู้ ผู้ที่เก่ียวข้อง ผู้มีประสบการณ์รับฟังความคิดเห็น
แล้วนํามาประมวลเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การมีฐานข้อมูลอย่างน้ีช่ือว่าได้บูรณาการ
หลักมัตตัญญุตาและหลักกาลัญญุตาเข้ากับแนวการพิจารณาอนุมัติรับรองงบประมาณประจําปี 

ประเด็นสุดท้ายของแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับสาระสําคัญงบประมาณรายจ่าย 
ในประเด็นน้ี เป็นเรื่องของหน่วยงานและบุคคลที่จะทําให้งบประมาณที่อนุมัติน้ันไปถึงประชาชน ไป
เป็นประโยชน์ต่อองค์การ หน่วยงานหรือไม่ และต้องดูบุคคลท่ีเป็นเจ้าภาพในฐานะผู้เป็นเจ้าของ
งบประมาณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมองไปถึงกระทรวงที่จําเป็น ไม่จําเป็น เจ้าภาพกระทรวง 
หน่วยงาน ผู้ดูแล และผู้รับผลประโยชน์ของงบประมาณ ในส่วนน้ีต้องใช้หลักปริสัญญุตาและหลัก
ปุคคลัญญุตาเข้ามาบูรณาการหมายความว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พิจารณาจะต้องมองให้เห็นถึง
หน่วยงานและบุคคลที่รับผิดชอบ การรู้จักหน่วยงานและบุคคลที่รับผิดชอบในเชิงลึก กล่าวคือ รู้ว่า 
หน่วยงานน้ันประสานงานกับหน่วยงาน ทํางานร่วมกับกระทรวงอ่ืน รู้ถึงความแตกต่างระหว่างชุมชน
สังคม ศาสนา วัฒนธรรมอ่ืน มองดูการจัดระบบในหน่วยงานของตนเช่ือมประสานกับองค์กร ศาสนา 
วัฒนธรรมอ่ืนหรือไม่ อย่างไร เมื่อดูในเชิงโครงสร้างแล้วก็ต้องพิจารณาบุคคลที่เป็นเจ้าภาพของ
หน่วยงานน้ันว่าเป็นคนอย่างไร เรียกว่า ใช้หลักปุคคลัญญุตา รู้ว่า เจ้าภาพที่ของบประมาณเป็นคนมี
ภูมิหลัง มีประวัติ มีที่มาที่ไปอย่างไร มีผลงานเชิงบวก เชิงลบอย่างไร ต้องเห็นถึงบุคลิกลักษณะ 



 ๑๒๓ 

อุปนิสัยใจคอ ตลอดจนถึงการทํางานของบุคคลที่อยู่ในองค์กรที่ขอมามีประสิทธิภาพหรือไม่ คําว่า 
สาระสําคัญของงบประมาณรายจ่าย ก็คือ งบประมาณน้ีตอบสนองต่อการพัฒนาชาติตามยุทธศาสตร์
นโยบายของรัฐหรือไม่อย่างไร ต้องดูประกอบหลักธรรมทั้ง ๒ ข้อน้ี 

ขั้นตอนหลังจากที่พิจารณาแล้วอนุมัติรับรองร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีแล้ว 
ต้องแต่งต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และผู้อํานวยการสํานักงบประมาณเป็นเลขานุการ และ
ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้สังเกตการณ์และผู้ให้ข้อเสนอแนะในขั้นน้ีเป็นวาระที่ ๒ กรรมาธิการจะที่
ได้รับแต่งต้ังจะเป็นผู้ทําหน้าที่พิจารณางบประมาณที่เสนอเข้ามาแล้วเสนอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาอีกคร้ัง กรรมาธิการก็ต้องนําหลักสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ ประการเข้ามาบูรณาการพิจารณาในช้ัน
น้ีเพ่ือให้งบประมาณของชาติมีความคุ้มค่า มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์สูงสุด 
 ๔.๓.๒ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของวุฒิสภา 
 เมื่อผ่านวาระที่ ๒ ไปแล้วก็มาถึงวาระสุดท้ายของการพิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี แต่เป็นหน้าที่ของวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ สมาชิก
วุฒิสภาเป็นสภาสูงในปัจจุบันน้ันมีจํานวน ๒๕๐ คน ได้มาจาก ๒ แนวทาง คือ ได้จากการแต่งต้ังและ
ได้รับการเลือกต้ัง๒๑ ที่จะต้องพิจารณาร่างงบประมาณที่สภาผู้แทนส่งขึ้นไป กรอบในการพิจารณาน้ันก็
คงต้องดูงบประมาณทั้งในภาพรวมและในส่วนของแต่ละกระทรวง ทบวง กรมหลักการในการพิจารณา
ที่ใช้สัปปุริสธรรมทุกข้อเข้ามาบูรณาการก็คือ การตรวจสอบดูว่า สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา
รอบคอบแล้วหรือยัง การพิจารณาที่ผ่านมาต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักสัปปุริสธรรมแล้วหรือยัง ถ้า
บกพร่องไม่มากก็ช่วยแนะนําเติมเต็มให้ แต่ถ้ามากก็ให้นํากลับไปปรับใหม่ก่อนที่จะนําไปประกาศเป็น
กฎหมายต่อไป  
 ในฐานะที่เป็นวุฒิสภา หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า เป็นสภาสูง เป็นสภาที่ได้รับการยกย่องให้ทํา
หน้าที่ตรวจสอบการทํางานของสภาผู้แทนราษฎรในส่วนน้ี ดังน้ันจึงหมายถึงเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่อง
ว่ามีวุฒิภาวะทั้งด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิและธรรมวุฒิ สิ่งใดที่สภาผู้แทนราษฎรยังไม่รอบคอบจึงต้องแนะนํา 
ในพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญต่อสภาที่เป็นบัณฑิตอย่างมาก ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสุตโสม
ชาดกว่า  

ในที่ประชุมใดไม่มีสัตบุรุษ ที่ประชุมน้ันไม่ช่ือว่าสภา ชนเหล่าใดไม่พูดเป็น
ธรรม ชนเหล่าน้ัน ไม่ช่ือว่าเป็นสัตบุรุษ คนผู้ละราคะโทสะ โมหะได้แล้วพูดเป็นธรรม
น้ันแล ช่ือว่าเป็นสัตบุรุษบัณฑิตผู้อยู่ปะปนกับคนพาล เมื่อไม่พูดใคร ๆ ก็ไม่รู้ว่าเป็น
บัณฑิต แต่ว่าบัณฑิตเมื่อพูดแสดงอมตธรรมใคร ๆ จึงจะรู้ว่าเป็นบัณฑิต เพราะเหตุน้ัน 

                                                        
๒๑เอกสารรัฐสภา, ๒๕๕๖ 



 ๑๒๔ 

บัณฑิตพึงกล่าวธรรมให้กระจ่าง พึงยกธงของพวกฤๅษี ฤๅษีทั้งหลาย มีคําสุภาษิตเป็นธง 
ธรรมแลเป็นธงของฤๅษีทั้งหลาย๒๒ 

 
จะเห็นได้ว่า สภาที่เป็นบัณฑิตจะต้องพูดสิ่งใดก็ต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งที่ประกอบด้วยสุจริตทั้ง 

๓ คือ กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต เมื่อกล่าวออกมาแล้ว คนทั้งหลายจึงรู้ว่า คําของใครเป็นคํา
ของบัณฑิตและเป็นคําที่ไม่ใช่ของบัณฑิต ในการประชุมเพ่ือที่จะให้วาทศิลป์โน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเช่ือตน พอ
เขาไม่เช่ือตนก็เกิดความไม่พอใจ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะของสภาไว้ให้พิจารณาว่า “ที่ใดไม่มีคน
สงบท่ีน้ันไม่ช่ือว่าสภาในที่ใดไม่มีคนสงบ ที่น้ันไม่ช่ือว่าสภา คนเหล่าใดไม่กล่าวธรรมคนเหล่านั้นไม่ช่ือ
ว่าคนสงบ คนสงบละราคะโทสะ และโมหะแล้วกล่าวธรรมอยู่”๒๓ในพุทธพจน์ข้อน้ีน้ันแสดงให้เห็นว่า 
เป็นบัณฑิตที่อยู่ในสภาจะต้องกล่าวธรรม เป็นผู้ที่สงบ หมายถึงไม่กล่าวสิ่งใดนําไปสู่ความแตกแยก 
ขัดแย้ง กล่าวหา และเต็มไปด้วยอคติ 
 วุฒิสภาจะต้องให้คําแนะนํางบประมาณที่ส่งขึ้นมาด้วยถ้อยคําอันประกอบด้วยธรรม
ประกอบด้วยหลักสัปปุริสธรรม ได้แก่ มีหลักการ มีรายละเอียด มีอัตถะสาระ มีการประเมินประเทศ มี
การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักจังหวะโอกาส ความเหมาะสมกับกาลอันมีการข้อเท็จทางข้อมูลเป็น
พ้ืนฐาน มีการเข้าใจองค์กรและเข้าใจผู้ปฏิบัติการ เมื่อทําได้ดังน้ีย่อมทําให้ขั้นตอนของการอนุมัติ
งบประมาณประจําปีมีประสิทธิภาพ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 
 สรุปได้ว่า ในขั้นตอนของการอนุมัติงบประมาณนั้น ผู้มีส่วนสําคัญอย่างย่ิงที่จะต้องใช้หลักสัป
ปุริสธรรมทั้ง ๗ ข้อเข้าบูรณาการในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ก็คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(สส.) และสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ถ้าหากไม่ใช้หลักสัปปุริสธรรมเข้าประกอบในการพิจารณา หรือใช้ไม่
ครบก็จะทําให้เกิดปัญหาต่อการอนุมัติงบประมาณได้งบประมาณประจําปีที่รัฐบาลบริหารประเทศน้ัน
เป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะส่งผลให้ประเทศเจริญ พัฒนา หรือเกิดปัญหาขึ้นได้ เน่ืองจากปัจจุบันเป็น
ยุคของการแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ในโลกด้วย 
 
๔.๔ การบริหารงบประมาณ 
 การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) เป็นวงจรงบประมาณ (Budget Cycle) 
ดําเนินการต่อเน่ืองจากข้ันตอนการจัดทํางบประมาณ (BudgetPreparation) และการอนุมั ติ
งบประมาณ (Budget Adoption)เป็นการขับเคล่ือนงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายซึ่งต้องอาศัย ความ
รับผิดชอบ (Accountability)ของหน่วยงานที่รับงบประมาณไป โดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่ง “ผลผลิต” และสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ในขั้นของการบริหารงบประมาณ
                                                        

๒๒ขุ.ชา. ๒๘/๓๙๓/๑๑๐. 
๒๓สํ.ส. ๑๘/๓๙๓/๑๑๐. 



 ๑๒๕ 

หลังจากที่งบประมาณได้รับการจัดสรรให้แต่ละหน่วยงานของรัฐได้นําไปดําเนินการได้ตามแผน
งบประมาณที่เสนอมาตามลําดับ โดยยึดกรอบการบริหารงบประมาณที่ดี (Good governance in 
Budget Management) ได้แก่  

๑. มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละระดับชัดเจน  
๒. มีระบบการติดตามประเมินผล 
๓. มอบอํานาจการบริหารจัดการงบประมาณ 
๔. เพ่ิมขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ 
๕. ประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)๒๔ 
การมีแนวทางการบริหารงบประมาณที่ทําให้การบริหารงบประมาณเป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเริ่มจากระดับสูงคือรัฐบาล คณะรัฐมนตรีในฐานะผู้รับผิดชอบงบประมาณ การใช้งบ
สามารถตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส มีตัวช้ีวัดผลสําเร็จในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณคุณภาพเวลาและ
ค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารตลอดจนเป็นการแสดงความ
รับผิดชอบของหน่วยงานต่อผลสําเร็จของงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องมอบอํานาจให้กระทรวงและ
หน่วยงานได้มีความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ ไม่ติดขัดอยู่กับระเบียบราชการมากเกินไป 
สามารถเพ่ิมขอบเขตการนําเงินนอกงบประมาณมาบริหารร่วมกับงบประมาณได้เพ่ือความสมบูรณ์ของ
งาน แต่ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงเสถียรภาพของงบประมาณว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร้ทิศทาง ในขั้นของ
การบริหารงบประมาณจึงมีการประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) 

สําหรับกรอบการบริหารงบประมาณน้ีสามารถนําหลักธัมมัญญุตา อัตถัญญุตา มัตตัญญุตา
และกาลัญญุตามาบูรณาการใช้ได้โดยมองถึงหลักการ วิธีการ รายละเอียด และการประมาณการดังที่
พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) ได้กล่าวไว้ว่า “การบริหารจัดการตามแนวธรรมาภิบาลคือ  

๑.  การศึกษา ค้นคว้าให้มีความชัดเจนในตัวปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ อันสรุป
รวมเป็นอาการของทุกขสัจให้มีความชัดเจนคืออะไร 

๒.  พยายามสืบสาวจนถึงต้นตอของปัญหาอุปสรรคในภารกิจน้ันๆ ที่สรุปเป็นความโลภ ความ
โกรธ ความหลงที่เป็นกระบวนการของกิเลส๒๕ 

หมายความว่า การบริหารจัดการตามแนวธรรมาภิบาลจะต้องศึกษาเหตุให้ชัดเจนในส่วน
ความชัดเจนก็คือ มีรายละเอียด เน้ือหาของปัญหา จากนั้นก็สาวไปถึงต้นตอ คือรากเง้าปัญหาที่เกิด
จากอกุศลที่จะนําปัญหาอื่นๆ ตามมา หลักสัปปุริสธรรมน้ีเป็นหลักธรรมการบริหารงานภาคปัญญาคือ 
มีปัญญาต่อภารกิจการงานที่ต้องบริหารจัดการ ต้องมีปัญญา รอบรู้ ซื่อสัตย์ มีปฏิภาณไหวพริบในการ

                                                        
๒๔เอกสารรัฐสภา, อ้างแล้ว. 
๒๕พระธรรมเมธาภรณ์, (ระแบบ ฐิตญาโณ), สารัตถะวิชาการพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพ- 

มหานคร : บางกอกบล็อก, ๒๕๕๓), หน้า ๑๔๑-๑๔๒. 



 ๑๒๖ 

บริหารจัดการ ทํางานได้ ทําการงานดี และทําการงานเป็นจนถึงเป็นงาน”๒๖ การบริหารงานใดก็ตาม
จะต้องมีปัญญาเป็นอันดับแรก แต่การมีปัญญาในที่น้ีก็คือมีปัญญาในภาคปฏิบัติตามเร่ืองน้ัน ๆ ในที่น้ี
ก็คือมีปัญญาในการบริหารงบประมาณ 
 ๔.๔.๑ การบริหารงบประมาณตามแผน 

แผนงบประมาณใช้แผนการเบิกจ่ายงบประมาณและแผนการดําเนินงานเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา ส่วนราชการต้องจัดทําแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ และแผนการดําเนินงานให้สํานักงบประมาณพิจารณาว่าเป็นไปตามที่รัฐสภาอนุมัติหรือไม่ 
เมื่อสํานักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบแผนทั้ง ๒ แล้วจะแจ้งให้ส่วนราชการทราบ และแจ้งให้
กรมบัญชีกลางบริหารเงินสดจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ 

๑. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปัจจุบันแผนการเบิกจ่ายงบประมาณใช้แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เป็นระบบการ

จัดการงบประมาณเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูงในการบริหารงบประมาณรายจ่ายของส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ แต่ในขณะเดียวกันเพ่ือเป็นหลักประกันผลงานของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจว่าจะผลิตผลผลิตหรือจัดทําโครงการให้บรรลุตามท่ีเสนอขออนุมัติขอใช้จ่ายเงินแผ่นดินไว้
กับรัฐสภาจึงได้กําหนดให้มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือประกอบในการบริหารงบประมาณรายจ่าย นอกจากน้ันราชการและรัฐวิสาหกิจจะต้องจัดทํา
ระบบข้อมูลการดําเนินงานตามผลผลิตหรือโครงการพร้อมกับกําหนดค่าหรือเกณฑ์การวัดของตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จตามที่กําหนดไว้หรือที่ได้ตกลงกับสํานักงบประมาณ เพ่ือใช้ในการรายงานผลและให้จัดทํา
รับส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (GFMIS 
Government Fiscal Management Information System) เครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานการคลังภาครัฐ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายการคลังและปรับ
ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศได้้อย่างทันที) 

ในการนําหลักสัปปุริสธรรมเข้าบูรณาการใช้กับขั้นตอนน้ีน้ันมีแนวทางที่สําคัญ ดังน้ี  
๑. การเบิกจ่ายเงินน้ันสํานักงบประมาณเป็นผู้มีส่วนที่จะตรวจแผนการเบิกจ่ายของแต่ละส่วน

ราชการให้มีความถูกต้องและกําหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณไปตามแผนงบประมาณที่เสนอเข้ามา แผน
งบประมาณประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่เรียกว่า GFMIS ในส่วนน้ีเป็นส่วนของภาคบุคคลที่ต้อง
ทํางานให้เป็นไปตามแบบของสํานักงบประมาณ บุคคลที่ทําต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
งบประมาณเป็นอย่างดี หลักสัปปุริสธรรมที่เหมาะสําหรับการใช้ในประเด็นน้ีก็คือ หลักปุคคล 
ปโรปรัญญุตา การรู้จักบุคคล ตามหลักแล้วในส่วนน้ีมุ่งหมายไปที่บุคคล ๗ ประเภท๒๗กล่าวคือ บุคคล
ที่จะประสานกับหน่วยงานของสํานักงบประมาณต้องเป็นผู้สนใจใฝ่รู้เกณฑ์ กรอบ ระเบียบ เง่ือนไข 
                                                        

๒๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๙. 
๒๗องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๑๔. 



 ๑๒๗ 

ข้อจํากัด และแนวทางปฏิบัติของการเบิกจ่ายงบประมาณ หากไม่รู้ก็ต้องศึกษา ถามผู้รู้ ต้องเรียนรู้ 
ต้องเป็นนักสังเกต จดจํา พิจารณาหลักปฏิบัติเพ่ือให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่องค์กรและส่วนรวม  
พระพรหมคุณาภรณ์ แสดงให้เห็นว่าการรู้บุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าแต่
ละคนมีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมท่ีแตกต่างกัน๒๘หลักสัปปุริสธรรม
ข้อน้ีน้ันมีผลไปถึงการปฏิบัติต่อคนอ่ืนว่าควรคบหรือไม่ควรคบ๒๙ หมายถึง ในการจัดทําแผน
งบประมาณน้ันจะต้องเข้าใจคนที่มาเก่ียวข้องด้วยว่า เป็นคนที่มีความบริสุทธ์ิใจหรือไม่อย่างไร ควร
แนะนําหรือควรตักเตือน  

หลักสําคัญของสัปปุริสธรรมข้อน้ีมุ่งไปที่ส่วนบุคคลโดยเฉพาะ ในความเป็นปัจเจกน้ัน
ความสําคัญอยู่ที่การศึกษา ภูมิปัญญา ซึ่งหมายเอาทั้ง ๒ ส่วน คือ ส่วนของคนในสํานักงบประมาณ
ต้องให้ความเข้าใจด้วยความเป็นกัลยาณมิตรและฝ่ายของบุคคลท่ีทําแผนงบประมาณของหน่วยงานก็
ต้องเป็นผู้มีความรอบรู้ เก่ียวกับงานทางด้านน้ีหากผู้บริหารองค์กรทั้งสองส่วน คือ สํานักงาน
งบประมาณและหน่วยงานของรัฐไม่ใช้หลักปุคคลปโรปรัญญุตาก็จะนําไปสู่ความเสียหายกับ
งบประมาณที่ได้ไปและเสียหายต่อประเทศได้ 

การรู้จักคนและรู้จักใช้คนเป็นเรื่องสําคัญมาก เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของผู้นํา ผู้นําจะต้อง
รู้จักบุคคลที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะคนที่ร่วมงาน ร่วมการปฏิบัติ ร่วมดําเนินกิจการไปด้วยกันและคนที่ผู้
นําไปให้บริการตามความแตกต่างเฉพาะตัว เพ่ือปฏิบัติต่อเขาได้ถูกต้องเหมาะสมและได้ผล จน
สามารถทําบริการให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการ รู้ว่าจะใช้วิธีสัมพันธ์ให้คําแนะนํา ติชม
หรือจะให้เขายอมรับได้อย่างไร โดยเฉพาะในการใช้คน ซึ่งต้องรู้ว่าคนไหนเป็นอย่างไร มีความถนัด
อัธยาศัย ความสามารถอย่างไรเพ่ือใช้คนให้เหมาะกับงานนอกจากน้ันก็รู้ประโยชน์ที่เขาพึงได้ เพราะว่า
ในการทํางานน้ันไม่ใช่ว่าจะเอาเขามาเป็นเพียงเคร่ืองมือทํางานให้อย่างเดียว แต่จะต้องให้คนที่ทํางาน
ทุกคนได้ประโยชน์ได้พัฒนาตัวเอง ผู้นําควรรู้ว่าเขาควรได้รับประโยชน์อะไร เพ่ือความเจริญงอกงาม
แห่งชีวิตที่แท้จริงของเขาด้วย๓๐ 
 ในเตสกุณชาดกได้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติผู้นําไว้ว่า  
 ๑.  ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ ไม่ใช่อารมณ์ในการตัดสินปัญหา มีใจดีไม่ทอดทิ้งงาน มีความเพียร
อุตสาหะในการงาน 
 ๒.  ฉลาดวางบุคคลให้เหมาะสมกับงาน รู้ประโยชน์และโทษ รักษาความลับ ไม่ดําเนินชีวิต
ในทางที่ผิด รักษาเกียรติประวัติ รักษาประโยชน์ส่วนรวม และต้องรอบรู้ในกิจการคลัง บริหารการคลัง
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๒๕๔๖), หน้า ๒๖-๒๗.  



 ๑๒๘ 

ด้วยตนเอง ไม่ควรไว้ใจให้คนอ่ืนจัดการ รู้รายรับรายจ่ายของแผ่นดินหรือในกิจการงานนั้น ๆ ที่
รับผิดชอบ 
 ๓.  บํารุงขวัญกําลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ยกย่องบุคคลผู้ควรแก่การยกย่อง ข่มผู้ควรข่มรู้ใน
สิ่งที่ควรทําก่อนทําหลัง ออกรับฟังปัญหาหรือพบปะราษฎรอยู่สม่ําเสมอเพ่ือรับฟังปัญหาและ
ทางแก้ไขหรือช้ีแนะแนวทาง 
 ๔.  ออกติดตามผลงาน ตรวจตราดูแลความประพฤติของเจ้าหน้าที่ ไม่พ่ึงมอบภารกิจที่สําคัญ 
ๆ แก่ผู้อ่ืนและใช้วิจารณญาณในการบริหาร 
 ๕.  ไม่พึงละการบําเพ็ญประกอบตนในศีลธรรมที่ดีงาม เพ่ือเป็นแบบอย่างและยึดมั่นเป็นข้อ
ปฏิบัติ ไม่สําคัญตนผิดว่าย่ิงในอํานาจ 
 ๖.  ไม่ลุ่มหลงในกามคุณ และโลกธรรม และมีปัญญา มีกําลังแห่งสติเพราะจะเป็นเคร่ืองช่วย
ให้ผู้นําหรือผู้ปกครองสามารถฟันฝ่าอุปสรรคแก้ไขปัญหาไปได้แม้ถึงคราวอับจน๓๑ 
 จะเห็นได้ว่า การรู้จักบุคคลน้ันมีความสําคัญที่จะทําให้งานที่ทําน้ันลุล่วงไปได้ด้วยดีหรือไม่ 
แผนหากทําไว้ดีแล้ว แต่บุคคลท่ีดูแลแผนไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจท่ีจํากํากับให้หน่วยงานและ
องค์กรดําเนินไปตามแผนก็จะทําให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาอีกมาก เช่น การใช้จ่ายไม่เป็นไปตามแผน
งบประมาณ การปล่อยให้ผู้มีอํานาจใช้จ่ายตามใจตนเอง การไม่สามารถอธิบายให้ผู้ใช้แผนเข้าใจ
หลักการของงบประมาณได้ สุดท้ายก็นําไปสู่การทุจริตในแผนงาน แผนงานที่สําคัญในองค์กรไม่ได้รับ
การดูแล แต่กลับดูแลแผนที่จะนําไปสู่การได้ผลประโยชน์จากแผนงาน  

๒) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ในขั้นตอนน้ีสํานักงบประมาณจะตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาความเห็นชอบแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
แล้วจะจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกันแผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเต็มตามจํานวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงบประมาณ 
ผลผลิตและโครงการ การใช้รายจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี จําแนกออกเป็น ๕ ประเภทงบ
รายจ่าย ได้แก่  

  (๑) งบบุคลากร  
  (๒) งบดําเนินงาน  
  (๓) งบลงทุน 
  (๔) งบอุดหนุน  

 (๕) งบรายจ่ายอ่ืน  
ประเด็นสําคัญของข้ันตอนน้ีอยู่ที่ การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่เบิกไปและจะต้อง

กระจายไปตามส่วนต่าง ๆ ของแต่ละองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจให้ทัน เรียกว่า ให้เบิกจ่าย
                                                        

๓๑ขุ.ชา. ๒๗/๒๔๓๘ – ๒๔๔๕/๔๓๐ – ๕๔๓. 



 ๑๒๙ 

งบประมาณตามแผน เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันต่อปีงบประมาณปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมากแล้ว
ก็มักมาจากการไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณไปตามแผนได้ทัน เกิดจากทั้ง ๒ ส่วน ก็คือ ส่วนของฝ่าย
แผนไม่เร่งรัดให้หน่วยงานในองค์เบิกเงินไปดําเนินการตามแผนงานท่ีขอไว้ และอีกส่วนหน่ึงก็เกิดจากผู้
ที่ได้รับงบประมาณไปดําเนินการไม่สามารถทําได้ตามแผนงบประมาณจึงทําให้ไม่สามารถสรุป
งบประมาณคืนได้  

ในประเด็นน้ีหลักสัปปุริสธรรมที่สามารถนํามาบูรณาการเพ่ือปรับให้งานทางด้านน้ีดีขึ้นได้แก่ 
หลักอัตตัญญูคือ รู้จักกําลังความสามารถ กําลังความรู้ ความถนัด และคุณธรรม เบ้ืองต้นต้องรู้จัก
ประเมินตนเองก่อนว่า เรามีความเช่ือในงานที่ทํามากน้อยเพียงใด มีระเบียบวินัยต่อแผนงบประมาณ
อย่างไร มีการแสวงหาความรู้ทางด้านน้ีหรือไม่ มีการทุ่มเทกําลังความสามารถให้กับการปฏิบัติตาม
แผนให้ทันได้อย่างไร ทุ่มเททั้งกําลังและเวลาเพ่ืองานดังกล่าว สุดท้ายก็ต้องรู้จักกระบวนการของแผน
งบประมาณ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันกาล ซึ่งก็สอดคล้องกับการนําหลักกาลัญญู รู้จักกาลมา
บูรณาการต่อเน่ืองจากจุดน้ี การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาท่ีจะต้องใช้ในการประกอบ
กิจ กระทําหน้าที่การงาน เช่น แบ่งเวลา ทําให้ถูกจังหวะ ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอ
เวลา ให้เหมาะเวลา เป็นต้นมิฉะน้ันจะทําให้ไม่สามารถเป็นไปตามแผนงบประมาณอย่างแน่นอนการ
เป็นผู้รู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม รู้ระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบกิจการต่าง ๆรู้จักแบ่งเวลาให้
เหมาะสมในแต่ละกิจการที่ตนกระทํา นอกจากน้ันจะต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อเวลาที่ตน
กําหนดที่ตนได้วางแผนไว้เพ่ือผลสําเร็จที่มีต่อตนเองอย่างแท้จริง๓๒การไม่รู้จักกาลที่จะทํางบประมาณ
ให้ตามแผนที่กําหนดไว้ย่อมทําให้เสียงานได้ เรียกว่า กาลท่ีพึงทําไม่ทํา ไปทําในกาลที่ยังไม่พึงทํา ดุจดัง
ในชาดกเรื่องอกาลราวิชาดก เป็นเรื่องของไก่ที่ขันผิดเวลา ทําให้การงานที่ทําเสียหายสุดท้ายไก่ก็ถูก
ฆ่า๓๓ดุจดังคนที่ไม่รู้จักกาลไหนควรทํา กาลไหนไม่ควรทําทําให้งานเสียหาย สุดท้ายก็ต้องถูกไล่ออก
จากงาน 

นอกจาการทํางานไม่ควรให้คั่งค้าง อากูล พลัดวันประกันพรุ่ง ไม่ทําสิ่งที่ควรทํา ไม่ทําสิ่งที่ควร
ทํา และทําอย่างไม่เต็มศักยภาพ เพราะการเป็นผู้รักจักกาลย่อมทํางานสมควรแก่งาน ไม่เกียจคร้าน ถึง
พร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร ใครก็ตามท่ีที่ไม่ทําเวลาให้สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วยการไม่
ทํางาน บุคคลผู้น้ันช่ือว่า ผู้รู้จักกาล๓๔ 

ตามหลักของการบริหารเวลา การกําหนดเป้าหมายนั้นเป็นจุดเริ่มต้องการบริหารเวลาอย่างมี
ประสิทธิผล โดยเป้าหมายเป็นเหมือนเข็มทิศบอกทางให้ทราบถึงสิ่งที่ควรทํา และเมื่อกําหนดเป้าหมาย
ขึ้นแล้ว ก็ทราบได้ว่า อะไรสําคัญที่สุดซึ่งต้องทําให้สําเร็จลุล่วงไปในแต่ละวัน แต่ละเดือน เป้าหมาย
                                                        

๓๒พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๒๑๐-๒๑๙. 
๓๓ขุ.ชา. ๕๖/๑๑๙/๔๕๓ 
๓๔มังคลัตถทีปนี เล่ม ๒, แปล, คณะกรรมการแผนกตํารา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์, ๒๕๒๘), หน้า ๓๓๗. 



 ๑๓๐ 

สามารถเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเวลาโดยการช่วยให้จัดลําดับความสําคัญของงานต่างๆ ที่
ต้องทําได้๓๕ ดังน้ันในที่น้ีจะต้องเป็นผู้รู้กาล เร่งรัดงบประมาณให้เป็นไปตามแผน เป็นงานที่สําคัญ
มิฉะน้ันทุกอย่างจะไม่เป็นระบบ งบประมาณจะรวนทันที  

ข้อที่ต้องระมัดระวังในเร่ืองของการเร่งรัดงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ก็คือความรอบคอบ
ในการใช้จ่ายงบประมาณ หากไม่ตรวจสอบดูแลให้ดีก็ทําให้การเร่งรัดงบประมาณกลายเป็นเรื่องของ
ให้ทันเวลา แต่งานไม่มีคุณภาพ ทําเพ่ือให้จบไป ทําเพ่ือให้ทันต่องบประมาณเท่าน้ัน ด้วยเหตุน้ีจึงมี
เรื่องการละลายงบประมาณด้วยการไปดูงานต่างประเทศเพ่ือให้งบประมาณใช้จ่ายให้หมดไป เป็นการ
ทําให้งบประมาณสูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ 

ด้วยเหตุน้ีจะต้องใช้หลักสัปปุริสธรรมอีกส่วนหน่ึงมาช่วยบูรณาการ ได้แก่ หลักมัตตัญญู รู้จัก
ประมาณเป็นผู้รู้จักประมาณ คือ ความพอดี รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ เป็นความรู้จักใน
การประหยัดทรัพยากร ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสมกับงบประมาณ สําหรับในประเด็นน้ีให้ใช้แนว
เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวในการดําเนินงานงบประมาณได้ในประเด็น
ความพออยู่พอกิน เหมาะสมกับสถานะทางฐานะของตน 
 ในการบริหารงบประมาณในประเด็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณต้องยึดทางสายกลางซึ่ง
ประกอบด้วย  
 ๑.  ความพอประมาณ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างประหยัดตามความจําเป็นใน การ
ดําเนินงาน หรือความจําเป็นขั้นพ้ืนฐานของครอบครัว 
 ๒.  มีเหตุผล ได้แก่ การรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เน้น
การพ่ึงพาตนเอง และการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 ๓.  มีความรู ้ ได้แก่ การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
สภาพแวดล้อม หรือการนําทรัพยากรไปใช้โดยไม่เกิดผลกระทบเสียหายต่อสภาพแวดล้อม 
 ๔. มีความรอบคอบได้แก่ การนําความรู้ต่าง ๆ มาใช้อย่างระมัดระวัง ทั้งการวางแผนงานและ
การดําเนินงาน 
 ๕.  การสร้างพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมได้แก่ ความขยันอดทนในการทํางาน ซื่อสัตย์ และ
รับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้ทรัพยากรเหล่าน้ันยังมีคงอยู่ตลอดไป๓๖ 
 จากหลักความรู้จักพอประมาณน้ีทําให้การใช้จ่ายตามแผนงบประมาณย่อมดําเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องนําหลักน้ีไปปลูกฝังให้เกิดในจิตสํานึกของผู้ที่เก่ียวข้องในด้าน

                                                        
๓๕Michael Roberto, Time Management, แปลและเรียบเรียงโดย สุรีพร พ่ึงพุทธคุณ, 

(กรุงเทพมหานคร : เอ๊กซเปอร์เน็ท, ๒๕๔๙), หน้า ๒๖. 
 ๓๖สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพ-
มหานคร : มูลนิธิชัยพัฒนา, ๒๕๔๔), หน้า ๓๔.  



 ๑๓๑ 

งบประมาณ หลักสัปปุริสธรรม ๓ ข้อ คือ  รู้จักตน รู้จักกาลและรู้จักประมาณ เป็นหลักที่นํามาบูรณา
การกับการบริหารงบประมาณในส่วนการวางแผนใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม 
 ๔.๔.๒  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือการ
โอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกันเป็นการ 
เปลี่ยนแปลงรายการและหรือจํานวนเงินของรายการที่ กําหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผน
งบประมาณผลผลิตหรือโครงการเดียวกันตามหลักเกณฑ์การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายมี
ดังน้ี 

(๑) เพ่ือแก้ไขปัญหาในการดําเนินการ 

(๒) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

(๓) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการ 

(๔) เพ่ือพัฒนาบุคลากร 

(๕) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี 

(๖) เพ่ือสนับสนุนการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ปัญหาของการโอนย้ายงบประมาณของงบประมาณโดยมากแล้วเกิดจากข้อที่ ๑ เพราะถ้าเกิด
จากพัฒนาศักยภาพขององค์กรและหน่วยงานแล้วก็เป็นเรื่องที่สมควรในการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ปัญหาของการดําเนินการน้ันมีความหมายกว้างพอสมควร โดยเน้ือแล้วก็คือการต้ัง
งบประมาณไว้แล้วไม่สามารถทําในสิ่งที่ต้ังไว้ได้เพราะติดขัดในการดําเนินการ และอีกประการหน่ึงก็คือ 
การต้ังไว้แล้วแต่จํานวนเงินไม่เพียงพอจึงต้องเปลี่ยนแปลงโอนย้ายงบประมาณในส่วนอ่ืนเข้ามา
เพ่ิมเติม  
 หลักสัปปุริสธรรมที่สมควรนํามาบูรณาการกับประเด็นน้ีก็คือธัมมัญญุตารู้จักเหตุ อัตถัญญุตา 
รู้จักผล และปริสัญญุตารู้จักชุมชนเน่ืองจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายน้ันมีเหตุผลหลาย
ประการในการโอน สิ่งที่จําเป็นอย่างย่ิงในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายก็คือ ความ
รอบคอบในการปฏิบัติ เทียบเท่ากับว่า เป็นการพิจารณางบประมาณใหม่ว่าจะนําไปทําอะไร ดังน้ัน 
จะต้องศึกษาข้อมูล มีการพิจารณาผลดีผลเสียจากการกระทําดังกล่าว กระทําด้วยหลักการ เกณฑ์ 
ระเบียบแบบแผนอะไร ต้องดูถึงอดีตมาเปรียบเทียบปัจจุบันเพ่ือวางแผนในอนาคต และรู้จักวางแผนที่
เหมาะสมและการคาดการอนาคตให้ถูกต้องด้วย เช่นเกิดภัยพิบัติ หรือเกิดการปรับเปล่ียนนโยบาย
ระดับจังหวัด เป็นต้นน่ีคือหลักแห่งธัมมัญญุตาที่จะต้องนําไปบูรณาการ  
 การใช้หลักธัมมัญญุตาบูรณาการเข้ากับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเป็นการ
พิจารณาหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปลี่ยนโอนย้ายงบประมาณ เน่ืองจากความจําเป็นบางอย่าง
เกิดขึ้นภายหลังจากการอนุมัติงบประมาณตามแผนที่ได้ส่งไปแล้ว ก็หมายความว่า เกิดความจําเป็น



 ๑๓๒ 

เร่งด่วนเข้ามาภายหลังจากน้ัน ก็ต้องพิจารณาว่าสามารถทําทันกับเวลาหรือไม่ และเป็นได้พิจารณา
อย่างรอบคอบในการปรับเปลี่ยนโอนย้ายงบประมาณแล้วหรือไม่  
 หลักธัมมัญญุตาช่วยให้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายได้ว่า  

๑. รู้ความจริงเร่ืองราว เหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นว่ามีความจําเป็นอย่างไรในการ การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 

๒. รู้หลักการว่า การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายจะทําอย่างไรจึงจะทําให้เกิดผลที่ดี
กว่าเดิม 

๓. รู้หลักเกณฑ์ขอบเขตในการกระทําแค่ไหน อย่างไรกับการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย 

๔. รู้กฎธรรมดาว่า ในบางครั้งก็ต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายบ้าง 
๕. รู้กฎแห่งเหตุผลว่า มีเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 

 สรุปได้ว่าหลักธัมมัญญุตาน้ันมีความสําคัญในฐานะเป็นจุดเริ่มแห่งการวางแผนงานแม้ว่าจะ
เป็นแผนในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายก็ตาม 
 หลังจากน้ันก็เป็นการใช้หลักอัตถัญญุตา รู้จักผลหมายถึงการทํารายละเอียดเก่ียวกับการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายให้รัดกุม มิใช่พอเปลี่ยนแปลงโอนย้ายงบประมาณรายจ่ายก็ทําอย่าง
ไม่พิจารณาเต็มที่ จะต้องทําโดยมุ่งหมายประโยชน์เป็นที่ต้ัง เข้าใจในวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตน
กระทํา รู้ว่าที่ต้องเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายน้ันเพราะอะไร เป็นผลดี ผลเสียหรือไม่อย่างไร 
ตามประเด็นที่สามารถโอนย้ายงบประมาณรายจ่ายได้ทั้ง ๖ ข้อดังกล่าว  
 สําหรับข้อสุดท้ายของหลักสัปปุริสธรรมที่นํามาบูรณาการกับประเด็นการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายก็คือ หลักปริสัญญุตา ได้แก่ การรู้จักว่า โครงการไหนควรเปล่ียนแปลงและ
โครงการไหนไม่ควรเปลี่ยนแปลง แต่เปลี่ยนบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการ เพราะบางอย่างไม่ได้มีปัญญา
ที่โครงการ ไม่มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโอนย้ายงบประมาณไปเป็นอย่างอ่ืน แต่ควรเปลี่ยนแปลง
บุคคลที่รับผิดชอบที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้ดําเนินการตามโครงการไว้แล้ว ให้ผู้มีความสามารถมาทํา
หน้าที่แทนจะง่ายกว่า และสะดวกกว่าปรับเปลี่ยนงบประมาณไปเป็นอย่างอ่ืน 
 การรู้จักชุมชนในประเด็นน้ีก็คือ การรู้จักวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้จ่ายงบประมาณว่า ตกลงแล้ว
ควรแนะนําให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปอย่างไร เพ่ือให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของหน่วยงานน้ัน ๆ 
รูปแบบของการปรับเปลี่ยนโอนย้ายงบประมาณน้ันต้องพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานท่ีที่มี
ผลต่อความเปล่ียนแปลงงบประมาณด้วย เพราะบางคร้ังควรต้ังงบประมาณใหม่ในปีงบประมาณหน้า
จะดีกว่าการปรับเปลี่ยนกลางคัน เพราะบุคคลท่ีเป็นเจ้าภาพในการทําหน้าที่บริหารโครงการอาจไม่
พร้อม เพราะไม่ได้ต้ังใจที่จะทํามาแต่ต้น 
 นอกจากน้ัน ถ้าหากปรับเปลี่ยนโอนย้ายงบประมาณรายจ่ายไปแล้วแต่ไม่สามารถดําเนินการ
ได้อีก เพราะปัญหาที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นจะโอนย้ายกลับที่เดิมก็ไม่ได้แล้ว ทําให้การงบประมาณมี
ปัญหาไม่สนับสนุนนโยบายของรัฐ ไม่กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เรื่องของการปรับตัวของผู้ที่รับการ



 ๑๓๓ 

โอนย้ายงบประมาณมาให้ทําก็มีความสําคัญเช่นกัน การปรับเปลี่ยนโอนย้ายงบประมาณรายจ่าย
บางคร้ังเกิดจาการตัดสินใจตามสถานการณ์ และตามคําแนะนําของบุคคลบางคน ซึ่งการที่ไม่ได้
พิจารณา แต่เห็นด้วยกับการปรับเปล่ียนโอนย้ายงบประมาณถือว่า เป็นการตัดสินใจอย่างมีอคติ คือ
การลําเอียงเพราะหลงที่เรียกว่า โมหาคติ หลงตามเขาไป หลงตามคนส่วนมาก ความคิดเห็นของคน
ส่วนมากไม่จําเป็นว่าจะต้องดีและถูกต้องเสมอไป ดังน้ัน จึงอย่ายึดถือว่า หากคนส่วนมากเห็นว่าดี แล้ว
จะดีตามที่เขาว่า หรือคนส่วนใหญ่ว่าช่ัวจะต้องช่ัวตามเขาไป ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบรอบ ดูเหตุ 
ดูผล ดูตามความเป็นจริง เช่นเดียวกัน หากพบสังคมใดเป็นที่สนใจของคนหมู่มากก็อย่าตัดสินใจว่า
สังคมน้ันดี ควรจะพิจารณาใคร่ควรให้ดีมีสติ มีเหตุ มีผลที่จะสมควรเช่ือว่าสังคมน้ันดี๓๗ 
 กล่าวได้ว่าการรู้จักชุมชนก็คือการรู้จักหน่วยงานและองค์กรที่จะต้องปรับเปลี่ยนโอนย้าย
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือให้ทําตามแผนงบประมาณที่ปรับเปลี่ยนใหม่ การเรียนรู้องค์กรเพ่ือพัฒนา
องค์กรให้ความก้าวหน้าและเป็นไปตามแผนงบประมาณรวมท้ังเป็นไปตามนโยบายของรัฐด้วยเป็น
เรื่องที่มีความสําคัญและต้องเรียนรู้ มีข้อมูล มีทักษะ และมีความเป็นมืออาชีพเก่ียวกับงบประมาณ 
 สรุปว่า ในประเด็นของการบริหารจัดการงบประมาณทั้ง ๒ ส่วนคือ ส่วนของการบริหาร
งบประมาณตามแผนซึ่งประกอบไปด้วยแผนการเบิกจ่ายและแผนการใช้จ่าย อีกส่วนหน่ึงก็คือการ
ปรับเปล่ียนโอนย้ายงบประมาณรายจ่ายน้ันต้องใช้หลักสัปปุริสธรรมเข้ามาช่วย ในส่วนแรกคือ หลัก
รู้จักตน รู้จักกาล และรู้จักประมาณ ในส่วนที่สองบูรณาการหลักรู้จักเหตุ รู้จักผล และรู้จักชุมชน ย่อม
ทําให้ประเด็นของการบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
๔.๕ การติดตามประเมินผลงบประมาณ 
 ในการบริหารงบประมาณ ขั้นตอนการประเมินผลงบประมาณ เรียกว่า วงจรงบประมาณ 
(Budget Cycle) เป็นการควบคุมงบประมาณติดตามและประเมินผลสําเร็จจากการใช้งบประมาณ ซึ่ง 
สํานักงบประมาณจะดําเนินการติดตามผลการใช้งบประมาณและประเมินผลสําเร็จจากการใช้
งบประมาณ จากนั้นก็รายงานให้กับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือทราบ เพ่ือจะได้เป็นฐานในการ
ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไปด้วย ในขั้นตอนน้ีนับว่ามีความสําคัญใน
การปรับปรุงการบริหารงบประมาณว่ามีความสําเร็จมากน้อยอย่างไร ในขั้นตอนน้ีมีประเด็นต่อไปน้ี 

๔.๕.๑ การติดตามผลการดําเนินงาน 
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ ให้ส่วนราชการ

และรัฐวิสาหกิจ จัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ และให้
จัดทํารายงานแต่ละไตรมาส พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการใช้
งบประมาณ  

                                                        
๓๗สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฒโน), ธรรมประดับใจ, อ้างแล้ว, หน้า ๖๓.  



 ๑๓๔ 

ปัญหาของการติดตามผลของการดําเนินงานบริหารงบประมาณอยู่ที่ไม่สามารถสรุปผลการใช้
งบประมาณให้ลงตัวกับงบประมาณที่ได้รับและใช้เงินผิดประเภทกับที่ได้รับอนุมัติ ไม่เป็นไปตามแผน
งบประมาณที่เสนอไว้กับสํานักงบประมาณทําให้งบประมาณที่ใช้ไปไม่สามารถส่งสํานักงบประมาณ
เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินการได้ทําให้ระบบงบประมาณไม่ครบวงจรงบประมาณ 

หลักสัปปุริสธรรมท่ีสามารถนํามาปรับใช้กับการบริหารงบประมาณข้อน้ี น้ัน ได้แก่ 
หลักธัมมัญญุตา อัตถัญญุตา กาลัญญุตา และปุคคลปโรปรัญญุตา หลักสัปปุริสธรรมทั้ง ๔ ข้อน้ีนํามา
บูรณาการกับการบริหารงานในส่วนน้ีให้มีประสิทธิภาพได้ ดังน้ี 

เบ้ืองต้นผู้ทํางบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบก็ต้องใช้หลักปุคคลปโรปรัญญุตา รู้จัก
บุคคล คือ ผู้ที่จะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นคนรู้จักสังเกตรู้จักแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนหรือส่วนรวม ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการสรุปงบประมาณส่งตามเง่ือนไข แสดง
ถึงการรู้จักพิจารณาเง่ือนไข หลักเกณฑ์และเอกสารให้ถูกต้องและปฏิบัติตาม และพร้อมที่จะพัฒนาตน
อยู่เสมอ ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ให้หลักการว่า “ในการทํางานน้ันไม่ใช่ว่าจะเอาเขามาเป็นเพียง
เครื่องมือทํางานให้อย่างเดียว แต่จะต้องให้คนที่ทํางานทุกคนได้ประโยชน์ได้พัฒนาตัวเอง ผู้นําควรรู้ว่า
เขาควรได้รับประโยชน์อะไร เพ่ือความเจริญงอกงามแห่งชีวิตที่แท้จริงของเขาด้วย”๓๘ 

จากน้ันก็ใช้หลักกาลัญญุตา ได้แก่ เป็นผู้รู้จักกาล ในการบริหารงบประมาณน้ัน กรอบเวลา
เป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมาก หากไม่เข้าใจกรอบเวลาของรอบงบประมาณก็ไม่สามารถบริหาร
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันต้องใช้หลักกาลัญญุตา ในประเด็นน้ีก็คือ กรอบการรายงาน
การบริหารงบประมาณให้สํานักงบประมาณทราบทุกไตรมาส โดยหลักแล้ว ความเป็นผู้รู้จักกาล 
หมายถึง “ความเป็นผู้รู้จักกาลว่า กาลน้ีเป็นการเรียน กาลน้ีเป็นการสอบถาม กาลน้ีเป็นกาลประกอบ
ความเพียร น้ีเป็นกาลหลีกออกเร้น๓๙แสดงว่า การรู้จักกาลในการบูรณาการเข้ากับหลักบริหาร
งบประมาณ ก็คือ การรู้จักสอบถามความแน่ชัดในเอกสารเกณฑ์ทุกเกณฑ์ที่ใช้ประเมิน เพ่ือไม่ให้ผิด
แบบของการส่งเอกสาร เพราะในการตรวจของสํานักงบประมาณจะตรวจตามเอกสาร ได้แก่ เอกสาร
แบบ สงป. ๓๐๑ เป็นแบบรายงานท่ีแสดงความเช่ือมโยงของแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณแบบ สงป. ๓๐๒  แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/
โครงการ จําแนกตามงบรายจ่าย แบบ สงป. ๓๐๒/๑ แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุนแบบ สงป. ๓๐๒/๒ แบบรายงานแผน/ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน และแบบ สงป.
๓๐๒/๓ แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่จัดสรรงบประมาณใน
งบรายจ่ายอ่ืนกระทําให้ถูกต้องเป็นเรื่องของการรู้จักกาลปฏิบัติตามกรอบเวลา และรู้จักกาลท่ีจะศึกษา
ติดตามผลเพ่ิมเติมกับเจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณ 
                                                        

๓๘พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), ภาวะผู้นํา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๖-๒๗.  
๓๙องฺ.ทสก. ๑๖/๑๔๘/๒๕๐. 



 ๑๓๕ 

สําหรับการใช้หลักธัมมัญญุตาและอัตถัญญุตา กล่าวคือ การเป็นผู้รู้จักหลักการของการสรุป
ประเมินผลการทํางบประมาณและยังต้องรู้จักรายละเอียดของหลักการดังกล่าวด้วย รู้ว่าตนเองอยู่
ตําแหน่งฐานะมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไร มีอะไรเป็นหลักการมีความถูกต้องจะต้องทําอะไร
อย่างไรจึงจะเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลสําเร็จที่เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบน้ัน๔๐บูรณาการหลัก
รู้จักผล คือ รู้จักผลของความดีของการสรุปงบประมาณส่งให้ถูกต้อง และข้อเสียของการไม่สรุปหรือ
สรุปผลการบริหารงบประมาณไม่ถูกต้องดังที่ไสว มาลาทอง กล่าวว่า ความรู้อรรถหรือผล คือ รู้
เป้าหมาย รู้สิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําน้ัน ๆเช่นรู้ว่า หลักธรรมแต่ละข้อน้ัน มีความหมายอย่างไร มี
จุดประสงค์อย่างไร เมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมน้ันแล้ว จะเกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไร เมื่อเห็นว่าสิ่งใดที่
กระทําแล้วเป็นผลดีก็เร่งรีบทํา สิ่งที่เป็นผลเสียก็ให้ลด ละ เลิก ไม่ทําสิ่งน้ัน เป็นต้น๔๑ต้องรู้จักใช้
ปัญญาพิจารณาแยกแยะโดยหาเหตุผลว่าสิ่งใดดี สิ่งใดช่ัว หากบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ไม่มี
ปัญหาก็รู้ว่า เป็นเพราะตนได้ทําเหตุไว้ดี แต่ถ้ามีปัญหาเดือดร้อนก็รู้ว่า เป็นเพราะอะไรท่ีเกิดปัญหา
เช่นน้ัน น่ีจึงช่ือว่า รู้จักใช้อัตถัญญุตาเข้าบูรณาการ 

๔.๕.๒.  การประเมินผลสําเร็จจากการใช้งบประมาณ 
ในประเด็นน้ีเป็นการใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic 

Performance Base Budgeting – SPBB) โดยที่สํานักงบประมาณได้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating 
Tool : PART) เพ่ือนําผลจากการประเมินไปใช้ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการ
งบประมาณ และเป็นตัวช้ีวัดหน่ึงในการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐต่อไป 

ปัญหาสําคัญของการประเมินผลสําเร็จจากการใช้งบประมาณในส่วนน้ีมองตามกรอบของ 
Part ทั้ง ๕ มิติ ก็คือ  

๑.  จุดมุ่งหมายและรูปแบบ งบประมาณของประเทศยังขาดความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
หลักของประเทศ ซึ่งติดขัดในแง่กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒.  การวางแผนกลยุทธ์ ขาดผู้มีความเช่ียวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องเช่ือมโยง
กับการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงและเป้าหมายการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

๓.  การเชื่อมโยงงบประมาณกับผลผลิต ขาดการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและความ
เช่ือมโยงระหว่างผลผลิต กิจกรรม และงบประมาณ/ทรัพยากรรวมท้ังการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ตามระยะเวลาที่กําหนดทุกกิจกรรมหลัก 

                                                        
๔๐พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๑๐-๒๑๙. 
๔๑ไสว มาลาทอง และคณะ, คู่มือการศึกษาจริยธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๔๗. 



 ๑๓๖ 

๔. การบริหารจัดการของหน่วยนําส่งผลผลิต ผู้นําส่งผลผลิตไม่สามารถให้รายละเอียด
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนในแผนงานของหน่วยงานของตน  

๕. การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ ขาดการประเมินในเชิงความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ
สังคมและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

การนําหลักสัปปุริสธรรมเข้ามาบูรณาการในประเด็นน้ีสามารถนําหลักมัญญัตญุตา ความ
เป็นผู้รู้จักประมาณเข้ามาใช้หลักมัตตัญญุตาเป็นหลักทางสายกลางในภาคการบริหารงาน ในที่น้ีได้แก่
การรู้จักประมาณในการประเมินค่าของงบประมาณกับผลผลิตที่ได้รับในทุกมิติที่กล่าวไว้ สอดคล้องกับ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดํารัสว่า “…Sufficiency Economy หมายความว่า ประหยัด 
แต่ไม่ขี้เหนียว ทําอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วยกัน ทําอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
แล้วทุกคนมีความสุข แต่ว่าพอเพียงในเศรษฐกิจพอเพียงน้ีเป็นสิ่งที่ปฏิบัติยากท่ีสุด...”๔๒เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่ยึดทางสายกลาง การใช้งบประมาณต้องให้สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ให้รู้จักการใช้หลักมัตตัญญุตา การรู้จักประมาณ อยู่กันตามฐานะ ใช้สติปัญญาในการ
ดําเนินชีวิตที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ มีความพอเพียงกับตนเอง (Self-Sufficiency) อยู่ได้โดยไม่
เดือดร้อน ต้องสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือ ให้ตนเองสามารถอยู่ได้อย่างพอกิน
พอใช้ การดําเนิน ชีวิตที่ประกอบด้วยความพอเพียง หรือความพอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย และไม่
จําเป็นจะต้องกระเบียด กระเสียนจนเกิดความเดือดร้อน ที่สําคัญต้องมีเหตุผลในพุทธธรรม หรือ
จริยธรรมไม่โลภจน เกินไป ซื่อสัตย์สุจริต และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลในชีวิต
และการพัฒนาประเทศ 

การรู้จักประมาณเข้าได้กับหลักสันโดษ พอใจในสิ่งที่มี(ยถาลาภะ) ยินดีในสิ่งที่ได้ตามฐานะ
และกําลังความสามารถ (ยถาลาภะ ยถาสารุปปะ)หลักการรู้จักประมาณตามประเด็นของการ
บริหารงานงบประมาณ ก็คือ การรู้จักประมาณในแง่ยุทธศาสตร์ของชาติว่ามีการต้ังเป้าหมายไว้
ประมาณไหนอย่างไร และมีกฎเกณฑ์ใดเก่ียวข้องบ้าง รู้จักวางแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วาง
กําลังคนที่มีความรู้ด้านน้ีไว้มีกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับแผน ให้รายละเอียดได้ และมีการประเมินความ
คุ้มค่าของงบประมาณกับเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร  

หลักการบูรณาการการรู้จักประมาณในการบริหารงบประมาณในประเด็นการประเมินผลผลิต
น้ันรู้จักประมาณในการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ไม่มีอคติ ใช้สติปัญญาในการ
จัดการแบ่งปันผลผลิตโดยยึดหลักประโยชน์ ๓ ด้าน ได้แก่  
 ๑. อัตตัตถะ ได้แก่ ประโยชน์ของตนเอง  
 ๒. ปรัตถะ ได้แก่ ประโยชน์ของผู้อ่ืน  
                                                        
 ๔๒คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,ประมวลคําในพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช  ต้ังแต่พุทธศักราช ๒๕๓๑ - ๒๕๔๒ ที่เก่ียวข้องกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, , อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๕. 



 ๑๓๗ 

 ๓. อุภยัตถะ ได้แก่ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย๔๓ 
 การรู้จักประมาณในการประเมินผลสําเร็จจากการใช้งบประมาณให้ยึดทางสายกลางในการ
ดําเนินกิจกรรมการผลิต การบริโภค การซื้อขายแลกเปลี่ยน และการจัดสรรผลผลิต โดยมีเหตุผลใน
การดําเนินชีวิตคือ อาศัยวัตถุปัจจัยน้อยนําไปสู่ผลอันย่ิงใหญ่ มองผลสําเร็จโดยความเป็นองค์รวม เพ่ือ
ก่อให้เกิดผลที่น่าพอใจ เป็นความสุขความเจริญต่อไป ดังที่พระธรรมปิฎก ได้ให้ความเห็นว่า “หลัก
พระพุทธศาสนาว่าด้วยองค์รวม เพราะว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากการประชุมกันของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น
ส่วนประกอบ การประชุมกันของสิ่งทั้งหลายน้ันเอง เรียกว่าองค์รวม องค์ประกอบเหล่าน้ีต่างก็สัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน เมื่อสัมพันธ์กันพอดีก็จะทําให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ความสัมพันธ์ที่พอเหมาะพอดีน้ัน
เรียกว่า ดุลยภาพ”๔๔  สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาอาคม ไกรอ่อน ศึกษาเรื่อง “การพัฒนา
แผนและสื่อประกอบการเรียนรู้ วิชาธรรมวินัยเร่ืองสัปปุริสธรรม ๗ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่แสดงว่า 
มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ หมายถึง รู้จักความพอเหมาะ พอดี งานอะไรก็ตามถ้าทําไม่พอดี
ก็จะทําให้เสียงาน ทําให้คุณภาพของงานตกไป การหาจุดพอดีของแต่ละคนของแต่ละหน่วยงานไม่
เท่ากัน และไม่มีเครื่องช่ัง ตวง วัดที่จะมาบอกได้ว่าพอดี ต้องใช้จิตใจท่ีประกอบด้วยสติปัญญาของแต่
ละคนเท่าน้ันเข้าไปวัดความพอดี เพราะการหาจุดพอดีน้ันหายาก คนอ่ืนไม่สามารถหาความพอดีแทน
เราได้๔๕ 

ผลสําเร็จของงบประมาณจะต้องมองในแง่ของภาพรวมของประเทศเป็นหลัก เพราะมิฉะน้ัน
การพัฒนาประเทศจะไม่มีทิศทางที่เหมาะสม การใช้งบประมาณแบบเบ้ียหัวแตกเป็นการบริหาร
งบประมาณที่สูญเปล่า นอกจากน้ันการรู้จักใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับงบประมาณ ทรัพยากรทาง
เทคโนโลยีต้องได้รับการนํามาใช้เพ่ือเป็นให้มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่รักษาไว้ยาวนาน ปัจจุบันมี
การใช้เทคโนโลยีมาประเมินผลของงบประมาณที่ใช้ไป เช่น การประมูลด้วยระบบ E-Auction แล้ว
ตรวจสอบผลของแต่ละบริษัทที่มีผลงานมาแล้วหรือไม่อย่างไร น่ีก็เป็นทางหน่ึงในการประหยัด
งบประมาณและสรรหาผู้ที่ใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
   
 
 
 
                                                        

๔๓องฺ.ติก.๒๐/๕๐๐/๑๖๖. 
๔๔พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมวดวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หน้า ๔๗. 
๔๕พระมหาอาคม ไกรอ่อน, “การพัฒนาแผนและสื่อประกอบการเรียนรู้ วิชาธรรมวินัย

เรื่องสัปปุริสธรรม ๗ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๔๗, หน้า ๘๑. 



 ๑๓๘ 

๔.๖ การทบทวนงบประมาณ 
 การทบทวน ตรวจสอบผลการดําเนินงานที่ผ่านมา (Review Phase)เพ่ือให้ทราบสถานภาพ
โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข อันจะนําไปสู่การพิจารณาตัดสินใจเก่ียวกับโครงการต่อไป ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอน
สําคัญอีกขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดงานงบประมาณ ในระบบของหลักการบริหารจัดการ 
เมื่อครบองค์ประกอบของ PDCA กล่าวคือ การวางแผน การปฏิบัติการ การตรวจสอบ และนําไปสู่การ
ปฏิบัติการต่อไปได้อย่างถูกต้องแม่นยํา หลักการตรวจสอบจึงเป็นหลักของการตรวจสอบทั้งระบบ 
หลักสัปปุริสธรรมที่สามารถนํามาบูรณาการเพ่ือให้กระบวนการน้ีสมบูรณ์ย่ิงขึ้นได้แก่หลักธัมมัญญุตา
และอัตถัญญุตา  
 กระบวนการบริหารจัดการในขั้นตอนน้ีต้องใช้ปัญญาพิจารณาตามประเด็นที่ขั้นตอนน้ีกําหนด
ไว้ ได้แก่  

๑.  ทบทวนโครงการ ในประเด็นน้ีต้องมีปัญญาตรวจสอบโครงการที่ดําเนินไปมีแผนสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐหรือไม่ โครงการดังกล่าวมีการศึกษามาก่อนหรือไม่ มีผลงานวิจัยรองรับหรือไม่ 
ทั้งหมดน้ีต้องใช้หลักธัมมัญญุตาและอัตถัญญุตา กล่าวคือต้องมีปัญญาดูความเป็นธรรม เป็นประโยชน์
มีผู้คัดค้าน มีคนประท้วง มีคนสนับสนุน หรือไม่ แล้วมีรายละเอียดอย่างไร น่ีเป็นการทบทวนในส่วน
แผนโครงการและโครงสร้าง 

๒.  ทบทวนผลผลิต (Output) ต้องพิจารณาบทวนตรวจสอบผลผลิตของโครงการว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ มีปริมาณตามที่กําหนดไว้ในโครงการหรือไม่ สิ่งที่ได้ออกมาเป็นรูปธรรม หรือรับรู้ได้ ที่
จัดทําขึ้นหรือผลิตขึ้นโดยหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือบุคลากร ได้ใช้ประโยชน์ หรือ คือ การตอบ
คําถามที่ว่าจะได้รับอะไรจากการดําเนินงานและหรือกิจกรรมน้ัน ๆเช่น ได้โรงควบคุมนํ้าขนาดเท่าน้ันเท่าน้ี 
ครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดเท่าใด เป็นไปตามน้ันหรือไม่ ซึ่งในลักษณะน้ีต้องใช้ธัมมัญญุตาและอัตถัญญุตาในการ
ตรวจสอบ  

๓.  ผลลัพธ์ (Outcomes) คือพิจารณาถึงคุณภาพในโครงการที่เสนองบไว้ นอกจากน้ันก็ยังทํา
ให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่เก่ียวข้องและยังมีผลต่อทรัพยากรท่ีใช้ไปว่าคุ้มค่าหรือไม่ มี
ประโยชน์ในวงกว้างมากน้อยเพียงใด พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิต และผลกระทบที่มีต่อผู้
ที่เก่ียวข้อง และสิ่งแวดล้อม จากการใช้ประโยชน์จากการจัดทําผลผลิตขึ้นมา หรือ คือ การตอบคําถาม
ที่ว่าทําไมจึงมีการดําเนินการเพ่ือให้ได้ผลผลิตน้ันต้องบูรณาการด้วยหลักธัมมัญญุตาและอัตถัญญุตา
เข้ามาประกอบให้เห็นตามข้อเท็จจริงที่เป็นจริง มิใช่ข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จโดยการแต่งตัวเลข 

๔. ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ พิจารณาถึงผลกระทบจากการได้ทําโครงการไปแล้วว่ามีอย่างไร
บ้าง มีผลกระทบต่อสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือ สิ่งแวดล้อมและบุคคล มีผลกระทบทางนามธรรม ได้แก่ มีผล
กระทางความรู้สึก สังคม ประเพณี วัฒนธรรม หรือไม่อย่างไร ก็ต้องใช้หลักธัมมัญญุตา คือ ผล
ประจักษ์ที่ปรากฏออกมาจะเป็นผลการสํารวจก็ดี ผลการวิจัยหรือแม้แต่ผลสะท้อนจากผู้รู้ก็ตาม 
และอัตถัญญุตา คือ รายละเอียดของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทําโครงการหรือไม่ อย่างไร 



 ๑๓๙ 

๕. กลุ่มเป้าหมายงบประมาณที่ได้รับและนําไปดําเนินการมีกลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมาย
รองหรือไม่อย่างไร กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลจากการบริหารงบประมาณมีเฉพาะวงแคบหรือวงกว้าง 
ทั้งหมดเหล่าน้ีก็ต้องมีหลักธัมมัญญุตาและหลักอัตถัญญุตาเป็นธรรมตรวจสอบ 

๖. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องพิจารณาให้รอบคอบว่า ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างไร ในการ
วางแผนทําโครงการใดก็ตามจะต้องคํานึงทั้ง ๒ ส่วน คือผู้ที่มีส่วนได้มีสัดส่วนอย่างไร ผู้ที่มีส่วนเสียมี
สัดส่วนมากน้อยต่างกันอย่างไร ต้องใช้หลักธัมมัญญุตาและอัตถัญญุตามาพิจารณาประกอบโดยเฉพาะ
เก่ียวกับประโยชน์และเสียประโยชน์ 

๗. ปัญหา อุปสรรค ในการดําเนินการบริหารโครงการแล้ว ทบทวนดูว่ามีปัญหาและอุปสรรค
อะไรบ้างปัญหาและอุปสรรคเหล่าน้ันทําให้เกิดการใช้งบประมาณเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ทั้งหมดน้ีต้องใช้
หลักธัมมัญญุตาและอัตถัญญุตาเขามาช่วยตรวจสอบตามความเป็นจริง 

๘. แนวทางการแก้ไข ในการตรวจสอบทบทวนงบประมาณท่ีได้รับการดําเนินการไปแล้วตาม
โครงการหรือการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปแล้วน้ันมีปัญหาและอุปสรรคตามที่ได้ประสบ
ในขณะดําเนินการ ก็ต้องมีแนวทางแก้ไขไว้อย่างไร มีก่ีวิธี มีหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างไร ก็ต้อง
ศึกษาทบทวนไว้ ในขั้นตอนน้ีก็ใช้หลักธัมมัญญุตาและอัตถัญญุตาเขามาพิจารณาปรับใช้โดยการศึกษา
เป็นระบบถึงแนวทางแก้ไขดังกล่าว 

การทบทวนงบประมาณตามประเด็นที่แสดงไว้แล้วน้ีนําไปสู่ความสะดวกต่อการบริหาร
งบประมาณในโอกาสต่อไป ทําให้มีความละเอียดรอบคอบ ทําให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากได้ใช้หลักสัปปุริสธรรมเข้าไปตรวจสอบในแง่มุมของความรู้ ความเข้าใจต่อการ
ทบทวนในแต่ละจุด การตรวจสอบการงานท่ีทําไปแล้วว่ามีจุดบกพร่อง จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค และ
โอกาสอย่างไร เพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูพิพิธจารุธรรม (ชุมพร กวางทอง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารวัดเชิงบูรณา
การ” ทําให้ทราบว่า หลักการในการบริหารตามหลักการที่ยอมรับได้ทั้ง ๔ ด้าน คือ  

๑. ภาวะผู้นํา (Leader) 
๒. การจัดการองค์การ (Organizing)  
๓. การวางแผน (Planning) 
๔. การประเมินผล (Evaluation)๔๖ 

 การประเมินผลเป็นทฤษฎีโดยท่ัวไปของการทํางานลักษณะขององค์กรที่จะต้องมีการ
ตรวจสอบผลงานจึงถือว่าครบตามกระบวนการการทํางาน 

                                                        
๔๖พระครูพิพิธจารุธรรม (ชุมพร กวางทอง), “การบริหารวัดเชิงบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, หน้า
๒๓๐. 



 ๑๔๐ 

 สรุปได้ว่า การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการท้ัง ๖ 
ประเด็น เริ่มต้ังแต่การวางแผนงบประมาณต้องมีหลักวิชาในการวางแผน การจัดทํางบประมาณก็ต้อง
จัดทําตามกรอบที่มีประสิทธิภาพ การอนุมัติงบประมาณต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์อย่างสูงสุด การ
บริหารงบประมาณต้องตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความสําเร็จของงานเป็นเป้าหมาย 
การติดตามประเมินผลงบประมาณทั้งการใช้จ่ายและการอนุมัติให้เป็นไปอย่างมีระบบ และการ
ทบทวนงบประมาณต้องประเมินผลงานที่ทําแล้วว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร ทุกขั้นตอน
น้ันจะต้องประกอบด้วยหลักวิชาและหลักสัปปุริสธรรมเสมอ หลักวิชาเป็นศาสตร์ที่ต้องปฏิบัติ ส่วน
หลักธรรมเป็นจิตสํานึกและความฉลาดในการปฏิบัติให้การวางแผนและการบริหารงบประมาณแผ่นดิน
เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
๔.๗ ผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผู้วิจัยได้นําผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เอกสารในส่วนต้น ต่อไปเป็นกระบวนการให้
ได้คําตอบจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนและการบริหารจัดการ
งบประมาณของหน่วยงานของราชการ ผู้วิจัยได้ทําการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์แบบเจาะจง 
เพ่ือหาความแน่นอนหรือหาการยืนยันของคําตอบของผลการวิจัยเชิงคุณภาพเอกสาร โดยผู้วิจัยได้แบ่ง
ผู้สัมภาษณ์ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มผู้มีหน้าที่ในการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ 
จํานวน ๓ คน  (๒) กลุ่มนักวิชาการผู้เข้าใจกระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ 
และ (๓) กลุ่มพระสงฆ์ผู้รู้สัปปุริสธรรม เมื่อได้คําสัมภาษณ์แล้วผู้วิจัยได้นําข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาก
การสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่กําหนด 
นํามาแสดงในรูปของความเรียงไว้ดังต่อไปน้ี  

ผลของการวิจัยยืนยันว่าการบูรณาการหลักสัปปุริสธรรมในการวางแผนและการบริหาร
งบประมาณของหน่วยงานราชการตามประเด็นทั้ง ๖ ประเด็นน้ันทําให้การวางแผนและการบริหารงาน
งบประมาณมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ดังน้ี 

๔.๗.๑ การวางแผนงบประมาณ 
คําถามในประเด็นน้ีว่า “ท่านคิดเห็นว่า การวางแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

และนโยบายของรัฐบาลควรทําได้อย่างไร สัปปุริสธรรมข้อใดบ้างที่สามารถนําไปบูรณาการกับการ
วางแผนงบประมาณ” 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑ ให้ความเห็นว่า : การจัดทํางบประมาณต้องเร่ิมต้นจากความ
เดือดร้อนของประชาชนก่อน โดยเฉพาะความจําเป็นเร่งด่วนในเรื่องใด ซึ่งต้องลําดับความสําคัญ
ก่อนหลังด้วย เน่ืองจากงบประมาณของประเทศมีอยู่จํากัดจึงต้องบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนก่อน
แล้วจึงวางแผนในระยะยาวต่อไป ดังน้ัน นโยบายของรัฐและแผนยุทธศาสตร์ก็ต้องสอดคล้องกับ
สถานการณ์ความจําเป็นของประชาชนเป็นหลัก สรุป คือ เน้นที่ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก
สําคัญ และจัดลําดับความสําคัญ และความเร่งด่วนของความเดือดร้อนน้ัน เป็นลําดับแรก 



 ๑๔๑ 

พุทธธรรมที่ช่วยให้การวางแผนงบประมาณสามารถให้ดีขึ้น และสามารถนํามาบูรณาการกับ
การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของ
รัฐบาล ควรใช้สัปปุริสธรรม ๔ ประการ คือ 

(๑) ธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) คือ รู้จักพิจารณาถึงเหตุความเดือดร้อนว่าจะนําไปสู่ความทุกข์
ยากของประชาชน  

(๒) อัตตัญญุตา (การรู้จักตน) คือ ถือความทุกข์ของประชาชนมาเป็นลําดับแรกและถือ
ความชอบธรรมเป็นเกณฑ์  

(๓) ปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) คือ ความเดือดร้อนของพ้ืนที่เป็นหลัก 
(๔) ปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการของบประมาณที่เยียวยา

ปัญหาความเดือดรอ้นต้องคําถึงเป็นอันดับแรก๔๗ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๒ ให้ความเห็นว่า : การวางแผนงบประมาณนั้นเบ้ืองต้นเจ้าหน้าที่สํานัก

งบประมาณที่รับผิดชอบเก่ียวกับการงบประมาณของส่วนราชการจะต้องเข้าใจระบบของงบประมาณ
ให้ถูกต้องและชัดเจน โดยเฉพาะเก่ียวกับการรู้จักวิเคราะห์งบประมาณให้ออกว่างบประมาณของ
โครงการไหนควรเป็นงบระยะสั้นหรืองบผูกพัน ในลําดับถัดไปหลังจากการวางแผนแล้วเราจะต้องรู้
ทิศทาง เป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายของการวางแผน เพ่ือจัดสรร ทรัพยากร (งบประมาณ) เข้าไปเพ่ือ
การแก้ปัญหาให้เหมาะสม  

หลักสัปปุริสธรรมที่เหมาะสมในการวางแผนงบประมาณก็คือ  
(๑) ธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) คือ รู้ถึงสถานการณ์ ปัญหา นํ้าหนักของปัญหา จะได้จัดลําดับ

ความสําคัญในการที่เราจะให้นํ้าหนักและนําเอางบประมาณที่เราวางแผนจะให้ไปแก้ปัญหาให้
สอดคล้องกับความสําคัญ  

(๒) อัตตัญญุตา (การรู้จักตน) รู้ภาระหน้าที่ของตนในการวางแผนและบริหารจัดการ
งบประมาณ  

(๓) ปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) รู้จักองค์กรที่เราจะวางแผนงบประมาณ จะทําให้สํานัก
งบประมาณลดปัญหาการจัดสรรงบประมาณ ซ้ําซ้อน ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้๔๘ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๓ ให้ความคิดเห็นในประเด็นน้ีว่า : การวางแผนงบประมาณจะต้องมีการ
วางแผนใน ๒ ระดับ คือ ทั้งระดับประเทศและระดับหน่วยงาน สําหรับระดับประเทศจะต้องเป็นเรื่อง
ของการกําหนดนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานกลางของรัฐบาล หน่วยงานกลางของรัฐบาล เช่น 
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
                                                        

๔๗สัมภาษณ์ นายอํานวย คลังผา, ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล, วันที่ 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖.   

๔๘สัมภาษณ์ นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล, ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (ระดับ ๑๐) วันที่ ๗ 
มีนาคม ๒๕๕๗. 



 ๑๔๒ 

สังคมแห่งชาติ และธนาคารชาติ ซึ่งอาจจะต้องรวม กพ. และ กพร. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รู้เรื่องแผน ทั้ง
แผนงาน และแผนคน แต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้วิเคราะห์แผนงบประมาณ กําหนดเป้าหมาย แนวทาง 
และผู้รับผิดชอบ รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนและการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติน้ันจะต้อง
อาศัยหน่วยงานที่ถูกกําหนดให้เป็นหน่วยงานหลักหรือหน่วยงานเจ้าภาพ 

สําหรับหลักพุทธธรรมที่ช่วยให้การวางแผนงบประมาณสามารถให้ดีขึ้นควรใช้ 
(๑) ธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) ต้องรู้จักเหตุ รู้จักหลักการ รู้วิธีการในการวางแผนและการ

บริหารจัดการงบประมาณอย่างถ่องแท้ แต่ถ้าจะทําให้การวางแผนน้ีไปสู่ความสําเร็จจริง ๆ แล้ว ก็ควร
จะต้องมองให้ครบทั้งกระบวนการ ซึ่งเมื่อเรารู้หลักการแล้วก็จะนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง 

(๒) อัตถัญญุตา (การรู้จักผล) คือรู้ว่าเป้าหมายของการวางแผนงบประมาณของเราเป็น
อย่างไร เพ่ืออะไร รู้ถึงความมุ่งหมายในการต้ังงบประมาณน้ัน ๆ 

(๓) อัตตัญญุตา (การรู้จักตน) คือ รู้จักหน้าที่ของตนว่าตนเป็นใคร มีหน้าที่อะไร ซึ่งคนเรา
หากรู้ว่าเราเป็นใคร มีหน้าที่อะไร ก็จะปฏิบัติตนได้เหมาะสม และทราบตัวตนเราว่าเราคือส่วนหน่ึง
ของการกําหนดแผนของประเทศด้วย ก็จะทําให้มีสํานึกของความเป็นกลาง 

(๔) มัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) ต้องรู้จักว่าเราเป็นใคร และต้องรู้จักความประมาณ ความ
พอดีในการอนุมัติงบประมาณและรู้จักการบริหารจัดการงบประมาณ และจัดการเร่ืองที่เก่ียวข้องของ
เรา๔๙ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๔ ให้ความเห็นในประเด็นน้ีว่า : การวางแผนงบประมาณน้ันเป็นขั้นต้น 
ควรใช้หลักสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ ประการ แต่เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นน้ีมากก็คือ การใช้อัตถัญญุตา 
คือ หลักการรู้ผล น่ันคือ จะต้องรู้ถึง Input และ process ของกระทรวง ทบวง กรม ที่ต้องทําเพ่ือ
สังคมและประเทศชาติ และธัมมัญญุตา คือ หลักการรู้เหตุ น่ันคือ จะต้องรู้จัก output เป็นอย่างดีน่ัน
คือการรู้นโยบายและทิศทางของประเทศ ในการที่จะวางนโยบายหรือวางยุทธศาสตร์ของแผนท่ี
หน่วยงานจะไปให้ถึงน้ัน ก็ควรที่จะรู้จักตัวเองก่อน คือ การใช้อัตตัญญุตาเพ่ือเป็นหลักซึ่งถือว่าเป็นฝ่าย
ต้นนํ้าได้๕๐ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๕ ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นน้ีไว้ว่า :  กระบวนการวางแผนจะต้อง
ใช้อัตถัญญุตา คือ การรู้ผล และใช้ธัมมัญญุตา คือรู้ Input และ Process output ธัมมัญญุตาสําคัญ
มากจะต้องศึกษารู้ยุทธศาสตร์/แผนของประเทศและกระทรวง/ทบวง กรม แผนพัฒนาของประเทศ

                                                        
๔๙สัมภาษณ์ นางสาวนิรมล พานิชพงษ์พันธ์ุ, นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ 

(ผู้อํานวยการส่วนงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรีและงบกลาง ๒) วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖. 
๕๐สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวางแผน มหามกุฏราช

วิทยาลัย วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗. 



 ๑๔๓ 

จะต้องมีการศึกษาอย่างชัดเจนก่อน แผนพัฒนาของแต่ละส่วนงานนั้นควรจะใช้ธัมมัญญุตาให้มาก
ควบคู่กันไปกับอัตถัญญุตา๕๑ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๖ ให้ความเห็นในประเด็นน้ีไว้ว่า :  ประเด็นแรกที่หน่วยราชการจะขอต้ัง
งบประมาณมาน้ันจะต้องดูถึงเหตุที่จะต้องของบประมาณน้ันก่อน และมีความเห็นสอดคล้องกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านอ่ืนเก่ียวกับการใช้ธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) และอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) ทั้งน้ี การ
พิจารณาจะต้องรวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการต่าง ๆ น้ัน เจ้าหน้าที่ของสํานัก
งบประมาณที่ดูแลงบประมาณของส่วนราชการน้ัน ๆ จะต้องไม่มี อคติ สําหรับหน่วยงาน และผู้ที่
เก่ียวข้องด้วย ดูด้วยความชอบธรรม ดูจากเอกสาร ความพร้อม การช้ีแจง การนําเสนอที่แท้จริง ไม่ใช่
คิดเอง หรือไม่ชอบด้วยเป็นการส่วนตัว ควรจะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รู้
เขา รู้เราแล้วก็จะเป็นการดี และใช้หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) คือการรู้จักภาระหน้าที่ของตนและ
ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างจริงจัง๕๒ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๗ ให้สัมภาษณ์ว่า : การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของ
หน่วยงานราชการตามประเด็นที่ศึกษาทั้ง ๖ ประเด็นน้ันถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักทฤษฎีการ
บริหารจัดการงบประมาณในสมัยปัจจุบัน ประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าจะทําอย่างไรให้การปฏิบัติงานตาม
กรอบของข้ันตอนของการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้
ประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด ก็ต้องอาศัยกระบวนการหลายวิธีที่จะทําให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ คนจึง
เป็นปัจจัยที่สําคัญมาก ถ้าหากคนได้รับการพัฒนาฝึกหัดเป็นมืออาชีพ และพัฒนาความพร้อมทางด้าน
จิตสํานึกที่ ดีงามและมีความรู้ตามหลักวิชาย่อมทําให้การบริหารงบประมาณเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ในพระพุทธศาสนาหลักการพัฒนาคนให้มีความพร้อมในการใช้ปัญญา ที่เรียกว่า บัณฑิต หรือ
เป็นธรรมสําหรับคนดี ก็คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ น้ี เข้าไปเก่ียวข้องการกับ
วางแผนและการบริหารงานทุกประเด็น ไม่เพียงเฉพาะหลักสัปปุริสธรรมเท่าน้ันยังจะต้องมีหลักธรรม
อ่ืน ๆ ที่สนับสนุนด้วยจึงจะทําให้มีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ จึงขอสรุปเป็นตารางแผนภูมิดังน้ี 

 
     

 
 
 

                                                        
๕๑สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖. 
๕๒สัมภาษณ์ พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร., คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราช

วิทยาลัยวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗. 



 ๑๔๔ 

การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการตามแนวพุทธ 

สัปปุริสธรรม 

           
งบประมาณ 

รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้บุคคล 

การวางแผน        

การจัดทํา        

การอนุมัติ        

การบริหาร        

การประเมิน        

การทบทวน        

ธรรมสนับสนนุ 
กรรม 

 

วิบาก กรรม
สกตา 

สันโดษ สมบัติ จักร ๔ จริต 

 

แผนภูมิที่ ๔.๑ การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ 
 

จะเห็นได้ว่า เมื่อมองจากตารางน้ีก็เห็นว่า แต่ละขั้นตอนของการวางแผนและบริหาร
งบประมาณน้ันมีความจําเป็นต้องใช้สัปปุริสธรรมครบทั้ง ๗ ประการ แต่นํ้าหนักในการใช้อาจไม่เท่ากัน
ขึ้นอยู่กับประเด็นและขั้นตอนในการจัดทําเป็นหลัก นอกจากน้ัน ธรรมที่สนับสนุนบุคคลผู้ดําเนินการ
จัดทําทุกคนก็ต้องมีหลักธรรมสําหรับสนับสนุนด้วย เพราะลําพังสัปปุริสธรรมอาจไม่ครอบคลุมกิเลสที่
มีอยู่ในตนได้ ในที่น้ีต้องมีศรัทธา ๔๕๓ มี สันโดษ ๓๕๔ มีสมบัติ ๕๕๕ มีจักร ๔๕๖ มีจริต ๖ ร่วมด้วยจึงจะ
ทําให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น๕๗ 

                                                        
๕๓สัทธา ๔ คือ กัมมสัทธา, วิปากสัทธา, กัมมสกตาสัทธา, ตถาคตโพธิสัทธา 
๕๔สันโดษ ๓ คือ ยถาลาภสันโดษ, ยถาพลสันโดษ, ยถาสารุปปสันโดษ 
๕๕สมบัติ ๔ คือ คติสมบัติ, อุปธิสมบัติ, กาลสมบัติ, ปโยคสมบัติ 
๕๖จักร ๔ คือ ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในประเทศอันควร, สัปปุริสูปัสสยะ คบสัตบุรุษ, อัตตสัมมา

ปณิธิ ต้ังตนไว้ชอบ, ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้ได้กระทําความดีไว้ในปางก่อน. 
๕๗สัมภาษณ์ นายอํานาจ  บัวศิริ, รองอธิบดีกรมการศาสนา วันที่ ๑๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖. 



 ๑๔๕ 

 สรุปในประเด็นที่ ๑ น้ีจะเห็นได้ว่า การวางแผนงบประมาณนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนเบ้ืองต้นของ
การดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนเห็นสอดคล้องกันถึงการรู้จัก
วิเคราะห์ความสําคัญระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลกับการจัดทํางบประมาณโดยยึดถือ
ความจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขความทุกข์ยากหรือปัญหาของประชาชนเป็นสําคัญ ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ทุกส่วนในการจัดทํางบประมาณซึ่งมีสํานักงบประมาณเป็นเจ้าภาพหลักต้องเข้าใจหลักการน้ีและจัดทํา
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์เน้นหลักสัปปุริสธรรม คือ ธัมมัญญุตา รู้นํ้าหนักและ
ความจําเป็นเร่งด่วนในความทุกข์ร้อนของประชาชน อัตถัญญุตา รู้วิธีการในการจัดทํางบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ อัตตัญญุตา รู้สมรรถภาพของประเทศและหน่วยงานรวมทั้งบุคลากร มัตตัญญุตา รู้
จํานวนงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมในแต่ละส่วน ปริสัญญุตา รู้ความเดือดร้อนในแต่ละพ้ืนที่  
ปุคคลัญญุตา รู้หน่วยงานที่รับผิดชอบ กาลัญญุตา รู้จักช่วงเวลาที่เหมาะสมในการช่วยเหลือ  

๔.๗.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทํางบประมาณ 
ตามประเด็นคําถามที่ผู้ วิจัยสัมภาษณ์ว่า “ท่านคิดเห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทํา

งบประมาณมีหรือไม่ อย่างไร สัปปุริสธรรมข้อใดบ้างที่สามารถนําไปบูรณาการกับการจัดทํา
งบประมาณ” ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตอบในประเด็นน้ีว่า  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑ ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับประเด็นน้ี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทํา
งบประมาณก็คือ ความมีอยู่อย่างจํากัดของงบประมาณ ดังน้ันงบประมาณที่จัดจะต้องมั่นใจว่า เมื่อจัด
ไปแล้วต้องเกิดผลท่ีตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือให้ประเด็นน้ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เห็นว่าควรใช้หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) คือ รู้ถึงเหตุผลของความเดือดร้อนของประชาชน 
และรู้ถึงความต้องการที่แท้จริง ใช้หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) คือรู้ว่าระยะเวลาไหนควรจะทําอะไร 
และมีวิธีการอย่างไร จึงจะสามารถช่วยบรรเทา หรือช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุด ตรง
ประเด็น ใช้หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) รู้พ้ืนที่ที่เดือดร้อน ใช้หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) 
คือ การใช้บุคลากรและบุคคลในการทํางาน๕๘ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๒ ให้สัมภาษณ์ว่า : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทํางบประมาณน้ันก็คือ 
กรอบการจัดทํางบประมาณซึ่งต้องไปตามตัวบทกฎหมาย ทั้งกรอบเวลาและแนววิธีดําเนินการซึ่งมี
ขั้นตอนในการดําเนินการ บางครั้งอาจไม่ทันกับการช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนได้
อย่างทันท่วงที หลักธรรมสัปปุริสธรรมท่ีจะต้องใช้ คือ หลักธัมมัญุตา (การรู้จักเหตุ) หลักอัตถัญญุตา 
(การรู้จักผล) หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) และหลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) ต้องรู้
ครอบคลุม๕๙   
                                                        

๕๘สัมภาษณ์ นายอํานวย คลังผา, ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล วันที่ 
๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๖.   

๕๙สัมภาษณ์ นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล, ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (ระดับ ๑๐) วันที ่ ๗ 
มีนาคม ๒๕๕๗. 



 ๑๔๖ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๓ ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับประเด็นน้ี ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการจัดทํา
งบประมาณก็คือ เจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณ ซึ่งต้องต้องรู้ความจําเป็นเร่งด่วนในขณะนั้นคืออะไร เช่น 
สภาวะการเงินของประเทศ ผลกระทบทางการเงินของประเทศ และช่วงเวลาในการใช้งบประมาณ 
หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับการจัดทํางบประมาณ มีดังน้ี 

(๑)  หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) คือ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและการประสานงาน 
(๒)  หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) คือ เจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณท่ีรับผิดชอบในแต่ละ

กระทรวง กรมและหน่วยงานอ่ืนๆ  
(๓)  หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) คือ รู้การบริหารเวลาให้เป็นไปตามปฏิทินการทํางานของ

การจัดทํางบประมาณอย่างเคร่งครัด๖๐ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๔ ให้สัมภาษณ์ว่า : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทํางบประมาณก็คือ ชุมชน 

พ้ืนที่ องค์กร และสมรรถภาพของบุคลากรในชุมชน พ้ืนที่ หรือองค์กรน้ัน เพราะถ้าไม่ทราบประเด็นน้ี
ชัดก็ทําให้การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสม นอกจากน้ันปัจจัยด้านความเหมาะสมของงบประมาณ
ด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเม็ดเงินที่มากหรือน้อยไป หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับปัจจัยเหล่าน้ีก็คือ 
ปริสัญญุตา คือ ความรู้จักชุมชน หรือตัวองค์กร ปุคคลัญญุตา คือ ความรู้ของบุคลากรที่อยู่ในส่วน
งบประมาณน้ัน ๆ หลักมัตตัญญุตา คือ การรู้จักประมาณในเม็ดเงินที่เหมาะสมกับโครงการ และงานที่
ของบประมาณ ให้ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทาง๖๑ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๕ ให้สัมภาษณ์ว่า : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทํางบประมาณก็คือ การใส่
ตัวเงินในการจัดทํางบประมาณ เพราะปัญหาท่ีประสบคือการทํางบประมาณแบบคุ้นเคย (Routine) 
ดังน้ันวิเคราะห์ขีดความสามารถขององค์กรและผู้บริหารองค์กรน้ันประกอบ ซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองสําคัญ
มากเป็นเรื่องของปริสัญญุตา ปุคลัญญุตา และความเพียงพอและพอประมาณ คือ มัตตัญญุตา๖๒ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๖ ให้สัมภาษณ์ว่า : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทํางบประมาณ คือ จํานวน
ของงบประมาณท่ีลงไปสู่แต่ละโครงงาน เน่ืองจากงบประมาณของประเทศมีจํากัด ดังน้ัน ต้องใช้
หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) คือ รู้ถึงเหตุผลของความต้องการท่ีแท้จริงของหน่วยราชการที่มาขอ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้สามารถดําเนินการ หรือสนองความต้องการในด้านของงบประมาณได้ตรง
ตามความเดือดร้อนและความต้องการของหน่วยราชการน้ัน ๆ และใช้หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) 

                                                        
๖๐สัมภาษณ์ นางสาวนิรมล พานิชพงษ์พันธ์ุ, นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ

(ผู้อํานวยการส่วนงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรีและงบกลาง ๒) วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖. 
๖๑สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวางแผน มหามกุฏราช

วิทยาลัย วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗. 
๖๒สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖.   



 ๑๔๗ 

คือรู้ว่าระยะเวลาไหนควรจะทําอะไร และมีวิธีการอย่างไร จึงจะสามารถช่วยบรรเทา หรือช่วย
แก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุด ตรงประเด็น๖๓ 
 สรุปได้ว่า ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้สัมภาษณ์ล้วนแสดงถึงปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทํางบประมาณ
สอดคล้องกันและกัน กล่าวคือ ปัจจัยด้านงบประมาณ ด้านบุคคล ชุมชน และความพอประมาณ และ
เห็นควรใช้หลักปริสัญญุตา ปุคคลัญญุตา มัตตัญญุตาและธัมมัญญุตา เพ่ือให้ประเด็นน้ีของการจัดทํา
งบประมาณมีประสิทธิภาพ 

๔.๗.๓ การอนุมัติงบประมาณ 
ในประเด็นน้ีผู้วิจัยสัมภาษณ์ตามคําถามว่า “ท่านคิดว่า การอนุมัติงบประมาณควรเป็นอย่างไร 

เง่ือนไขทางวินัยการคลังของประเทศผลผลิตต่อจํานวนงบประมาณความคุ้มค่าการใช้งบประมาณและ
ต้นทุนศักยภาพของหน่วยรับงบประมาณ และระยะเวลาการของบประมาณ มีผลต่อการระบบอนุมัติ
งบประมาณหรือไม่อย่างไร สัปปุริสธรรมข้อใดบ้างที่สามารถนําไปบูรณาการกับการระบบอนุมัติ
งบประมาณ”  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑ ให้สัมภาษณ์ว่า : เรื่องน้ีถือว่าเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ควรจะต้องได้รับการ
ยินยอมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ก่อนหากไม่ได้ทํากระบวนการหรือขั้นตอนน้ีแล้ว อาจจะส่งผล
เสียต่อหน่วยงาน ตลอดจนระบบงบประมาณของประเทศได้ รวมทั้งส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณ
อย่างไม่มีกระบวนการ และไม่มีวินัย ทําให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์คลังของประเทศในอนาคต 
ตัวอย่างเช่น หากจะมีการก่อสร้างอะไรข้ึนมา ก็ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพ้ืนที่น้ัน ๆ ก่อน 
หากไม่ได้รับความยินยอมแล้ว ก็ไม่สามารถดําเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ และอาจจะส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ตามมาไม่มากก็น้อย ดังน้ัน การเตรียมความพร้อมน้ันเป็นสิ่งสําคัญส่งผลโดยตรงต่อ
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณได้ 

หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับระบบอนุมัติงบประมาณ 
๑. หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน)  
๒. หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) 
สําหรับกระบวนการนี้ควรจะใช้หลักพุทธธรรม ๒ หลักพุทธธรรมนี้ควบคู่กันไป ต้องรู้จัก

ทั้งชุมชนและรู้จักทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียในส่วนนั้น ๆ รู้จักว่าชุมชนใดมีปัญหา ใครเดือดร้อน 
เม่ือทราบแล้วก็จะมาถามเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลนี้เดือดร้อนจริงหรือไม่ หากไม่มีหลักทั้งสองข้อ
นี้ประกอบกันแล้วก็จะไม่ทราบข้อเท็จจริง จะดูเป็นการเลือกปฏิบัติไป นั่นคือการเกาไม่ถูกที่ ผล
สุดท้ายก็อาจจะถูกหลอกได้ ดังนั้นระบบที่สําคัญที่สุดของกระบวนการนี้คือการตรวจสอบ๖๔ 
                                                        

๖๓สัมภาษณ์ พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร., คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราช
วิทยาลัย วันที่ ๑๖  มีนาคม ๒๕๕๗. 

๖๔สัมภาษณ์ นายอํานวย  คลังผา, ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล วันที่ 
๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๖.   



 ๑๔๘ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๒ ให้สัมภาษณ์ว่า : การอนุมัติงบประมาณนั้นอยู่ในขั้นการพิจารณาของ
ฝ่ายนิติบัญญัติรวมถึงกระบวนการกลั่นกรอง ในขั้นน้ีฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ส่วนหน่วยปฏิบัติการคือสํานักงบประมาณและเจ้าหน้าที่ส่วน
งบประมาณต้องสนับสนุนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน หลักธรรมสัปปุริสธรรมที่
เหมาะสมกับประเด็นน้ี คือ อัตตัญญุตา (การรู้จักตน) การรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน หลักปริสัญญุตา 
(การรู้จักชุมชน) รู้จักความจําเป็นของแต่ละภาคส่วน และหลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) ความ
ร่วมมือและการประสานงานอย่างมีระบบ รวมทั้งต้องใช้กาลัญญุตา คือ กรอบเวลาที่กําหนดไว้แล้วเป็น
กฎหมาย๖๕ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๓ ให้สัมภาษณ์ว่า : การอนุมัติงบประมาณควรจะมองทั้งระดับมหภาค 
และจุลภาค โดยที่ในการมองในระดับมหาภาคน้ัน ต้องดูเง่ือนไขทางการคลังของประเทศเป็นกรอบใหญ่ 
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ พร้อมทั้งดูความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส่วนการมองทางด้านจุลภาค คือ การ
มองในระดับปฏิบัติของหน่วยงาน ก็ดูว่าแผนงาน โครงการนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศหรือไม่ ระยะเวลาของโครงการน้ันมีความเหมาะสม และสามารถที่จะแก้ไขปัญหา
ของประเทศได้ทันตามสถานการณ์หรือไม่ หลักพุทธธรรมท่ีช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับระบบ
อนุมัติงบประมาณ คือ หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) รู้จักหน้าที่ของตน รู้ภาระของตนในการวาง
แผนการจัดทํางบประมาณได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์ และหลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) ต้อง
รู้จักความพอดีความพอเหมาะพอควร รู้จักการประมาณถึงความเหมาะสมของการจัดทํางบประมาณให้
แต่ละหน่วยงานให้มีความเหมาะสมตามภาระหน้าที่ของหน่วยงานน้ัน ๆ๖๖  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๔ ให้สัมภาษณ์ว่า : ในกระบวนการน้ีต้องเป็นหัวใจของการได้มาซึ่ง
งบประมาณ เพราะการอนุมัติของผู้มีอํานาจ จะได้มาก ได้น้อย หรือไม่ได้ก็อยู่ในขั้นน้ี ดังน้ัน เห็นควร
ว่า ต้องใช้หลักสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ ข้อประกอบกัน โดยมองดังน้ี   

(๑) หลักธัมมัญญุตาและอัตถัญญุตา คือ ผู้อนุมัติต้องใช้หลักการเหตุผล ดูต้ังแต่คําขอต้ัง
งบประมาณของหน่วยราชการน้ัน ๆ  

(๒) หลักอัตตัญญุตา คือ ผู้อนุมัติต้องรู้สถานะการเงินของประเทศ ไม่เห็นแก่พวกพ้อง แต่เห็น
ความสําคัญของงาน 

(๓) หลักมัตตัญญุตาและกาลัญญุตา คือ ผู้อนุมัติต้องรู้ข้อมูลเพ่ือความเพียงพอ โดยยึดเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งเป็นความเจริญที่มั่นคง ย่ังยืนเป็นสําคัญ รวมท้ังช่วง
จังหวะของความผันผวนของเศรษฐกิจประเทศและโลกด้วย 
                                                        

๖๕สัมภาษณ์ นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล, ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (ระดับ ๑๐) วันที ่ ๗ 
มีนาคม ๒๕๕๗. 

๖๖สัมภาษณ์ นางสาวนิรมล พานิชพงษ์พันธ์ุ, นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการส่วนงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรีและงบกลาง ๒) วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖. 



 ๑๔๙ 

(๔) หลักปริสัญญุตา และหลักปุคโลปลัญญุตา และหลักธรรมท่ีเหลืออีกน้ัน ก็จะต้องนํามาดู
ประกอบกันไป เพราว่าเราจะต้องดูต้ังแต่กระบวนการวางแผนในกระบวนการจัดสรรเงินงบประมาณ
ลงไปแล้ว เราก็ดูมาจากหลัก ๒ หลักน้ีแล้วโดยเอามาใช้ประกอบในช้ันของการอนุมัติงบประมาณ
ด้วย๖๗ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๕ ให้สัมภาษณ์ว่า : ในกระบวนการของการอนุมัติงบประมาณ จะเกิด
ความลําบากใจกับผู้อนุมัติเพราะบางคร้ังเป็นเรื่องของความเกรงใจต่อผู้ของบประมาณ เน่ืองจากผู้ขอ
เป็นผู้มีบารมีทางการเมือง ดังน้ัน ต้องใช้หลักธัมมัญญุตา คือ ถือเป้าหมายประโยชน์เป็นสําคัญ ให้
มัตตัญญูตา คือ ความเหมาะสมของผู้ที่ขอเงินและผู้รับผิดชอบการเงิน การคลัง ใช้หลักอัตตัญญุตา คือ 
สถานะการเงินการคลังของประเทศ ปริสัญญุตาและปุคลัญญุตา คือ ความจําเป็นของหน่วยงานและ
ความสามารถของบุคคลเป็นส่วนเสริม๖๘ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๖ ให้สัมภาษณ์ว่า : หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับ
ระบบอนุมัติงบประมาณ ได้แก่ ข้อ 

๑. หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) 
๒. หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) 
๓. หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) 
๔. หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) 
สําหรับกระบวนการน้ีควรจะใช้หลักพุทธธรรม ๒ หลักพุทธธรรมน้ีควบคู่กันไป ต้องรู้จักทั้ง

หน่วยราชการและรู้จักทั้งผู้ที่มีส่วนได้เสียในหน่วยราชการนั้น ๆ รู้จักว่าหน่วยราชการเป็นอย่างไร 
สามารถจะเอางบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในแต่ละปีไปบริหารจัดการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้นําเสนอ
ต่อสํานักงบประมาณหรือไม่ ซึ่งในกระบวนการน้ีหากคนที่ทั้งเป็นส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สํานัก
งบประมาณที่รับผิดชอบน้ัน จําเป็นจะต้องมีหลักธรรมทั้งสี่ตัวน้ี ควบคู่กันไป ละทิ้งทั้งอคติ และมีหลัก
พรหมวิหาร ๔ ควบคู่บูรณาการกันไป๖๙ 

สรุปได้ว่า กระบวนการของงบประมาณในส่วนการอนุมัติน้ีผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์
สอดคล้องกันถึงความรู้จักวิเคราะห์เหตุผลของการของบประมาณ ความพอเพียง สถานะทางการเงิน
การคลัง ความจําเป็นเร่งด่วนของหน่วยงานและพ้ืนที่และสมรรถภาพของบุคคล  

 
                                                        

๖๗สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวางแผน มหามกุฏราช
วิทยาลัย วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗. 

๖๘สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖.   

๖๙สัมภาษณ์ พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร., คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราช
วิทยาลัยวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗. 



 ๑๕๐ 

 ๔.๗.๔ การบริหารงบประมาณ 
 ในประเด็นน้ีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ในคําถามว่า “ท่านคิดว่า การบริหารงบประมาณให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร สัปปุริสธรรมข้อใดบ้างที่สามารถนําไปบูรณาการกับการบริหาร
งบประมาณ”  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑ ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับประเด็นน้ีน้ันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การจัดการ
งบประมาณและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามรายการ โครงการ เป็นตามที่ได้ขออนุมัติไว้
ในการของบประมาณ หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับการบริหารงบประมาณให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

(๑) หลักมัตตัญญุตา (หลักรู้จักประมาณ) ต้องรู้จักการประมาณการว่าการใช้จ่ายงบประมาณ
จะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานการใช้จ่าย 

(๒) หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) ต้องรู้จักหน่วยงานน้ัน ๆ ว่าควรจะได้รับงบประมาณ
เท่าไรจึงจะเหมาะสมกับองค์กรน้ัน ๆ ไม่มากไป ไม่น้อยไป๗๐  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๒ ให้สัมภาษณ์ว่า : ในกระบวนการบริหารงบประมาณน้ัน หลังจากที่ได้
ผ่านขั้นตอนกระบวนการทางด้านของนิติบัญญัติแล้ว ก็จะอยู่ในขั้นของความรับผิดชอบของฝ่าย
ราชการประจํา และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งในกรณีน้ีเราจะพิจารณาใน ๒ ภาพ คือ 

๑. ภาพในแง่ของสํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณน้ันถือว่า เป็นทั้งหน่วยรับงบประมาณ
อยู่หน่วยงานหน่ึงและมีภารกิจที่จะต้องใช้งบประมาณ ภารกิจที่จะจัดทําคําขอตั้งงบประมาณให้กับ
ตัวเอง และจะต้องบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ให้เป็นไปตามแผน ตามคําขอ 
และตามวัตถุประสงค์ ที่เราได้วางแผนไว้และนําเสนอ 

๒. ภาพในแง่ของการบริหารจัดการงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ ที่ไม่ใช่สํานัก
งบประมาณที่เขาได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว โดยมีประเด็น ๒-๓  ประเด็นที่น่าสนใจมาก ๆ 
ในเชิงของการบริหารงบประมาณ ดังน้ี 

 ๑)  ถ้าหากกระบวนการจัดทํางบประมาณของสํานักงบประมาณและส่วนราชการเป็นไปตาม
นัยยะของหลักสัปปุริสธรรม ที่ว่าในขั้นของการวางแผนถ้าเราใช้หลักธรรมสัปปุริสธรรม ทั้ง ๗ ประการ 
คือ หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) หลักอัตถัญญุตา (หลักการรู้จักผล) หลักอัตตัญญุตา (หลักการรู้จักตน) 
หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) หลักปริสัญญุตา (หลักการรู้จัก
ชุมชน) และหลักปุคคลัญญุตา (หลักการรู้จักบุคคล) มาใช้ประกอบในกระบวนการพิจารณาต่าง ๆ ต้ังแต่ 
กระบวนการวางแผน กระบวนการอนุมัติงบประมาณ กระบวนการจัดทํางบประมาณ จนกระทั่งมาถึง
กระบวนกานของการบริหารงบประมาณแล้ว และทางเจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณ ต้องกํากับดูแลให้

                                                        
๗๐สัมภาษณ์ นายอํานวย คลังผา, ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล วันที่ 

๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๖.   



 ๑๕๑ 

เป็นไปตามองค์ประกอบที่เราใช้ในการวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการการเตรียมการ
งบประมาณที่เราวางแผนไว้แต่แรก  

ตัวที่สําคัญที่สุดก็คือหลักธรรม หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญจะทําให้
ทราบว่าในด้านการวางแผนนั้นคืออะไร เป็นการวางแผนระยะสั้น ๑ ปี เป็นระยะกลาง เป็นระยะยาว 
ต้องวางแผนจัดสรรต่อเน่ือง ๓ ปี ๕ ปี ขึ้นไป หรือเราจะต้องมีแผนการใช้จ่ายว่าเมื่อได้รับงบประมาณ
มาแล้ว ๓ เดือนแรก เรามีแผนที่จะปฏิบัติการใช้จ่ายอย่างไร ถ้าตอนเข้าพิจารณางบประมาณได้ใช้
หลักสัปปุริสธรรม ครบทั้ง ๗ คือ การดูความพร้อมของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ทั้งแบบรูปรายการ ดู
ความพร้อมในเรื่องของการจัดซื้อ จัดจ้าง การกําหนด TOR กระบวนการต่าง ๆ ถ้าหากสอดรับกันแล้ว
ก็สามารถจะดําเนินการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย ที่มาตกลงกับสํานักงบประมาณ ว่าไตร
มาสที่ ๑ ควรจะใช้งบประมาณไปกี่ % ไตรมาสที่ ๒ ควรจะใช้งบประมาณไปได้อีกก่ี % ไตรมาสที่ ๓ 
ควรจะใช้งบประมาณไปได้อีกก่ี %  

แม้แต่สํานักงบประมาณเองหากอยู่ในฐานะที่รับงบประมาณก็จะต้องปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบน้ี
เช่นกัน  สมมุติ สํานักงบประมาณจะต้ังคําขอไว้ก็ต้องรู้ว่า ปัญหาที่มีหากเราได้รับงบประมาณมาแล้ว
เราก็ต้องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องของงบดําเนินงาน งบบุคลากรท่ีเรามีอยู่ อาจจะสามารถ
ดําเนินการต่อเน่ืองไปได้โดยไม่มีปัญหา ก็จะดําเนินการได้ แต่ที่จะมีปัญหาก็มีอยู่ในส่วนกางงบลงทุน 
มันจะต้องมีการทํา TOR ทํา E-auction ต้องมีอะไรหลายอย่าง ดังน้ันหากในเบ้ืองต้น สํานัก
งบประมาณมีการสอบถามความพร้อมกับส่วนราชการต่าง ๆ แล้ว ได้มีการตระเตรียมในเรื่องน้ีแล้ว
พร้อมที่จะดําเนินการจึงจะจัดสรรงบประมาณให้ถ้าแบบน้ีแล้วก็คือ ใช้จ่ายได้เป็นไปตามแผน 
ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณน้ันก็จะกลับมาบรรลุเป้าหมายที่เรากําหนดไว้ได้ ในขั้นของการ
เตรียมการ แต่ถ้าหากว่ากระบวนการในการเตรียมการในขั้นว่างแผนน้ัน มันขาดทั้งความพร้อมของ
แบบรูปรายการ TOR ก็ไม่มีกระบวนการทางพัสดุก็ไม่เรียบร้อย ที่ดินในการก่อสร้างก็ยังไม่เรียบร้อย
แล้วสํานักงบประมาณก็ยังไปจัดสรรงบประมาณให้แสดงว่าเราไม่ได้ใช้หลักธรรมสัปปุริสธรรม ในข้อ 
กาสัญญุตา (การรู้จักกาล) ปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) และบุคสัญญุตา (การรู้จักบุคคล) เข้ามาใช้ใน
การวิเคราะห์ และไปจัดสรรงบประมาณให้ก็เลยเกิดความบกพร่องในช้ันของการบริหารงบประมาณ
ขึ้นได้ เกิดการใช้จ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ หรือที่แจ้งสํานักงบประมาณไว้ เป้าหมายของ
การแก้ไขปัญหาก็อาจจะต้องชะลอ แทนที่ปัญหาจะหมดก็เลยไม่หมดเป็นปัญหาโดยทั่วไป  

ในอีกขั้นหน่ึง คือ ปัญหาในภาพรวม จะมีการกําหนดกรอบของการใช้จ่ายไว้ว่าในแต่ละไตร
มาส ควรจะจัดสรร ควรมีการเบิกจ่ายก่ี % ในกรอบของ ๑ ปีโดยทั่วไปเราจะคาดการณ์ว่ามันน่าจะ
เบิกจ่ายประมาณ ๙๙-๙๘% ให้ได้ภายในปีงบประมาณ ในขณะเดียวกันในแง่ของงบลงทุน น่าจะ
เบิกจ่ายได้ภายใน ๑ ปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า ๙๒-๙๕ % จะเป็นกรอบที่ฝ่ายบริหารคือฝ่ายรัฐบาล  
อาจจะใช้ในการกํากับส่วนราชการภายใต้ความรับผิดชอบของ รมต.แต่ละท่านให้ช่วยเข้าไปดูแล 
กระตุ้นให้เข้าไปกํากับ ดูแล การใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนในภาพรวม ซึ่งก็นอกจากจะทําให้เกิดการ
จัดซื้อ จัดจ้าง  ซึ่งทําให้เกิดการหมุนเวียนการใช้งบประมาณของส่วนราชการ ซึ่งจะส่งผลทําให้ภาพ



 ๑๕๒ 

เศรษฐกิจเคลื่อนตัวไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมแล้ว ก็ยังติดตามงาน 
ติดตามผลการใช้จ่ายของงบประมาณว่าเป็นไปตามแผนของหน่วยงานหรือไม่ ที่ขอทําความตกลงไปกับ
สํานักงบประมาณได้ว่าที่ขอทําความตกลงนั้นเป็นไปตามระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้ในแผนหรือไม่ 
 ทั้งหมดน้ีจะสอดคล้อง เช่ือมโยงไปสู่กระบวนการตั้งแต่แรก ที่ว่าหากการเตรียมการใน
กระบวนการงบประมาณให้เป็นไปตามหลักสัปปุริสธรรมต้ังแต่แรกแล้ว ขั้นตอนของการบริหารก็จะ
นําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย และผลผลิตที่สอดคล้องกับ กาลท่ีเราได้วางแผนไว้ต้ังแต่ต้นก็จะทําให้
กระบวนการใช้จ่ายให้ดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย๗๑ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๓ ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับประเด็นน้ีน้ันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ จะต้องเร่ิม
มาจากการที่มีแผนที่ดี การติดตามที่ดีด้วย การบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้เป็น
เป้าหมาย แต่ในขณะเดียวกันปัญหาและอุปสรรคย่อมมีแน่นอนเมื่อนํางบประมาณไปดําเนินการ 
ผู้บริหารงบต้องรู้จักวิธีการแก้ปัญหาให้รอบด้าน หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับ
การบริหารงบประมาณให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

(๑) หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) ถือว่าเป็นหลักใหญ่ของกระบวนการน้ี เพราะจะต้อง
เน้นไปในด้านของการประสานงาน และจะทําให้การประสานงานของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดผล 

(๒) หลักมัตตัญญุตา (หลักรู้จักประมาณ) ต้องรู้จักการประมาณการว่าการใช้จ่ายงบประมาณ
จะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานการใช้จ่ายที่ทางเราหมายถีงสํานักงบประมาณ
ได้มีมาตรฐานกําหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นราคามาตรฐานของค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง   

(๓) หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) ต้องรู้จักหน่วยงานท่ีเราดูแล บริหารงบประมาณว่าเป็น
หน่วยงานในลักษณะใด เพ่ือจะได้บริหารจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานนั้น ว่าควรจะได้รับ
งบประมาณเท่าไรจึงจะเหมาะสมกับองค์กรน้ัน ๆ ไม่มากเกินไป และไม่น้อยไป๗๒  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๔ ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
ความจริงแล้วในเรื่องของการติดตาม ตรวจสอบ ดูแล และการกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ จาก
ทางการส่วนหน่ึง ส่วนที่สอง คือหลังจากที่ได้รับเงินงบประมาณไปแล้วจะบริหาร จัดการงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนงานของกรมที่ได้แสดงไว้ต้ังแต่การขออนุมัติงบประมาณน้ันอย่างไร มาก น้อยเท่าใด 
 เครื่องมือที่จะนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ อยู่ที่หลักอัตตัญญุตาเป็นหลักคือ ดูจาก
เป้าหมายที่จะไปให้ถึงเป็นหลักของการใช้จ่ายงบประมาณน้ัน ๆ ก็จะมีตัวบ่งช้ีว่าใช้จ่ายเท่าใด ใช่
หรือไม่ โดยหลักธัมมัญญุตา ความมีเหตุผลเป็นตัวรอง ที่จะนําไปสู่ตัวหลักในทางปฏิบัติเอง การบริหาร
                                                        

๗๑สัมภาษณ์ นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล, ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (ระดับ ๑๐) วันที่ ๗ 
มีนาคม ๒๕๕๗. 

๗๒สัมภาษณ์ นางสาวนิรมล พานิชพงษ์พันธ์ุ, นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ 

(ผู้อํานวยการส่วนงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรีและงบกลาง ๒) วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖. 



 ๑๕๓ 

โครงการบางอย่างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้าง แต่ท้ายที่สุดก็จะมุ่งไปสู่เป้าหมายใหญ่ที่ได้วางไว้ น่าจะ
เพียงพอแล้วสําหรับกระบวนการน้ี๗๓ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๕ ให้สัมภาษณ์ว่า : ประเด็นการบริหารงบประมาณน้ันแบ่งเป็น ๒ ส่วน 
ส่วนหน่ึงเป็นเรื่องของการติดตาม ตรวจสอบและการบริหารดูแลการกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ 
จากหน่วยงานของทางราชการ อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการได้รับเงินไปแล้วจะไปบริหารจัดการ
อย่างไรให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร เคร่ืองมือที่จะนํามาใช้ในการ
บริหารงบประมาณคืออยู่ที่ตัวอัตถัญญุตาเป็นหลักคือ ดูจากเป้าหมายที่จะไปให้ถึงจากการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับมานั้น โดยธัมมัญญุตา เป็นตัวรองที่จะเอามาเพื่อที่จะนําไปสู่ตัวหลัก เพ่ือนําไปสู่
การปฏิบัติ โดยการบริหารเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติน้ันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์บ้างเพ่ือจะได้
นําไปสู่การปฏิบัติได้ ดังน้ัน ตัวอัตถัญญุตาถือเป็นตัวหลักควรไปศึกษาถึงเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเอง 
ออกมาให้ได้ก่อน ว่าเป็นเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับหลักการเหตุผลที่เราหรือหน่วยงาน กําหนดเอาไว้
หรือไม่ หลักธรรมที่จะใช้ควบคู่กับอัตถัญญุตา ก็คือ ปุคคลัญญุตา คือ บุคคลผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้ง
รัฐมนตรีจนถึงผู้ปฏิบัติการ๗๔ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๖ ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับประเด็นน้ีน้ันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การจัดการ
งบประมาณและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามรายการ โครงการให้เป็นตามที่ได้ขออนุมัติไว้
ในการขอต้ังงบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับการ
บริหารงบประมาณให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

(๑)  หลักมัตตัญญุตา (หลักรู้จักประมาณ) ต้องรู้จักการประมาณการว่าการใช้จ่ายงบประมาณ
จะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานการใช้จ่าย 

(๒)  หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) ต้องรู้จักหน่วยงานน้ัน ๆ ว่าควรจะได้รับงบประมาณ
เท่าไรจึงจะเหมาะสมกับองค์กรน้ัน ๆ ไม่มากไป ไม่น้อยไป 

(๓)  หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) น่ันคือ จะต้องรู้จักทั้งเจ้าหน้าที่ของสํานักงบประมาณ
เองด้วย ซึ่งหากในกระบวนการน้ีได้มีการคัดเลือกผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งสองฝ่ายให้มีความซื่อสัตย์ มี
คุณธรรม มีความเมตตา ปราศจากความอคติแล้วก็จะทําให้กระบวนการน้ีเป็นไปอย่างถูกต้อง ยุติธรรม
และเป็นไปตามที่ได้วางวัตถุประสงค์ไว้๗๕  

                                                        
๗๓สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวางแผน มหามกุฏราช

วิทยาลัย วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗. 
๗๔สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖. 
๗๕สัมภาษณ์ พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร., คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราช

วิทยาลัย วันที่ ๑๖  มีนาคม ๒๕๕๗. 



 ๑๕๔ 

 สรุปได้ว่า ในส่วนของการบริหารงบประมาณน้ันคือการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของโครงการและงาน ต้องอาศัยความสามารถของการบริหารจัดการงบประมาณ และ
รู้จักแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่างมีหลักวิชาและรอบด้าน ด้วยเหตุน้ีหลักธรรมที่ใช้ในประเด็นน้ีจึง
ใช้หลักธรรมทุกข้อ โดยมีข้อหลักคือ ปุคคลัญญุตา เพราะเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้มีฝีมือในฐานะผู้บริหาร
งบประมาณ 
 ๔.๗.๕ การติดตามประเมินผลงบประมาณ 
 ในประเด็นน้ีผู้วิจัยสัมภาษณ์ด้วยคําถามว่า “ท่านคิดว่า การติดตามประเมินผลงบประมาณ
เป็นอย่างไร สัปปุริสธรรมข้อใดบ้างที่สามารถนําไปบูรณาการกับการติดตามประเมินผลงบประมาณ” 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑ ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับการติดตามประเมินผลงบประมาณ หรือการ
ควบคุมงบประมาณน้ัน มีส่วนสําคัญอย่างย่ิงสําหรับองค์กรหรือชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ผู้
ที่มีส่วนเก่ียวข้องน้ันจะทราบว่างานที่ทํากับงบประมาณที่ได้เพียงพอหรือไม่อย่างไร ควรขยายโครงการ
หรือไม่ขยาย การติดตามผลของการใช้งบประมาณเป็นประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ หลักพุทธ
ธรรมที่ช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับการติดตามประเมินผลงบประมาณ  

(๑) หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) คือ การที่รู้หน้าที่ของตนว่าควรทําอย่างไรกับงบประมาณที่
ได้รับ 

(๒) หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) คือ การที่รู้จักใช้งบประมาณให้เหมาะสมกับงานที่
ได้รับ และให้ได้ผลคุ้มค่าที่สุด 

(๓) หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) การประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบกับผู้ปฏิบัติการ 
(๔) หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) การพิจารณาหน่วยงาน องค์กร พ้ืนที่ที่ใช้งบว่าใช้งานว่า

มีความก้าวหน้าของงานมากน้อย เพียงใด๗๖ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๒ ให้สัมภาษณ์ว่า : ในเรื่องการประเมินผลติดตามงบประมาณนั้น 

ทั้งหมดน้ีจะเป็นข้อมูลสะท้อนกลับ สําหรับการใช้เป็นองค์ประกอบที่ เราจะพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้ในปีต่อๆ ไปเป็นการทบทวนดูว่า ผลจากการจัดทํางบประมาณมีผลผลิตอย่างไร เป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่ มีอุปสรรค มีปัญหา มีข้อบกพร่องอย่างไร หลักสัปปุริสธรรมท่ีต้องใช้ก็ควรเป็น
ทั้ง ๗ ประการ เพราะเป็นการตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามแผน๗๗ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๓ ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับการติดตามประเมินผลงบประมาณ หรือการ
ควบคุมงบประมาณน้ัน มีส่วนสําคัญอย่างย่ิงสําหรับองค์กรและควรมีการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี ไม่ใช่อนุมัติงบประมาณให้ไปแล้วก็ไม่มีการ
                                                        

๗๖สัมภาษณ์ นายอํานวย คลังผา, ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล วันที่ 
๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๖.  

๗๗สัมภาษณ์ นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล, ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (ระดับ ๑๐) วันที ่ ๗ 
มีนาคม ๒๕๕๗. 



 ๑๕๕ 

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณน้ัน ๆ ว่าเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติหรือไม่ ทั้งในด้านของโครงการ 
รายการ และการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจากการพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ส่วนราชการในแต่ละปีน้ัน เรา
จะทําการวิเคราะห์จากแผนของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นแผนเงิน แผนงาน เป็นงานนโยบายหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ซึ่งจะต้องมีการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินน้ัน ๆ สํานักงบประมาณเป็น
หน่วยงานกลางที่เป็นเจ้าภาพ จะต้องทําการประเมินผล อะไรก็ตามที่เป็นการอนุมัติงบประมาณให้ไป
ตามแผนงานน้ัน ก็จะต้องมีการประเมินและควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ได้ขออนุมัติมา และ
จะทําให้ทราบถึงการบริหารเวลาของหน่วยงานด้วยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
          หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับ การติดตามประเมินผลงบประมาณ 

(๑)  หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) คือการที่รู้ว่าหน่วยงานของตัวเองน้ัน มีจุดหมายในการขอ
อนุมัติงบประมาณเหล่าน้ันอย่างไร และจะบริหารจัดการกับงบประมาณที่ตัวเองได้รับอย่างไร 

(๒) หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ)  คือการที่หน่วยงานจะต้องบริหารจัดการ
งบประมาณให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตัวเอง และเป็นไปตามภารกิจของกรม  ตลอดจนจะต้องรู้จัก
ใช้งบประมาณให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับ และให้ได้ผลคุ้มค่าที่สุด 

(๓) หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน)  หน่วยงานนั้นจะต้องรู้จักชุมชนท่ีตัวเองจะต้องไป
ดําเนินการ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง๗๘ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๔ ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับกระบวนการน้ีเป็นขั้นวิเคราะห์ ผู้ที่กํากับ 
ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ หลักที่ต้องใช้คืออัตตัญญุตา เป็นไปตามเป้าหมายของตนหรือไม่ หลัก
ปุคคลัญญุตาเพ่ือดูขีดความสามารถของคนที่ใช้งบประมาณสําเร็จประโยชน์หรือไม่ มีความรู้ มีความ
เข้าใจงานหรือไม่๗๙ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๕ และ ๖ ให้สัมภาษณ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่า : กา ร ติดต าม
ตรวจสอบงบประมาณต้องใช้หลักการ เหตุผล เป้าหมาย ตัวคนที่รับผิดชอบ องค์กรที่รับผิดชอบ 
หลักธรรมที่จะใช้กับด้านน้ี คือ ธัมมัญญุตา อัตถัญญุตา ปุคลัญญุตา มัตตัญญุตา และปริสัญญุตา๘๐ 

 

                                                        
๗๘สัมภาษณ์ นางสาวนิรมล พานิชพงษ์พันธ์ุ, นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ 

(ผู้อํานวยการส่วนงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรีและงบกลาง ๒) วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖. 
๗๙สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, ดร.อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวางแผน มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗. 
๘๐สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาจุฬาลงกรณ์ราช

วิทยาลัย วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖, สัมภาษณ์  
พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร., คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ ๑๖  

มีนาคม ๒๕๕๗. 



 ๑๕๖ 

 สรุปได้ว่า การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล คือการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของงบประมาณที่
นําไปใช้น้ันเกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือที่เสนอไว้ เพ่ือเป็นฐานของการพิจารณา
งบประมาณในปีงบประมาณต่อไปด้วย และเป็นการแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับงบประมาณด้วย
ในกรณีที่การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่เสนอไว้ หลักธรรมในประเด็นน้ีจึงต้องใช้ทั้ง ๗ 
ประการเพราะมีความเกี่ยวข้องกับทุกขั้นตอนเบ้ืองต้น 

๔.๗.๖ การทบทวนงบประมาณ 
 ในประเด็นนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ด้วยคําถามว่า “การทบทวนงบประมาณมีส่วนทําให้เกิด
ประสิทธิผลต่อการบริหารงบประมาณอย่างไร สัปปุริสธรรมข้อใดบ้างที่สามารถนําไปบูรณาการกับการ
ทบทวนงบประมาณ” 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑ ให้สัมภาษณ์ว่า : การทบทวนงบประมาณทําให้ทราบประโยชน์คุ้ม
งบประมาณหรือไม่ ตลอดทั้งการดูแลรักษา การงบประมาณมีความซับซ้อนหรือไม่ ในโครงการ
พิจารณาเสนอใหม่ หลังสัญญาครบกําหนด คืนหลักทรัพย์ ให้ชุมชน ตรวจโครงการชํารุดหรือไม่ หาก
ชํารุดแจ้งให้ผู้รับจ้างมาแก้ไข แล้วจึงคืนหลักทรัพย์ ประโยชน์จะตกกับชุมชน หลักพุทธธรรมที่สมควร
ใช้ในที่น้ีคือ หลักธัมมัญญุตา อัตถัญญุตาและหลักมัตตัญญุตา ดูเหตุ ดูผล ดูจุดคุ้มงบประมาณ๘๑ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๒-๓ ให้สัมภาษณ์ว่า : สํานักงบประมาณควรจะไปทบทวนท้ังระยะต้น 
ระยะกลาง และระยะสุดท้าย ทบทวนถึงแผนที่กําหนดไว้ ปัญหา อุปสรรค ข้อมูล เพ่ือการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีจะต้องไม่ให้เกิดขึ้นอกในช้ันคําขอต้ังงบประมาณในปีต่อไป เพ่ือเป็นฐานใน
การวิพากษ์ วิจารณ์ ตรวจสอบ กํากับดูแล โครงการน้ีต่อไปในโอกาสหน้า แต่ถ้ามีข้อมูลในเชิงประจักษ์
ที่จะสามารถนํามาปรับ ตัด ลด ทอน หรือชะลอโครงการในขั้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
งบประมาณ หรือในขั้นอนุกรรมาธิการงบประมาณชุดต่าง ๆ แล้ว ก็เพ่ือจะได้สงวนเงินที่ยังไม่ได้มี
ความพร้อมของส่วนราชการเหล่าน้ี ไปจัดสรรให้ส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่มีความพร้อมและศักยภาพ
มากกว่า หลักพุทธธรรมที่ใช้ในขั้นน้ีก็คือ สัปปุริสธรรมทั้ง ๗ ประการ๘๒

 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๔-๕-๖ ให้สัมภาษณ์สอดคล้องกันว่า : กระบวนการในการทบทวน
งบประมาณน้ันเป็นประเด็นที่ถูกละเลยและไม่ได้รับความเอาใจใส่มากน้ัน เพราะทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์
แล้ว ด้วยเหตุน้ีจึงทําการวางแผนและการบริหารงบประมาณจึงมีลักษณะต้ังต้นใหม่เสมอ ไม่ได้นําฐาน
ที่เคยทํามาเป็นบทเรียนในการวางแผน ดังน้ัน การวางแผนและการบริหารงบประมาณที่ดี มี
ประสิทธิภาพนั้นจะต้องให้ครบองค์ประกอบ คือ การวางแผน การลงมือทํา การตรวจสอบและการ
ประเมินผล เพ่ือนําไปสู่การวางแผนอีกต่อไป หลักสัปปุริสธรรมในประเด็นน้ีต้องใช้หลักธัมมัญญุตาคือ
                                                        

๘๑สัมภาษณ์ นายอํานวย คลังผา, ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล วันที่ 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖. 

๘๒สัมภาษณ์ นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล, วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗, สมัภาษณ ์พระเทพวิสุทธิกวี, 
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗. 



 ๑๕๗ 

การรู้จักสาวไปหาเหตุ หลักอัตถัญญุตา การสาวไปหาผล และใช้มัตตัญญุตา คือการประเมินความ
พอเพียงของงบให้ได้ว่า ที่ได้รับไปแล้วมากหรือน้อยไปเมื่อนําไปสู่ปฏิบัติการจริง๘๓ 
 
๔.๘ สรุป  

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เน้ือหาจากเอกสารและวิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ตอบโจทย์วิจัยตามวัตถุประสงค์สรุปได้ดังน้ี 

๑. การวางแผนงบประมาณ 
แผนจะเป็นตัวกําหนดทิศทางและแนวทางปฏิบัติในเรื่องของความมุ่งหมายสําหรับองค์การให้

ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงานได้รับทราบแผนที่กําหนดขึ้นไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบสําหรับการตัดสินใจให้
ผู้ปฏิบัติงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ การวางแผนจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถมองไปใน
อนาคต และเห็นโอกาสที่จะแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมและกระทําการต่าง ๆ ตามแนวทางน้ัน ๆ ให้
สําเร็จตามความมุ่งหมายได้ ทั้งยังทําให้สามารถคาดการณ์ถึงสภาพปัญหา อุปสรรคและภัยคุกคามต่าง 
ๆ เพ่ือจะได้หาทางป้องกัน ตลอดจนการลดภาวะความเสี่ยงต่างๆ ได้การวางแผนเป็นแนวทางปฏิบัติที่
สําคัญ ผู้ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้สามารถศึกษาเรียนรู้วิธีการข้ันตอน และกระบวนการทํางานได้
จากแผนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ ดังน้ัน การวางแผนจึงช่วยให้การทํางานประสบความสําเร็จได้มาก ซึ่ง
จะทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานด้วย แผนจึงมีความสําคัญและจําเป็นสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงานและองค์การเมื่อการวางแผนดีก็ทําให้งานที่ทํามีระบบ มีระเบียบในการทําถูกต้อง และ
ทันเวลา จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารที่ประสบผลสําเร็จจะต้องเป็นนักวางแผนที่ดีและสามารถนําแผนน้ันไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลและเป็นรูปธรรม 

ในด้านน้ีปัญหาเก่ียวกับการไม่ได้ศึกษาถึงยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล การเปล่ียน 
แปลงนโยบายของรัฐบาลทําให้ยากต่อการกําหนดยุทธศาสตร์กฎหมายระเบียบวิธีการงบประมาณสรุป
ได้ว่า การวางแผนงบประมาณน้ันจําเป็นต้องเข้าใจยุทธศาสตร์และสถานการณ์ของประเทศและของ
โลก ดังน้ันจะต้องใช้หลักธรรมหลายข้อ ได้แก่ ใช้หลักธัมมัญญุตาซึ่งเก่ียวกับระดับนโยบายและให้
หลักอัตถัญญุตาซึ่งเก่ียวกับระดับหลักการและรายละเอียดมีหลักวิชา มีศาสตร์ มีข้อมูล มีรายละเอียด 
ใช้หลักอัตตัญญุตา รู้จักประเมินตน ใช้หลักมัตตัญญุตารู้จักประมาณและรู้จักกาล เทศะ คือใช้หลัก
กาลัญญุตา จึงจะทําให้แนวทางการวางแผนงบประมาณมีความสมบูรณ์ตามหลักพระพุทธศาสนา 

๒. ขั้นตอนของการจัดทํางบประมาณ 
ในขั้นน้ีน้ันต่อเน่ืองจากการวางแผนงบประมาณซึ่งสํานักงบประมาณจะแจ้งให้ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ดําเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
โดยจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ถูกต้องครบถ้วน  
                                                        

๘๓สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗, สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, วันที่ 
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖, และสัมภาษณ์ พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร., วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗. 



 ๑๕๘ 

ปัญหาการจัดทํางบประมาณขึ้นอยู่กับการไม่ได้ศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจโลกอย่างชัดเจนและ
การทํางบประมาณไม่สมดุลกับแผนการพัฒนาประเทศ การขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานจะถูกการ
แทรกแซงจากฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่ดูแลงบประมาณของกระทรวง
น้ัน ๆ พยายามที่จะต้ังงบประมาณมาลงในจังหวัดของตัวเอง มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับ
กระทรวงที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และผู้เก่ียวข้องที่ต้องการมีผลงาน
ตลอดเวลาทําให้งบประมาณที่ต้ังในแต่ละปีน้ันบางคร้ังไม่เหมาะสมและไม่สามารถแก้ไขปัญหาท่ี
แท้จริงได้การจัดต้ังงบไม่ครบตามหน่วยงานและไม่มีการจัดลําดับความสําคัญไว้ 
 ในการแก้ปัญหาด้านน้ีจะต้องใช้หลักอัตถัญญุตา กล่าวคือ การทําคําของบประมาณจะต้องรู้
ถึงประโยชน์เน้ือหารายละเอียดของงบประมาณ หลักอัตถัญญุตาน้ันเน้นสําหรับการรู้จักรายละเอียด
ตามที่ได้ต้ังไว้แล้ว ตรวจสอบรายละเอียดข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย และแนวทางป้องกันในการขอครั้ง
ต่อไป การรู้จักผลงานของตนอยู่ในระดับไหน ดี หรือไม่ดี มีประโยชน์ หรือไม่มีประโยชน์ และต้องรู้
ด้วยว่า ที่ดีเพราะอะไร ที่ไม่ดีเพราะอะไร งบตัวไหนไม่มีประโยชน์ก็ต้องปรับ งบตัวไหนมีประโยชน์ก็
ทําคําขอต่อไป เมื่อเห็นว่าสิ่งใดที่กระทําแล้วเป็นผลดีก็เร่งรีบทํา สิ่งที่เป็นผลเสียก็ให้ลด ละ เลิก ไม่ทํา
สิ่งน้ัน เป็นต้นจากน้ันให้ใช้หลักปริสัญญุตาและปุคคลัญญุตาเข้าไปช่วยเหลือในการจัดทํางบประมาณ
แบบ ๓ มิติ คือทั้งหน่วยงาน งบประมาณและพ้ืนที่  
 ๓. การอนุมัติงบประมาณ 
 กระบวนการข้ันตอนของการอนุมัติงบประมาณเป็นขั้นตอนที่ต่อเน่ืองจากกระบวนการจัดทํา
งบประมาณเมื่อส่วนราชการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีเสร็จ จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณา
อนุมัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจะคํานึงถึงหลักการ ๔ 
หลักการ คือ ๑) วินัยทางการคลังของประเทศ๒) ผลผลิตและงบประมาณ๓) ความคุ้มค่าการใช้
งบประมาณและต้นทุนและ ๔ ศักยภาพของหน่วยรับงบประมาณท่ีขอใช้งบประมาณ เมื่อพิจารณา
กรอบการอนุมัติการเงินทั้ง ๔ ประเด็นอย่างครบถ้วนแล้ว มีระบบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณโดย
เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่จะต้องทําหน้าที่น้ี  

ปัญหาการอนุมัติงบประมาณมักเก่ียวกับปัญหาวินัยทางการคลังของประเทศปัญหาผลผลิต
และจํานวนงบประมาณปัญหาความคุ้มค่าการใช้งบประมาณและต้นทุนปัญหาศักยภาพของหน่วยรับ
งบประมาณที่ขอใช้งบประมาณและปัญหาการเกรงใจผู้มีช่ือเสียงที่ของบประมาณทําให้เกิดความ
เกรงใจของผู้อนุมัติงบประมาณ และเกิดจากปัญหาระยะเวลาในการจัดทําคําขอมีจํากัด เน่ืองจากเป็น
ข้อจํากัดของกฎหมายวิธีการงบประมาณ จึงทําให้ระยะเวลาที่ให้กรมฯ จัดทําคําขอต้ังงบประมาณมี
จํากัดหากไม่มีการวางแผนไว้ต้ังแต่ต้นปีก็จะทําให้เวลาน้อยมาก จึงส่งผลให้กรมฯ จัดทําคําขอต้ัง
งบประมาณมาแบบเดิม ๆ เพ่ือให้ผ่าน ๆ ไปก่อน โครงการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ก็ไม่เกิดขึ้น 

หลักธรรมที่ใช้กับประเด็นน้ีน้ันจะต้องมีความละเอียดอ่อนและมีผลต่อการบริหารประเทศ
ทั้งหมด เป็นลําดับที่สําคัญอย่างย่ิงของระบบงบประมาณ เพราะงบประมาณจะผ่านหรือไม่อยู่ใน
ขั้นตอนน้ี และเมื่อผ่านแล้วจะมีการปรับลดหรือเพ่ิมก็อยู่ในขั้นตอนน้ีอีกเช่นกัน ผลแห่งการอนุมัติครั้ง



 ๑๕๙ 

น้ีก็จะผูกพันการใช้งบประมาณที่อนุมัติไปแล้วซึ่งเป็นความสามารถของผู้บริหารงบประมาณ ผู้
พิจารณาอนุมัติจะต้องมีปัญญาเห็นชัดในความเป็นจริงของการงบประมาณจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะ
บูรณาการหลักสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ ข้อร่วมกันตามกรอบของการพิจารณาโดยต้องผ่านการพิจารณาจาก
ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา แบ่งออกเป็น ๓ วาระ และต้องทําให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๒๕ วัน โดยมี
กระบวนการอนุมัติงบประมาณ 

๔. การบริหารงบประมาณ 

 การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) เป็นวงจรงบประมาณ (Budget Cycle) 
ดําเนินการต่อเน่ืองจากขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ (Budget Preparation) และการอนุมัติ
งบประมาณ (Budget Adoption) เป็นการขับเคล่ือนงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายซึ่งต้องอาศัย  
ความรับผิดชอบ (Accountability) ของหน่วยงานท่ีรับงบประมาณไป โดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่ง “ผลผลิต” และสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ในขั้นของการบริหารงบประมาณ
หลังจากที่งบประมาณได้รับการจัดสรรให้แต่ละหน่วยงานของรัฐได้นําไปดําเนินการได้ตามแผน
งบประมาณที่เสนอมาตามลําดับ โดยยึดกรอบการบริหารงบประมาณที่ดี (Good governance in 
Budget Management)  

ปัญหาการบริหารงบประมาณเกิดจากความไม่ชัดเจนของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละระดับ
ของผู้ที่ของบประมาณ ระบบการติดตามประเมินผลปัญหาการมอบอํานาจการบริหารจัดการ
งบประมาณแก่บุคคลท่ีไม่มีความพร้อม การเพ่ิมขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณและความ
ผิดพลาดการประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) เจ้าหน้าที่สํานักจัดทํา
งบประมาณด้านต่างๆ ของสํานักงบประมาณบางส่วนไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ส่วนราชการฯ จะต้อง
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มในแต่ละส่วนงานเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการจัดต้ังงบประมาณไม่เป็นไป
ตามความเป็นจริง 

ในประเด็นน้ีให้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนของการบริหารงบประมาณตามแผนซึ่งประกอบ
ไปด้วยแผนการเบิกจ่ายและแผนการใช้จ่าย อีกส่วนหน่ึงก็คือการปรับเปลี่ยนโอนย้ายงบประมาณ
รายจ่ายน้ันต้องใช้หลักสัปปุริสธรรมเข้ามาช่วย ในส่วนแรกคือ อัตตัญญุตา หลักรู้จักตน กาลัญญุตา 
รู้จักกาล และมัตตัญญุตา รู้จักประมาณ ในส่วนที่สองบูรณาการหลักธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ อัตถัญญุตา
รู้จักผล และปริสัญญุตา รู้จักชุมชน ย่อมทําให้ประเด็นของการบริหารจัดการงบประมาณมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

๕. การติดตามประเมินผลงบประมาณ 
 ในการบริหารงบประมาณ ขั้นตอนการประเมินผลงบประมาณ เรียกว่า วงจรงบประมาณ 
(Budget Cycle) เป็นการควบคุมงบประมาณ ติดตามและประเมินผลสําเร็จจากการใช้งบประมาณ ซึ่ง
สํานักงบประมาณจะดําเนินการติดตามผลการใช้งบประมาณและประเมินผลสําเร็จจากการใช้
งบประมาณ จากนั้นก็รายงานให้กับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือทราบ เพ่ือจะได้เป็นฐานในการ
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ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไปด้วย ในขั้นตอนน้ีนับว่ามีความสําคัญใน
การปรับปรุงการบริหารงบประมาณว่ามีความสําเร็จมากน้อยอย่างไร  
 ปัญหาการติดตามประเมินผลงบประมาณมักเก่ียวกับการติดตามประเมินผลงบประมาณล่าช้า
และการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ 
 หลักสัปปุริสธรรมที่สามารถนํามาปรับใช้กับการบริหารงบประมาณข้อน้ีน้ัน ได้แก่ หลัก
ปุคคลปโรปรัญญุตา หลักธัมมัญญุตา อัตถัญญุตาและกาลัญญุตา หลักสัปปุริสธรรมทั้ง ๔ ข้อน้ีนํามา
บูรณาการกับการบริหารงานในส่วนน้ีให้มีประสิทธิภาพได้ โดยเริ่มจากใช้หลักปุคคลปโรปรัญญุตา รู้จัก
บุคคล คือ ผู้ที่จะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นคนรู้จักสังเกตรู้จักแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนหรือส่วนรวม ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการสรุปงบประมาณส่งตามเง่ือนไข แสดง
ถึงการรู้จักพิจารณาเง่ือนไข หลักเกณฑ์และเอกสารให้ถูกต้องและปฏิบัติตาม และพร้อมที่จะพัฒนาตน
อยู่เสมอ จากน้ันก็ใช้หลักธัมมัญญุตาและอัตถัญญุตา กล่าวคือ การเป็นผู้รู้จักหลักการของการสรุป
ประเมินผลการทํางบประมาณและยังต้องรู้จักรายละเอียดของหลักการดังกล่าวด้วย รู้ว่าตนเองอยู่
ตําแหน่ง ฐานะ หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไร มีอะไรเป็นหลักการมีความถูกต้องจะต้องทําอะไร
อย่างไร 
 ๖. การทบทวนงบประมาณ 

 การทบทวน ตรวจสอบผลการดําเนินงานที่ผ่านมา (Review Phase) เพ่ือให้ทราบสถานภาพ
โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข อันจะนําไปสู่การพิจารณาตัดสินใจเก่ียวกับโครงการต่อไป ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอน
สําคัญอีกขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดงานงบประมาณ ในระบบของหลักการบริหารจัดการ 
เมื่อครบองค์ประกอบของ PDCA กล่าวคือ การวางแผน การปฏิบัติการ การตรวจสอบ และนําไปสู่การ
ปฏิบัติการต่อไปได้อย่างถูกต้องแม่นยํา หลักการตรวจสอบจึงเป็นหลักของการตรวจสอบทั้งระบบ 

ปัญหาการทบทวนงบประมาณเกิดจากการไม่ให้ความสําคัญต่อการทบทวนตรวจสอบ
งบประมาณทําให้ไม่ทราบรายละเอียดของโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่ เ กิดขึ้น 
กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข  

หลักสัปปุริสธรรมที่สามารถนํามาบูรณาการเพ่ือให้กระบวนการน้ีสมบูรณ์ย่ิงขึ้นได้แก่
หลักธัมมัญญุตาและอัตถัญญุตา หลักทั้ง ๒ น้ีมุ่งให้ทราบหลักการและเน้ือหาโดยละเอียดของประเด็น
ในด้านน้ี ถ้าหากให้ความสําคัญต่อการทบทวนงบประมาณได้อย่างมีหลักวิชาและมีหลักธรรมเข้าบูรณา
การย่อมทําให้ความผิดพลาดน้อยลง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจในการวางแผนบริหารจัดการ
งบประมาณในโอกาสต่อไป 

จากการศึกษาการบูรณาการหลักสัปปุริสธรรมในการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ
ของหน่วยงานราชการจึงที่แสดงไว้เบ้ืองต้นพบว่า หลักสัปปุริสธรรมท่ีใช้ในแต่ละด้านน้ันไม่เท่ากันซึ่ง
มองในภาพของหลักธรรมสําคัญเชิงนํ้าหนัก แต่เมื่อมองในภาพรวมแล้วจําเป็นต้องใช้ครบทั้ง ๗ 
ประการ นอกจากน้ันยังต้องมีธรรมหมวดอ่ืนเข้ามาสนับสนุนด้วยดังที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้แนวทางไว้ ได้แก่ 
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ความมีศรัทธา ๔ ในการทํางบประมาณที่ถูกต้อง พ่ึงความสามารถของบุคคลและเช่ือมั่นในหลักกฎ
แห่งกรรม ใช้หลักสันโดษ คือ ความพอเพียง พอประมาณ ตามมีตามได้ ตามกําลัง และตามสมควรแก่
เหตุแห่งงบประมาณของประเทศ การใช้หลักสมบัติ คือ ต้องพร้อมด้วยฐานะการเงินการคลัง การมีคน
มีฝีมือทํางาน การรู้จักมองกาลใกล้ การไกล การทํางานอยู่ต่อเน่ือง การใช้หลักจักรธรรม ๔ คือ มีจักร 
๔ คือ ทําประเทศให้น่าอยู่ น่าลงทุน คบหาคนดี มีความรับผิดชอบ เคารพกฎหมาย และมีต้นทุนทาง
ความน่าเช่ือถือดี และประกอบด้วยหลักจริต ๖ คือ การรู้จักวิเคราะห์คนและใช้คนตามลักษณะ 
อุปนิสัย แก้อุปนิสัยใช้จุดเด่นจุดด้อยของคนเป็น จึงสรุปเป็นตารางแผนภูมิดังน้ี 
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  บทที่ ๕ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 บูรณาการการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการ  ด้วย
หลักสัปปุริสธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นการวิจัย เรื่องวิจัยเชิงคุณภาพเอกสาร (Qualitative 
Documentary Research) โดยการวิเคราะห์เน้ือหาแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการงบประมาณ 
และหลักสัปปุริสธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้
แสดงไว้และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ กลุ่ม คือ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการวางแผนและการบริหาร
จัดการงบประมาณของประเทศไทย ๒ ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับหลักสัปปุริสธรรมที่นําไปบูรณาการกับ
การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณโดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Formal 
Interview) ตามประเด็นคือ การวางแผนงบประมาณ การจัดทํางบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผลงบประมาณ และการทบทวนงบประมาณ 
 ผู้วิจัยได้นําวิเคราะห์และสังเคราะห์นําเสนอการบูรณาการการวางแผนและการบริหารจัดการ
งบประมาณของหน่วยงานราชการด้วยหลักสัปปุริสธรรมในพระพุทธศาสนาทั้ง ๒ ส่วนคือ การ
วิเคราะห์เอกสารและการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เพ่ือนํามาสร้างเป็นรูปแบบในการวางแผนและการ
บริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการด้วยหลักสัปปุริสธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นองค์
ความรู้ (Model) ที่จะนําไปใช้ในวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการ 
อันจะนําไปสู่ประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและสังคม 
   
๕.๑ บทสรุป 
 ผลจากการศึกษาวิจัยการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการ
ด้วยหลักสัปปุริสธรรมในพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการจึงสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ดังน้ี 

๕.๑.๑ หลักการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการ 
การวางแผนคือการกําหนดสิ่งใดสิ่งหน่ึงไว้ในอนาคต ซึ่งเป็นเป้าหมายของความต้องการ

พร้อมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการเพ่ือกระทําตามแผนที่ต้ังไว้ สิ่งที่สําคัญของการวางแผนก็คือ ข้อมูล
ที่ได้ศึกษาไว้ในการวางแผนต้องมีความชัดเจน เป็นกรอบการปฏิบัติงานในปัจจุบันโดยเดินตามแผนท่ี
กําหนดไว้ให้เกิดสิ่งใด สิ่งหน่ึงในอนาคต การวางแผนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนที่กระทํา
ตามแผนในที่น้ีก็คือการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐซึ่งเป็นหัวใจของการบริหาร
ประเทศ ถ้าหากวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณไม่สมส่วนก็ทําให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อ



 ๑๖๓ 

การพัฒนาประเทศ ประการสําคัญคือ บุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับการวางแผนและบริหารงบประมาณ
จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีวิจารณญาณในการทํางานน้ีทั้งระบบ  

งบประมาณของภาครัฐ คือ เงินจํานวนมากของรัฐที่อนุญาตให้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันได้ตาม
วัตถุประสงค์ และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลความคุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 

ดังน้ันต้องบริหารจัดการงบประมาณตามข้ันตอนคือ 
๑. การวางแผนงบประมาณ : การวางแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์และนโยบายของ

รัฐบาล โดยยึดโยงกับกฎหมายระเบียบวิธีการงบประมาณ รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
ระเบียบพัสดุ ระเบียบการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

๒. การจัดทํางบประมาณ : การดําเนินการจัดทํางบประมาณตามหลักวิชาของรัฐ ไม่ว่าจะ
เป็นงบประมาณแบบสมดุล หรืองบประมาณขาดดุล ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ในกระบวน 
การจัดทําเก่ียวกับฝ่ายการเมืองซึ่งมีบทบาทต่อการกําหนดงบประมาณ เช่น รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่
ดูแลงบประมาณของกระทรวงนั้น ๆ ในการจัดทําคําของบประมาณมายังสํานักงบประมาณต้อง
จัดลําดับความสําคัญก่อนหลังด้วยเพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์งบประมาณ 

๓. การอนุมัติงบประมาณ : เป็นขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติของฝ่ายนิติบัญญัติที่ให้
ความเห็นกับงบประมาณในแต่ละด้านที่ฝ่ายบริหาร คือ รัฐบาลเป็นผู้เสนอ ปัจจัยสําคัญในขั้นตอนน้ีก็
คือ ต้องดําเนินไปตามกรอบกฎหมายวิธีการงบประมาณ ซึ่งมีกรอบเวลาจํากัดในการอนุมัติ
งบประมาณ 

๔. การบริหารงบประมาณ : ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละระดับของผู้ที่
ของบประมาณไปดําเนินการ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะบริหารงบประมาณ 

๕. การติดตามประเมินผลงบประมาณ : การติดตามประเมินผลงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนและสําเร็จประโยชน์ตามท่ีกําหนดไว้ 

๖. การทบทวนงบประมาณ : การทบทวนตรวจสอบงบประมาณตามรายละเอียดของ
โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข เพ่ือเป็นข้อมูลตัดสินใจในการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณในโอกาสต่อไป 

แนวคิดทฤษฎีและการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการต้อง
ได้รับความเอาใจใส่ เพราะทุกขั้นตอนน้ันจะเกิดปัญหาขึ้นได้และนําไปสู่ผลเสียต่อประเทศในภาพรวม  

๕.๑.๒ หลักสปัปุรสิธรรมในพระพุทธศาสนา 
 หลักธรรมสัปปุริสธรรมเป็นธรรมของคนดีที่เรียกช่ือว่า สัตบุรุษ หรือ บัณฑิต ธรรมของ
สัตบุรุษน้ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายลักษณะ ทั้งในสัปปุริสสูตรแห่งมัชฌิมนิกาย อุปริปัณณสก์ และ 
สัปปุริสธรรม ๗ ประการ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธัมมัญญสูตรแห่งอังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต เป็น



 ๑๖๔ 

ธรรมของสัตบุรุษในภาคการบริหารปัญญาตามเง่ือนไขหลักธรรม ทั้ง ๗ ประการ เพ่ือทําให้การงานน้ัน
สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

๑. ธัมมัญญุตา ผู้รู้จักธรรม ได้แก่ รู้นวังคสัตถุศาสน์ โดยการอธิบายใช้กับการทํางาน คือรู้
หลักการที่ถูกต้อง รู้จักแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับเรื่องน้ัน ๆ ให้ครอบคลุม รู้วิธีการในการดําเนินงานตาม
หลักการน้ัน 

๒. อัตถัญญุตา ผู้รู้เน้ือหา ได้แก่ รู้เน้ือหาแห่งนวังคสัตถุศาสน์ โดยการอธิบายใช้กับการ
ทํางาน รู้รายละเอียด ขั้นตอน กระบวนการของหลักการน้ันอย่างถี่ถ้วน รู้ถึงเบ้ืองต้นและที่สุดของ
เรื่องน้ัน รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล ของหลักการที่ตนปฏิบัติเข้าใจวัตถุประสงค์ ในการดําเนินงานที่
ตนกระทํารู้จักความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการกระทํา 

๓. อัตตัญญุตา ผู้รู้ตน ได้แก่ รู้ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา โดยการอธิบายใช้กับการทํางาน 
หมายถึงมีความมุ่งมั่น การควบคุมตนเอง ความรู้ ความสามารถ ความถนัด การเสียสละเวลา 
ภาวะการตัดสินใจของตน นอกจากน้ันยังต้องรู้จักประเมินตนเองทางด้านฐานะ ตําแหน่ง ภาวะ เพศ 
กําลัง และการสนับสนุนจากคนอ่ืน ๆ ด้วย 

๔. มัตตัญญุตา ผู้รู้จักประมาณ ได้แก่ รู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัย ๔ โดยการอธิบายใช้
กับการทํางาน คือ การรู้จักคุณค่าสูงสุดของปัจจัย ๔ รู้จักพอดีพอเหมาะพอสมควรในการดําเนินงาน
รู้จักการใช้จ่ายทรัพย์ให้มีประโยชน์ มีคุณค่ากับการบริหารงาน โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. กาลัญญุตา ผู้รู้กาล ได้แก่ เป็นผู้รู้จักกาลใดเป็นกาลเรียน เป็นกาลสอบถาม เป็นกาล
ประกอบความเพียร และเป็นกาลหลีกออกเร้น โดยการอธิบายใช้กับการทํางาน กล่าวคือ รู้จักเข้าไป
สนทนากับผู้รู้ รู้จักการวิเคราะห์วิจัย รู้จักประเมินสถานการณ์ให้ถูกต้อง รู้จักจังหวะและโอกาสที่
เหมาะสมในการทํากิจกรรมต่างๆ และรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกกับกาลเทศะ 

๖. ปริสัญญุตา ผู้รู้ชุมชน ได้แก่ ชุมชนน้ันเป็นกษัตริย์ เป็นคฤหบดี หรือเป็นสมณะ โดยการ
อธิบายใช้กับการทํางาน กล่าวคือ รู้จักคนกลุ่มอ่ืน ชุมชนอ่ืน หน่วยงานอ่ืน สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
อ่ืน รู้ถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนเหล่าน้ันเพ่ือที่จะได้ประสานงาน และทํางานร่วมกับองค์กรอ่ืน
ได้อย่างถูกต้องและการเข้าไปจัดระบบของสังคมน้ันได้อย่างเหมาะสม  

๗. ปุคคลัญญุตา ผู้รู้จักบุคคล คือ เป็นผู้รู้จักบุคคลที่อยากพบเห็นพระอริยะ อยากฟังธรรม 
ต้ังใจฟังธรรม พิจารณาธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ผู้อ่ืน และรู้จักบุคคลที่กระทําตรงกันข้ามปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับผู้อ่ืน โดยการอธิบายใช้
กับการทํางาน กล่าวคือรู้จักวิเคราะห์ความบุคคลได้อย่างถูกต้อง เข้าใจและรู้จักบุคคลร่วมงาน รู้จัก
อุปนิสัยใจคอผู้บังคับบัญชา หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือที่จะทํางานร่วมกันได้ดี มอบหมายงานให้
เหมาะกับบุคคล และผลักดันงานให้มีประสิทธิภาพ  
 หลักธรรมหมวดน้ี เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลาย แต่สามารถนํามาปรับ
ใช้กับชีวิตของการทํางานของทุกคน คือ เป็นผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ในหลักวิชาที่มีคุณค่าต่อการทํางานใน
ด้านน้ัน และรู้หลักวิชาน้ันอย่างถูกต้อง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความเช่ือมั่นและมีการใช้หลักวิชาไป



 ๑๖๕ 

ในทางที่ถูกที่ควร รู้จักใช้สิ่งของให้คุ้มค่าทุกเรื่อง รู้จักที่จะเข้าไปเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์เสมอ รู้จัก
บทบาทและหน้าที่รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม และรู้จักผู้ร่วมงานท่ี
สนใจในงาน และทําประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวม และก็รู้จักผู้ร่วมงานที่ไม่ใส่ใจทํางานและไม่มีจิต
อาสา การเป็นผู้ประกอบด้วยหลักธรรมของสัตบุรุษทั้ง ๗ น้ีย่อมนําไปสู่การประสบความสําเร็จในการ
วางแผนและการบริหารงานที่ดี 

ธรรมของสัตบุรุษทั้ง ๗ ประการน้ีจึงเหมาะสมที่จะนํามาปรับใช้กับการดําเนินงานในองค์กร
ทุกองค์กร เพ่ือพัฒนาการทํางานของตนเอง องค์กร สังคม และประเทศชาติ  ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการวางแผน และด้านการบริหารบุคคล ฯลฯ  เพราะสามารทําให้แก้ไขปัญหา  ลด
ปัญหา และอุปสรรค ต่าง ๆ ของการดําเนินงานในสํานักงบประมาณ ทําให้การดําเนินงานของสํานัก
งบประมาณ เกิดผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดความสุข ความเจริญงอกงาม
ในองค์กร สังคม ชุมชน ดังน้ันหลักสัปปุริสธรรม จึงสอดคล้องเหมาะสม กับการนํามาใช้ประยุกต์ใน
การดําเนินงานในสํานักงบประมาณ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของข้าราชการสํานัก
งบประมาณได้ ก็จะทําให้การทํางานมีความสุข และคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและองค์กร 
และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับทั้งประเทศชาติ สังคม และตนเองผู้วิจัยจึงสรุปเป็นแผนภูมิโดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ส่วน คือส่วนของหลักการ คือ ธัมมัญญุตา อัตถัญญุตา วิธีการ คือ อัตตัญญุตา มัตตัญญุ
ตาและกาลัญญุตา และแนวทางปฏิบัติ คือ ปริสัญญุตาและปุคคลัญญุตา 

๕.๑.๓ บูรณาการการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการ
ด้วยหลักสัปปุริสธรรมในพระพุทธศาสนา 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เน้ือหาจากเอกสารและวิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิตาม
ประเด็นที่ศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 

๑. การวางแผนงบประมาณ 
แผนจะเป็นตัวกําหนดทิศทางและแนวทางปฏิบัติในเรื่องของความมุ่งหมายสําหรับองค์การ

ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงานได้รับทราบแผนที่กําหนดขึ้นไว้ รวมท้ังยังเป็นกรอบสําหรับการตัดสินใจให้
ผู้ปฏิบัติงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ การวางแผนจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถมองไปใน
อนาคต และเห็นโอกาสที่จะแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมและกระทําการต่าง ๆ ตามแนวทางน้ัน ๆ ให้
สําเร็จตามความมุ่งหมายได้ ทั้งยังทําให้สามารถคาดการณ์ถึงสภาพปัญหา อุปสรรคและภัยคุกคาม
ต่าง ๆ เพ่ือจะได้หาทางป้องกัน ตลอดจนการลดภาวะความเสี่ยงต่างๆ ได้การวางแผนเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่สําคัญ ผู้ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้สามารถศึกษาเรียนรู้วิธีการข้ันตอน และกระบวนการ
ทํางานได้จากแผนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ ดังน้ัน การวางแผนจึงช่วยให้การทํางานประสบความสําเร็จ
ได้มาก ซึ่งจะทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานด้วย แผนจึงมีความสําคัญและ
จําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงานและองค์การเมื่อการวางแผนดีก็ทําให้งานท่ีทํามีระบบ มีระเบียบในการทํา
ถูกต้อง และทันเวลา จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารท่ีประสบผลสําเร็จจะต้องเป็นนักวางแผนท่ีดีและสามารถ
นําแผนน้ันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลและเป็นรูปธรรม 
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ในด้านน้ีปัญหาเก่ียวกับการไม่ได้ศึกษาถึงยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลทําให้ยากต่อการกําหนดยุทธศาสตร์กฎหมายระเบียบวิธีการ
งบประมาณสรุปได้ว่า การวางแผนงบประมาณน้ันจําเป็นต้องเข้าใจยุทธศาสตร์และสถานการณ์ของ
ประเทศและของโลก ดังน้ันจะต้องใช้หลักธรรมหลายข้อ ได้แก่ ใช้หลักธัมมัญญุตาซึ่งเก่ียวกับระดับ
นโยบายและให้หลักอัตถัญญุตาซึ่งเก่ียวกับระดับหลักการและรายละเอียดมีหลักวิชา มีศาสตร์ มี
ข้อมูล มีรายละเอียด ใช้หลักอัตตัญญุตา รู้จักประเมินตน ใช้หลักมัตตัญญุตารู้จักประมาณและรู้จัก
กาล เทศะ คือใช้หลักกาลัญญุตา จึงจะทําให้แนวทางการวางแผนงบประมาณมีความสมบูรณ์ตาม
หลักพระพุทธศาสนา 

๒. ขั้นตอนของการจัดทํางบประมาณ 
ในขั้นน้ีน้ันต่อเน่ืองจากการวางแผนงบประมาณซึ่งสํานักงบประมาณจะแจ้งให้ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ดําเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
โดยจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ถูกต้องครบถ้วน  

ปัญหาการจัดทํางบประมาณขึ้นอยู่กับการไม่ได้ศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจโลกอย่างชัดเจนและ
การทํางบประมาณไม่สมดุลกับแผนการพัฒนาประเทศ การขอต้ังงบประมาณของหน่วยงานจะถูกการ
แทรกแซงจากฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่ดูแลงบประมาณของกระทรวง
น้ัน ๆ พยายามที่จะต้ังงบประมาณมาลงในจังหวัดของตัวเอง มีการเปล่ียนแปลงนโยบายระดับ
กระทรวงที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และผู้เก่ียวข้องที่ต้องการมีผลงาน
ตลอดเวลาทําให้งบประมาณที่ต้ังในแต่ละปีน้ันบางครั้งไม่เหมาะสมและไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่
แท้จริงได้การจัดต้ังงบไม่ครบตามหน่วยงานและไม่มีการจัดลําดับความสําคัญไว้ 
 ในการแก้ปัญหาด้านน้ีจะต้องใช้หลักอัตถัญญุตา กล่าวคือ การทําคําของบประมาณจะต้องรู้
ถึงประโยชน์เน้ือหารายละเอียดของงบประมาณ หลักอัตถัญญุตาน้ันเน้นสําหรับการรู้จักรายละเอียด
ตามท่ีได้ต้ังไว้แล้ว ตรวจสอบรายละเอียดข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย และแนวทางป้องกันในการขอคร้ัง
ต่อไป การรู้จักผลงานของตนอยู่ในระดับไหน ดี หรือไม่ดี มีประโยชน์ หรือไม่มีประโยชน์ และต้องรู้
ด้วยว่า ที่ดีเพราะอะไร ที่ไม่ดีเพราะอะไร งบตัวไหนไม่มีประโยชน์ก็ต้องปรับ งบตัวไหนมีประโยชน์ก็
ทําคําขอต่อไป เมื่อเห็นว่าสิ่งใดที่กระทําแล้วเป็นผลดีก็เร่งรีบทํา สิ่งที่เป็นผลเสียก็ให้ลด ละ เลิก ไม่ทํา
สิ่งน้ัน เป็นต้นจากน้ันให้ใช้หลักปริสัญญุตาและปุคคลัญญุตาเข้าไปช่วยเหลือในการจัดทํางบประมาณ
แบบ ๓ มิติ คือทั้งหน่วยงาน งบประมาณและพ้ืนที่  
 ๓. การอนุมัติงบประมาณ 
 กระบวนการขั้นตอนของการอนุมัติงบประมาณเป็นขั้นตอนที่ต่อเน่ืองจากกระบวนการจัดทํา
งบประมาณเมื่อส่วนราชการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีเสร็จ จะเสนอให้รัฐสภา
พิจารณาอนุมัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจะคํานึงถึงหลักการ 
๔ หลักการ คือ ๑) วินัยทางการคลังของประเทศ๒) ผลผลิตและงบประมาณ๓) ความคุ้มค่าการใช้
งบประมาณและต้นทุนและ ๔ ศักยภาพของหน่วยรับงบประมาณท่ีขอใช้งบประมาณ เมื่อพิจารณา
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กรอบการอนุมัติการเงินทั้ง ๔ ประเด็นอย่างครบถ้วนแล้ว มีระบบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณโดย
เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่จะต้องทําหน้าที่น้ี  

ปัญหาการอนุมัติงบประมาณมักเก่ียวกับปัญหาวินัยทางการคลังของประเทศปัญหาผลผลิต
และจํานวนงบประมาณปัญหาความคุ้มค่าการใช้งบประมาณและต้นทุนปัญหาศักยภาพของหน่วยรับ
งบประมาณที่ขอใช้งบประมาณและปัญหาการเกรงใจผู้มีช่ือเสียงที่ของบประมาณทําให้เกิดความ
เกรงใจของผู้อนุมัติงบประมาณ  และเกิดจากปัญหาระยะเวลาในการจัดทําคําขอมีจํากัด เน่ืองจาก
เป็นข้อจํากัดของกฎหมายวิธีการงบประมาณ จึงทําให้ระยะเวลาที่ให้หน่วยราชการ จัดทําคําขอต้ัง
งบประมาณมีจํากัดหากไม่มีการวางแผนไว้ต้ังแต่ต้นปีก็จะทําให้เวลาน้อยมาก จึงส่งผลให้หน่วย
ราชการ จัดทําคําขอต้ังงบประมาณมาแบบเดิม ๆ เพ่ือให้ผ่านๆ ไปก่อน โครงการใหม่  ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ก็ไม่เกิดขึ้น 

หลักธรรมที่ใช้กับประเด็นน้ีน้ันจะต้องมีความละเอียดอ่อนและมีผลต่อการบริหารประเทศ
ทั้งหมด เป็นลําดับที่สําคัญอย่างย่ิงของระบบงบประมาณ เพราะงบประมาณจะผ่านหรือไม่อยู่ใน
ขั้นตอนน้ี และเมื่อผ่านแล้วจะมีการปรับลดหรือเพ่ิมก็อยู่ในขั้นตอนน้ีอีกเช่นกัน ผลแห่งการอนุมัติครั้ง
น้ีก็จะผูกพันการใช้งบประมาณที่อนุมัติไปแล้วซึ่งเป็นความสามารถของผู้บริหารงบประมาณ ผู้
พิจารณาอนุมัติจะต้องมีปัญญาเห็นชัดในความเป็นจริงของการงบประมาณจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะ
บูรณาการหลักสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ ข้อร่วมกันตามกรอบของการพิจารณาโดยต้องผ่านการพิจารณา
จากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา แบ่งออกเป็น ๓ วาระ และต้องทําให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๒๕ วัน 
โดยมีกระบวนการอนุมัติงบประมาณ 

๔. การบริหารงบประมาณ 

 การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) เป็นวงจรงบประมาณ (Budget Cycle) 
ดําเนินการต่อเน่ืองจากขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ (Budget Preparation) และการอนุมัติ
งบประมาณ (Budget Adoption) เป็นการขับเคลื่อนงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายซ่ึงต้องอาศัย  
ความรับผิดชอบ (Accountability) ของหน่วยงานที่รับงบประมาณไป โดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่ง “ผลผลิต” และสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ในขั้นของการบริหารงบประมาณ
หลังจากที่งบประมาณได้รับการจัดสรรให้แต่ละหน่วยงานของรัฐได้นําไปดําเนินการได้ตามแผน
งบประมาณที่เสนอมาตามลําดับ โดยยึดกรอบการบริหารงบประมาณท่ีดี (Good governance in 
Budget Management)  

ปัญหาการบริหารงบประมาณเกิดจากความไม่ชัดเจนของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละระดับ
ของผู้ที่ของบประมาณ ระบบการติดตามประเมินผลปัญหาการมอบอํานาจการบริหารจัดการ
งบประมาณแก่บุคคลที่ไม่มีความพร้อม การเพ่ิมขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณและความ
ผิดพลาดการประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) เจ้าหน้าที่สํานักจัดทํา
งบประมาณด้านต่าง ๆ ของสํานักงบประมาณบางส่วนไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ส่วนราชการฯ 
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จะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มในแต่ละส่วนงานเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการจัดต้ังงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง 

ในประเด็นน้ีให้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนของการบริหารงบประมาณตามแผนซึ่ง
ประกอบไปด้วยแผนการเบิกจ่ายและแผนการใช้จ่าย อีกส่วนหน่ึงก็คือการปรับเปลี่ยนโอนย้าย
งบประมาณรายจ่ายน้ันต้องใช้หลักสัปปุริสธรรมเข้ามาช่วย ในส่วนแรกคือ อัตตัญญุตา หลักรู้จักตน 
กาลัญญุตา รู้จักกาล และมัตตัญญุตา รู้จักประมาณ ในส่วนที่สองบูรณาการหลักธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ 
อัตถัญญุตารู้จักผล และปริสัญญุตา รู้จักชุมชน ย่อมทําให้ประเด็นของการบริหารจัดการงบประมาณมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

๕. การติดตามประเมินผลงบประมาณ 
 ในการบริหารงบประมาณ ขั้นตอนการประเมินผลงบประมาณ เรียกว่า วงจรงบประมาณ 
(Budget Cycle) เป็นการควบคุมงบประมาณ ติดตามและประเมินผลสําเร็จจากการใช้งบประมาณ 
ซึ่งสํานักงบประมาณจะดําเนินการติดตามผลการใช้งบประมาณและประเมินผลสําเร็จจากการใช้
งบประมาณ จากน้ันก็รายงานให้กับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือทราบ เพ่ือจะได้เป็นฐานในการ
ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไปด้วย ในขั้นตอนน้ีนับว่ามีความสําคัญใน
การปรับปรุงการบริหารงบประมาณว่ามีความสําเร็จมากน้อยอย่างไร  
 ปัญหาการติดตามประเมินผลงบประมาณมักเก่ียวกับการติดตามประเมินผลงบประมาณ
ล่าช้าและการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ 
 หลักสัปปุริสธรรมที่สามารถนํามาปรับใช้กับการบริหารงบประมาณข้อน้ีน้ัน ได้แก่ หลัก
ปุคคลปโรปรัญญุตา หลักธัมมัญญุตา อัตถัญญุตาและกาลัญญุตา หลักสัปปุริสธรรมทั้ง ๔ ข้อน้ีนํามา
บูรณาการกับการบริหารงานในส่วนน้ีให้มีประสิทธิภาพได้ โดยเร่ิมจากใช้หลักปุคคลปโรปรัญญุตา 
รู้จักบุคคล คือ ผู้ที่จะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นคนรู้จักสังเกตรู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวม ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการสรุปงบประมาณส่งตาม
เง่ือนไข แสดงถึงการรู้จักพิจารณาเง่ือนไข หลักเกณฑ์และเอกสารให้ถูกต้องและปฏิบัติตาม และ
พร้อมที่จะพัฒนาตนอยู่เสมอ จากน้ันก็ใช้หลักธัมมัญญุตาและอัตถัญญุตา กล่าวคือ การเป็นผู้รู้จัก
หลักการของการสรุปประเมินผลการทํางบประมาณและยังต้องรู้จักรายละเอียดของหลักการดังกล่าว
ด้วย รู้ว่าตนเองอยู่ตําแหน่ง ฐานะ หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไร มีอะไรเป็นหลักการมีความ
ถูกต้องจะต้องทําอะไรอย่างไร 
 ๖. การทบทวนงบประมาณ 

 การทบทวน ตรวจสอบผลการดําเนินงานที่ผ่านมา (Review Phase) เพ่ือให้ทราบสถานภาพ
โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข อันจะนําไปสู่การพิจารณาตัดสินใจเก่ียวกับโครงการต่อไป ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอน
สําคัญอีกขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดงานงบประมาณ ในระบบของหลักการบริหารจัดการ 
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เมื่อครบองค์ประกอบของ PDCA กล่าวคือ การวางแผน การปฏิบัติการ การตรวจสอบ และนําไปสู่
การปฏิบัติการต่อไปได้อย่างถูกต้องแม่นยํา หลักการตรวจสอบจึงเป็นหลักของการตรวจสอบทั้งระบบ 

ปัญหาการทบทวนงบประมาณเกิดจากการไม่ให้ความสําคัญต่อการทบทวนตรวจสอบ
งบประมาณทําให้ไม่ทราบรายละเอียดของโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่ เ กิดขึ้น 
กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข  

หลักสัปปุริสธรรมที่สามารถนํามาบูรณาการเพ่ือให้กระบวนการน้ีสมบูรณ์ย่ิงขึ้นได้แก่
หลักธัมมัญญุตาและอัตถัญญุตา หลักทั้ง ๒ น้ีมุ่งให้ทราบหลักการและเนื้อหาโดยละเอียดของประเด็น
ในด้านน้ี ถ้าหากให้ความสําคัญต่อการทบทวนงบประมาณได้อย่างมีหลักวิชาและมีหลักธรรมเข้า
บูรณาการย่อมทําให้ความผิดพลาดน้อยลง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจในการวางแผนบริหารจัดการ
งบประมาณในโอกาสต่อไป 

จากการศึกษาการบูรณาการหลักสัปปุริสธรรมในการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ
ของหน่วยงานราชการจึงที่แสดงไว้เบ้ืองต้นพบว่า หลักสัปปุริสธรรมที่ใช้ในแต่ละด้านน้ันไม่เท่ากันซึ่ง
มองในภาพของหลักธรรมสําคัญเชิงนํ้าหนัก แต่เมื่อมองในภาพรวมแล้วจําเป็นต้องใช้ครบทั้ง ๗ 
ประการ นอกจากน้ันยังต้องมีธรรมหมวดอ่ืนเข้ามาสนับสนุนด้วยดังที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้แนวทางไว้ ได้แก่ 
ความมีศรัทธา ๔ ในการทํางบประมาณที่ถูกต้อง พ่ึงความสามารถของบุคคลและเชื่อมั่นในหลักกฎ
แห่งกรรม ใช้หลักสันโดษ คือ ความพอเพียง พอประมาณ ตามมีตามได้ ตามกําลัง และตามสมควรแก่
เหตุแห่งงบประมาณของประเทศ การใช้หลักสมบัติ คือ ต้องพร้อมด้วยฐานะการเงินการคลัง การมีคน
มีฝีมือทํางาน การรู้จักมองกาลใกล้ การไกล การทํางานอยู่ต่อเน่ือง การใช้หลักจักรธรรม ๔ คือ มีจักร 
๔ คือ ทําประเทศให้น่าอยู่ น่าลงทุน คบหาคนดี มีความรับผิดชอบ เคารพกฎหมาย และมีต้นทุนทาง
ความน่าเช่ือถือดี และประกอบด้วยหลักจริต ๖ คือ การรู้จักวิเคราะห์คนและใช้คนตามลักษณะ
อุปนิสัย แก้อุปนิสัยใช้จุดเด่นจุดด้อยของคนเป็น 

๕.๑.๔ ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณาการการวางแผนและการบริหารจัดการ
งบประมาณของหน่วยงานราชการด้วยหลักสัปปุริสธรรมในพระพุทธศาสนา” 
 ผลการวิจัยที่ได้จากวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยวิธีการ SWOT ระบบการ
ทํางบประมาณที่ทําอยู่ในหน่วยงานราชการไทยและการจัดการงบประมาณที่ใช้กันในประเทศอ่ืน 
จากน้ันจึงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล กฎหมายและหลักสัปปุริสธรรมทางพระพุทธศาสนา แล้ว 
จึงประมวลคําตอบทั้งหมดมาสร้างรูปแบบ (Model) รูปแบบบูรณาการการวางแผนและการบริหาร
จัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการด้วยหลักสัปปุริสธรรมในพระพุทธศาสนา กล่าวคือ การใช้
ปัญญาบริหารจัดการงบประมาณตามธรรมาภิบาลและกฎหมาย เรียกว่า “BGLS” Model ซึ่ง
สามารถแสดงแผนภูมิได้ดังต่อไปน้ี 
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แผนภูมิที่ ๕.๑ “BGLS” Model :  
 
 คํานยิามความคิดตามกรอบแนวคิดของ “BGLS” Model 
 B – Budget หมายถึง การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ 
 G – Good Governance หมายถึง หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดี 

L – Thailand Budget Law หมายถึง พระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดิน 
 S – Sappurisadhamma คือ สัปปุริสธรรม ๗ ประการ 
 อธิบายรูปแบบการบูรณาการการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของ
หน่วยงานราชการด้วยหลักสัปปุริสธรรมในพระพุทธศาสนา   

รูปแบบการบูรณาการการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการ
ด้วยหลักสัปปุริสธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการวางแผนและการบริหาร
จัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการด้วยหลักสัปปุริสธรรม ในฐานะเป็นหลักธรรมที่พัฒนาบุคคล
ที่ทําหน้าที่ในเกี่ยวกับงบประมาณทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ การวางแผนงบประมาณ  การจัดทํางบประมาณ 
การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตามงบประมาณ และการทบทวน
งบประมาณ กรอบการบริหารจัดการงบประมาณท้ัง ๖ ด้านนี้ต้องใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี
เข้าไปจับได้ทุกขั้นตอน ภายใต้กฎหมายที่กําหนดกฎเกณฑ์ไว้และต้องใช้หลักสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ 
ประการเข้าไปบริหารจัดการในทุกขั้นตอนจึงจะทําให้การจัดทํางบประมาณของหน่วยงาน
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
 หลักสัปปุริสธรรมเป็นศาสตร์ว่าด้วยการบริหารปัญญาต่อการใช้งานทางด้านงบประมาณทุก
มิติรวมถึงการใช้พัฒนาบุคคลให้มีทักษะทางด้านปัญญาด้วย บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจึงต้อง
ตระหนักเสมอว่าตนเป็นบัณฑิตที่จะช่วยเหลือประชาชน ถ้าหากทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพย่อมทําให้
ประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุด ธรรมแห่งความเป็นบัณฑิตในพระพุทธศาสนาจะช่วยให้เกิด 
จิตสํานึกในการทํางาน เพราะเมื่อกลับไปดูหลักการเบ้ืองต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องน้ีมุ่งพัฒนาบุคคล

 BB 
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ให้เข้าและบรรลุธรรม เพ่ือให้พ้นจากการเห็นแก่ตัว พ้นจากกิเลส ดังน้ันเช่ือมั่นได้ว่า การใช้หลักสัปปุ
ริสธรรมในการบูรณาการการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการจะทํา
ให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลนํามาซึ่งประโยชน์สูงสุดแน่นอน 
 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ๑.  กระทรวงและหน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จากการบูรณาการ
การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณไปเผยแผ่และนําไปทดลองใช้ในการบริหาร
งบประมาณเพ่ือให้คนที่ทํางานทางด้านน้ีมีหลักธรรมที่เป็นบัณฑิตในพระพุทธศาสนาและทําให้
งบประมาณเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน องค์กรของตน 
 ๒.  หน่วยงานระดับท้องถิ่นในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อบจ. อบต. หรือเทศบาลควรนํารูปแบบ
บูรณาการการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณด้วยสัปปุริสธรรมไปสร้างเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบทางด้านการบริหารจัดการงบประมาณที่ใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าที่สุดเพราะมีกระบวนการใน
การดําเนินงานทุกขั้นตอนประกอบไปด้วยปัญญา 

๓.  มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง ควรสร้างทีมงบประมาณที่เป็นมืออาชีพเพ่ือบริหารจัดการ
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้โมเดลน้ีไปปรับใช้ ในฐานะองค์กรที่มี ๒ สถานะอยู่ในตน คือ 
สถานะหน่ึงเป็นสถานะสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาโดยตรง และอีกสถานะหน่ึงก็คือ ฐานะ
หน่วยงานของรัฐ ถ้าหากนํารูปแบบการบูรณาการการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ
ด้วยสัปปุริสธรรมไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็ย่อมได้รับการพิสูจน์หลักธรรมในพระพุทธศาสนาว่า
มีผลจริงเมื่อได้ปฏิบัติตาม 

๔.  สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรเก่ียวกับการเงินการงบประมาณควรนําผลการวิจัยน้ีไปปรับ
การสอนในรายวิชา เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ในการใช้งบประมาณอย่างบัณฑิต เน่ืองจากการอยู่กับ
เงินจํานวนมากนั้น ความโลภย่อมมาก่อน ด้วยเหตุนี้ต้องฝึกฝนคนให้มีความรับผิดชอบต่อเงินที่ตนจะ
นําไปพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังน้ันต้องเร่ิมที่การศึกษา การสร้างคนให้เป็นบัณฑิต
ที่ประกอบด้วยธรรมแล้วให้เป็นผู้เข้าไปมีส่วนในการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณจึงจะ
ทําให้เกิดผลสูงสุดในงบประมาณที่จัดสรรไป 
 ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 ในการวิจัยฉบับน้ี ผู้วิจัยได้เน้นการบูรณาการการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ
ด้วยหลักสัปปุริสธรรมเท่าน้ัน แต่ยังมีแง่มุมที่สามารถศึกษาวิจัยได้อีก ดังน้ี 
 ๑.  ศึกษากระบวนการจัดทํางบประมาณด้วยอิทธิบาท ๔  
 ๒.  ศึกษาวิเคราะห์หน่วยงานต้นแบบในประเทศที่ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพว่าได้ใช้
หลักการใดในการบริหารจัดการงบประมาณ  
 ๓.  การพัฒนาบุคลากรทางงบประมาณด้วยหลักจักร ๔ ในพระพุทธศาสนา 
 ๔.  ศึกษาวิเคราะห์สัปปุริสธรรมในมิติภาวะผู้นํา 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทาลัย. เล่มที่ ๙, 

๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๓, ๒๕, ๒๗, ๒๘, ๕๓, ๕๖, ๖๑, ๖๘.  
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
_______. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
_______. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, 

๒๕๓๒. 
_______. ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๙.  
 
ข้อมูลทุติยภูมิ 
 ๑) หนังสือท่ัวไป 
การศาสนา, กรม กระทรวงวัฒนธรรม. ๘๐ พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน.การปรับปรุงระบบการจัดการ

งบประมาณ สํานักงานบริหารโครงการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ : สํานัก
งบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี โรงพิมพ์ บริษัท พี.เอ.ลีฟว่ิง จํากัด, ๒๕๔๔. 

กิตติ บุนนาค. ระบบงบประมาณสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์การของไทย. กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์เอสแอนด์ กราฟฟิค, ๒๕๔๕. 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ. การคิดเชิงบูรณาการ. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ซัคเซ
สมีเดีย, ๒๕๔๖. 

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สํานักงาน. เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : 
มูลนิธิชัยพัฒนา, ๒๕๔๔.  

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. ประมวลคําในพระบรมราโชวาทพระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช ต้ังแต่พุทธศักราช ๒๕๓๑ - ๒๕๔๒ ที่เก่ียวข้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๔๗. 

จรัญ พยัคฆราชศักด์ิ, และกวี อิศริวรรณ. หนังสือเรียนสมบูรณ์แบบ ส ๐๑๑๓ พระพุทธศาสนา. 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วัฒนาพานิชจํากัด. 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ. ศัพท์รัฐศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๕. 



 ๑๗๓ 

ณรงค์ สัจพันโรจน์. ความหมายของงบประมาณ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๓๕. 

ทองย้อย แสงสินชัย, สัปปุริสธรรม ๗ ประการ. (คุณสมบัติของคนดี ๗ ประการ). กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๐. 

ทองย้อย แสงสินชัย. สัปปุริสธรรม ๗ ประการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๐. 
ธนกร เอกเผ่าพันธ์ุ. การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจํากัด

สํานักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, ๒๕๔๓. 
ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓.  
ป่ิน มุทุกัณต์. แนวสอนหลักธรรมหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 

๒๕๑๔. 
  . พุทธศาสตร์ ภาคที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเก่ียวกับเด็กและเยาวชน . คําพ่อสอน . 
กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ์กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๓. 

ไพบูลย์ ช่างเรียน. วัฒนธรรมการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๒. 
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐ ิตญาโณ). เสริมสร้างสู่สุขสันต์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท แปดสิบเจ็ด 

(๒๕๔๕) จํากัด, ๒๕๔๙.  
  . อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท. กรุงเทพมหานคร : วัดบวรนิเวศวิหาร, 

๒๕๓๔. 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต). ภาษาธรรม. กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง, 

๒๕๔๘. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐. 
  . ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๔๙.  
พระอุบาลีคูณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์). ประมวลธรรมยอดคําสอน. 
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐ ิตญาโณ). เสริมสร้างสู่สุขสันต์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท แปดสิบเจ็ด (๒๕๔๕)  
 จํากัด, ๒๕๔๙. 
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐ ิตญาโณ). นิเทศธรรม.  
พระธรรมเมธาภรณ์. (ระแบบ ฐิตญาโณ). สารัตถะวิชาการพระพุทธศาสนา.กรุงเทพมหานคร : 

บางกอกบล็อก, ๒๕๕๓. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุต.โต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
  . ธรรมนูญชีวิต.พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๔๑.  



 ๑๗๔ 

  . พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

  . พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

  . ภาวะผู้นํา. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : เอมี่เทรดด้ิง, ๒๕๔๖. 
  . พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
  . พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
  . พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  . พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่๑๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ 
 ศยาม, ๒๕๔๘. 
  . วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร : กองทุนอริยมรรค, ๒๕๔๖. 
  . พุทธศาสนากับสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มูลนิธิโคมคีมทอง, 

๒๕๓๒.   
  .ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๔๒. 
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐ ิตญาโณ). นิเทศธรรม. 
มังคลัตถทีปนี เล่ม ๒, แปล, คณะกรรมการแผนกตํารา. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัยใน

พระราชูปถัมภ์, ๒๕๒๘. 
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. “ระบบเศรษฐกิจคู่ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยที่ประกันความพอเพียง

และความย่ังยืน” ใน. วิพากษ์เศรษฐกิจทุนนิยมคืนสู่ชุมชน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท
อมรินทร์ พริ้นต้ิงแอนด์ พับลิชซิ่ง จํากัด, ๒๕๔๒. 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ .  “แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ”. 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โฟร์เพซ,๒๕๕๐. 

  . “แนวคิด ความหมายและความสําคัญของการบริหารการพัฒนา”. 
  . การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถ่ิน : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และ

ไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โฟร์เพซ, ๒๕๔๕. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๒๘. 
สุมาลี โฆษิตนิธิกุล, แนวทางการจัดการเรียนการสอนรวมเรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๑๒

เรื่อง โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน.  
สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน). ลักษณะพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐. 



 ๑๗๕ 

  .  (เจริญ สุวฑฺฒโน). ธรรมศึกษา. ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙. 
  . ธรรมประดับใจ. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๒๗.  
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน). คํานําสวดมนต์แบบมคธ. ที่ระลึกงานสมโภชสุพรรณบัฏ.  

พระนคร : มปท, ๒๕๐๖.  
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร). พระมงคลวิเสสกถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหามกุฏวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๒. 
ไสว มาลาทอง และคณะ. คู่มือการศึกษาจริยธรรม. 

เสฐียรพงษ์ วรรณปก. จุดประกายแห่งชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สยาม, ๒๕๔๕. 

  . จุดประกายแห่งชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๕ 
  . จุดประกายแห่งชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สยาม, ๒๕๔๕. 

สมิต สัชฌุกร. การวางแผนปฏิบัติงาน : ACTION PLAN. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สายธาร, 
๒๕๔๘.  

สมชัย ศรีสุทธิยากร. ทฤษฎีองค์การ. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๙. 
สมพงษ์ เกษมสิน. การบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๔. 
  . การบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เกษมสุวรรณ, ๒๕๑๔.  

  . การบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓.  

  . การบริหาร. แปลจาก Harold Koontz. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๒๓.  

อนันต์ เกตุวงศ์. การบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 
๒๕๒๓. 

อนันต์  เกตุวงศ์. หลักและเทคนิคการวางแผน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙. 

อุดม เชยตีวงศ์. พระธรรม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙. 
 
 ๒) บทความในวารสาร 
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ. “ที่พ่ึงทางใจ”พุทธจักร. ปีที่ ๕๐ ฉบับที่ ๕ (พฤษภาคม ๒๕๓๙) : ๒๖. 
  

๓) บทความจากเว็บไซต์ (Web Site) 
กลุ่มสารนิเทศการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง, กระทรวงการคลัง, รายงานประมาณการ

เศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖,  
http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08-15-09-16-
10/item/723362556.html (๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖) 

<http.www. chaipat.or.th/journal/e-economy.html.>(๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐) 



 ๑๗๖ 

ประทีป ต้ังมติธรรม. (จุดเด่น) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑. สํานักข่าว
มุสลิมไทยโพสต์,  
http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category= 
29&id=14743, (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 

    
 ๔) วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย 
กตเวที เจริญพงศ์ และคณะ. “ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณต่อระบบงบประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์”. รายงานวิจัย. หลักสูตรรัฐประสานศาสตรมหาบัณฑิต.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๙ 

พัชรา ตัณฑยรรยง.“การวางแผนทางการเงินแนวพุทธ”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระอุทิศ อภิวโร. “การศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือแก้ปัญหาชีวิตและเศรษฐกิจ”. วิทยานิพนธ์ศาสน-
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พระครูพิพิธจารุธรรม (ชุมพร กวางทอง). “การบริหารวัดเชิงบูรณาการ”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

พระสามารถ  อานนฺโท (เนตรแสง). “ภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 

พระมหาอาคม ไกรอ่อน. “การพัฒนาแผนและส่ือประกอบการเรียนรู้ วิชาธรรมวินัยเรื่องสัปปุริสธรรม ๗ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๔๗. 

แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม. “การดําเนินชีวิตที่ดีของเยาวชนไทยตามหลักสัปปุริสธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี
นักเรียนช่วงช้ันที่ 4 โรงเรียนศึกษานารีวิทยาเขตบางบอนกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ 
ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.  

สุนีย์ เนียมสวัสด์ิ. “การสร้างแบบวัดปรีชาเชิงอารมณ์ตามหลักธรรมในพุทธศาสนา : สัปปุริสธรรม ๗ 
สําหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ ๓ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๙. 
 

 ๕) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้ตีพิมพ์ 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม : มาตรา ๔. สํานักงบประมาณ : 

กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการงบประมาณและการคลัง สํานักงบประมาณ.  
หนังสือครบรอบวันสถาปนาสํานักงบประมาณ ๔๔ ปี. กรุงเทพมหานคร : สยามเอ็มแอนด์บี พับลิชช่ิง

จํากัด. 
เอกสารรัฐสภา, ๒๕๕๖. 



 ๑๗๗ 

๒. ภาษาอังกฤษ 
E.S. Quade. Analysis for Military Decisions. Chicago : Rona McNally, 1964. 
Fremont E. Kast and James E. Rosenzweiz. Organization and Management : A  

System Approach.  New York : McGraw – Hill Book company, 1970 
Gary Dessler. Management Fundamentals : Modern Principles and Practices. 

Reston. Virginia : Reston & Publishing Company, 1982. 
Horld Koontz and Cyril O’Donnell. Principles of Management. NewYork : McGraw –

Hill Book Company, 1986. 
Herbert A. Simon, Donald W. Smithburg, and Victor A. Thompson. Public Adminis- 

tration. New York : Alfred A. Knopt,  1961. 
Koontz and O’Donnell.Op.cit.  
Michael Roberto. Time Management. แปลและเรียบเรียงโดย สุรีพร พ่ึงพุทธคุณ, 

กรุงเทพมหานคร : เอ๊กซเปอร์เน็ท, ๒๕๔๙. 
M.G. Hicks. Management. New York : McGraw – Hill Book Company, 1981. 
R.A.Johnson, F.E.Kast, and J.E.Rosenzweig. The Theory and Management of Systems. 

New York : McGraw – Hill Book company, 1968. 
R.L. Ackoff. A Concept of Corporate Planning. John Wiley and Sons, 1970. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ภาคผนวก ก 
            ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศอนุมัตหัิวข้อวทิยานิพนธ์ 
หลกัสูตรศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาพทุธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies)  

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
ประจาํปีการศึกษา 2553 
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                            ประกาศ ณ วนัที ่16 สิงหาคม พ.ศ. 2553    
 

  



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

       ภาคผนวก ข 
       หนังสอืขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

รูปภาพการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  
 
 
 
 



 

 

๑๘๕ 

 

 
 

 
สัมภาษณ์ พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร.  

วันอังคารที่  ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๑๓๐๐ 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี  
วันจันทรท์ี่  ๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัมภาษณ์ นายอํานวย   คลงัผา  

วันจันทรท์ี่  ๒๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
 



 

 

๑๘๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๘๗ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้สัมภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๘๐ 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้สัมภาษณ ์
 

๑.  นายอํานวย  คลังผา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน    ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล 

    วันที่สัมภาษณ์       วันจันทร์ที่  ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๑.๐๐  
 สถานทีส่ัมภาษณ์   อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร 
 
๒.  นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน    ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ  (ระดับ ๑๐) 
 วันที่สัมภาษณ์    วันศุกร์ที่  ๗ มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 สถานทีส่ัมภาษณ์   สํานักงบประมาณ  สํานักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร 
 
๓. นางสาวนิรมล  พานชิพงษ์พันธุ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน     นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ  
   (ผู้อํานวยการส่วนงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรีและงบกลาง ๒) 
 วันที่สัมภาษณ์     วันอังคารที่  ๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 สถานทีส่ัมภาษณ์   สํานักงบประมาณ  สํานักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร 
 
๔. พระเทพวิสุทธิกวี 
 ตําแหน่งปัจจุบัน     อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวางแผน   
   มหามกุฏราชวิทยาลัย (ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – พ.ศ. ๒๕๔๙) 
 วันที่สัมภาษณ์     วันจันทร์ที่  ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 สถานทีส่ัมภาษณ์    วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 
 
๕. พระศรคีัมภีรญาณ, รศ. ดร.  
 การศึกษา   Ph.D. (Pali & Buddhist Studies) BHU, India 
 ตําแหน่งปัจจุบัน     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วันที่สัมภาษณ์     วันอังคารที่  ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 สถานทีส่ัมภาษณ์    มหาวิทยาลัย มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย อ. วังน้อย จ. อยุธยา
  



 

 

๑๘๑ 

๖. พระมหาบญุศรี ญาณวุฑฺโฒ, ผศ. ดร.  
 การศึกษา   ปริญญาเอก พุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ตําแหน่งปัจจุบัน     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วันที่สัมภาษณ์     วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 สถานทีส่ัมภาษณ์    มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย อ.ศาลายา จ. นครปฐม 
 
๗.  นายอํานาจ บัวศิร ิ
 ตําแหน่งปัจจุบัน     รองผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 วันที่สัมภาษณ์  วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. 
 สถานทีส่ัมภาษณ์    มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย อ.ศาลายา จ. นครปฐม 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
คําถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๘๙ 

แบบสัมภาษณ์ 
วิทยานพินธ์เรือ่ง “การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการตามแนว

พุทธธรรม” 
โดย นางลักขณา   สท้านไตรภพ 

นักศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 

 
 

ตอนท่ี ๑  ขอ้มูลผู้ให้สัมภาษณ ์ 
 
ช่ือ/ฉายา ผู้ใหส้ัมภาษณ์ .....................................................นามสกุล..................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่...................หมู่ที่........หมู่บ้าน..................................ตําบล............................... 
อําเภอ........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์...................................
วันและเวลาที่ให้สัมภาษณ์  วัน................ที่..........เดือน.....................พ.ศ................เวลา....................... 
ตําแหน่งงาน........................................................................................................................................... 
 

ตอนท่ี ๒ คําถามเก่ียวกับการบูรณาการการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ
ของหน่วยงานราชการตามแนวสัปปุริสธรรม 
  
ประเด็นที่ ๑  การวางแผนงบประมาณ     

๑. การวางแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล
ควรทําได้อย่างไร 

๒. สัปปุริสธรรมข้อใดบ้างที่สามารถนําไปบูรณาการกับการวางแผนงบประมาณ 
 

ประเด็นที่ ๒  การจัดทํางบประมาณ 
๑. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทํางบประมาณ 
๒. สัปปุริสธรรมข้อใดบ้างที่สามารถนําไปบูรณาการกับการจัดทํางบประมาณ 

 
 
 

ประเด็นที่ ๓  การอนุมัติงบประมาณ 
๑. หลักการในการอนุมัติงบประมาณควรเป็นอย่างไร 
๒. เง่ือนไขทางวินัยการคลังของประเทศ ควรเข้ามาเก่ียวข้องหรือไม่ 
๓. ผลผลิตของหน่วยราชการควรมีผลเกี่ยวเน่ืองกับจํานวนงบประมาณที่ควรได้รับ

อย่างไร 



 
 

๑๙๐ 

๔. ความคุ้มค่าการใช้งบประมาณของหน่วยราชการและต้นทุน 
๕. ศักยภาพของหน่วยราชการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
๖. ระยะเวลาของการขออนุมัติงบประมาณมีผลต่อระบบอนุมัติงบประมาณอย่างไร 
๗. สัปปุริสธรรมข้อใดบ้างที่สามารถนําไปบูรณาการกับการอนุมัติงบประมาณ 

 
ประเด็นที่ ๔  การบริหารงบประมาณ 

๑. หลักการบริหารงบประมาณให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
๒. สัปปุริสธรรมข้อใดบ้างที่สามารถนําไปบูรณาการกับการบริหารงบประมาณ 

 
ประเด็นที่ ๕ การควบคุมงบประมาณ 

๑. การติดตามประเมินผลงบประมาณ 
๒. การทบทวนงบประมาณมีส่วนทําให้เกิดประสิทธิผลต่อการควบคุมงบประมาณ

อย่างไร 
๓. สัปปุริสธรรมข้อใดบ้างที่สามารถนําไปบูรณาการกับการควบคุมงบประมาณ 

 
 

 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
ข้อมูลในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

๑๙๒ 

ข้อมูลสัมภาษณ์  
วิทยานพินธ์เรือ่ง “การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ 

ของหน่วยงานราชการตามแนวพุทธธรรม” 
โดย นางลักขณา สทา้นไตรภพ 

นักศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ผู้วิจัยได้นําผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เอกสารในส่วนต้น ต่อไปเป็นกระบวนการให้
ได้คําตอบจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการวางแผนและการบริหารจัดการ
งบประมาณของหน่วยงานของราชการ ผู้วิจัยได้ทําการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์แบบเจาะจง 
เพ่ือหาความแน่นอนหรือหาการยืนยันของคําตอบของผลการวิจัยเชิงคุณภาพเอกสาร โดยผู้วิจัยได้
แบ่งผู้สัมภาษณ์ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มผู้มีหน้าที่ในการวางแผนและการบริหารจัดการ
งบประมาณ จํานวน ๓ คน (๒) กลุ่มนักวิชาการผู้เข้าใจกระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการ
งบประมาณ และ (๓) กลุ่มพระสงฆ์ผู้รู้สัปปุริสธรรม เมื่อได้คําสัมภาษณ์แล้วผู้วิจัยได้นําข้อมูลเชิง
คุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ตามวัตถุประสงค์
การวิจัยที่กําหนด นํามาแสดงในรูปของความเรียงไว้ดังต่อไปน้ี  

ผลของการวิจัยยืนยันว่าการบูรณาการหลักสัปปุริสธรรมในการวางแผนและการบริหาร
งบประมาณของหน่วยงานราชการตามประเด็นทั้ง ๖ ประเด็นน้ันทําให้การวางแผนและการ
บริหารงานงบประมาณมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ดังน้ี 

๑. การวางแผนงบประมาณ 
คําถามในประเด็นน้ีว่า “ท่านคิดเห็นว่า การวางแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

และนโยบายของรัฐบาลควรทําได้อย่างไร สัปปุริสธรรมข้อใดบ้างที่สามารถนําไปบูรณาการกับการ
วางแผนงบประมาณ” 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑ : ประเด็นน้ีจะเริ่มต้นจากความเดือดร้อนของประชาชนก่อน ว่ามี
ความจําเป็นเร่งด่วนในเรื่องใด จากน้ันก็จะจัดลําดับความเร่งด่วนว่า ความเดือดร้อนอะไรเป็นความ
เดือดร้อนลําดับที่ ๑ ลําดับที่ ๒ และลําดับที่ ๓ ยกตัวอย่างเช่น มีโครงการ ๕ โครงการ ความต้องการ
ของประชาชนใน ๕ โครงการน้ี ถามประชาชนว่าอะไรเป็นโครงการที่ประชาชนมีความจําเป็น และ
ต้องการมากที่สุด และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันการณ์ ซึ่งเราจะต้อง
อธิบายให้ประชาชนทราบว่าเราไม่สามารถที่จะให้ได้ทั้งหมด เน่ืองจากเพราะงบประมาณของประเทศ
มีอยู่จํากัด โดยเฉพาะเร่ืองนํ้า ก็จะแบ่งว่า เป็นนํ้ากินเท่าใด นํ้าใช้เท่าใด ซึ่งเรื่องนํ้าน้ีถือว่าเป็นเรื่อง
ใหญ่ของประชาชนเร่ืองหน่ึงและเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุด เพราะมีความจําเป็นจะต้องใช้ 
ส่วนเร่ืองของถนน หนทาง ถือว่าเป็นเรื่องรอง ดังน้ันถ้าเป็นเรื่องนํ้าแล้วและประชาชนเดือดร้อน 



    

 

๑๙๓ 

จะต้องรีบดําเนินการหาแหล่งนํ้าก่อน เช่น ต้องรีบหาพ้ืนที่ขุดบ่อเป็นเบ้ืองต้น เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนให้เบาบาง และเร่ิมวางแผนระยะยาวต่อไป  

สรุป คือ เน้นที่ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักสําคัญ และจัดลําดับความสําคัญ และ
ความเร่งด่วนของความเดือดร้อนน้ัน เป็นลําดับแรก 

พุทธธรรมท่ีช่วยให้การวางแผนงบประมาณสามารถให้ดีขึ้น และสามารถนํามาบูรณาการกับ
การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของ
รัฐบาล ควรใช้ 

(๑)  ธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) จะทําให้รู้ว่าประชาชนต้องการอะไร รู้ว่าเขามีความจําเป็น
อะไรบ้าง สมมติว่าเขาขาดผ้าห่ม ก็จะได้รีบหาผ้าห่มให้ ก็จะได้ตรงตามที่เขาต้องการ ดังน้ัน จะทําให้
พบว่าการเดือดร้อนของประชาชนน้ันมีหลากหลายความต้องการ ดังน้ันจึงต้องรู้จักเหตุของความ
ต้องการน้ันให้ได้ และโดยเฉพาะอย่างย่ิง เรื่องของปัจจัยและเรื่องที่จะนํามาบูรณาการ เมื่อเราได้
ประเด็นหลักแล้ว เราก็ต้องนําเอาประเด็นน้ันมาเป็นตัวต้ังดูว่าหมู่บ้านใดบ้างที่ต้องการอะไร วิธีการ
อาจจะมีการต้ังประชาคมหมู่บ้านและเรื่องใดที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต่อหมู่บ้านน้ัน ๆ ก็จะถูกนําเข้า
มาที่ประชาคมหมู่บ้านและจัดลําดับความสําคัญของความเดือดร้อนน้ัน  

(๒)  หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) คือการที่หัวหน้าของประชาคมหมู่บ้านน้ันจะรู้ว่าตน
จะต้องมีความยุติธรรม ไม่เอนเอียงเอาประโยขน์เข้าตัวเอง ถือความชอบธรรมเป็นเกณฑ์ ดูความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นเกณฑ์ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้นําจะต้องมีความถูกต้อง ความชอบธรรมเป็นหลัก จะต้องมีความชอบ
ธรรมเป็นหลัก มีความชอบธรรมให้กับทุกฝ่าย ดังน้ันผู้นําจะต้องผดุงไว้ในเรื่องของความยุติธรรม 
โดยเฉพาะผู้นําจะต้องเป็นผู้นําที่มีคุณธรรม หากว่าผู้นําไม่มีคุณธรรมแล้ว ประชาชนก็จะเดือดร้อน 
ดังน้ัน ผู้นําจะเลือกข้างไม่ได้ 

(๓) หลกัปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) ที่ผ่านมาน้ัน ก่อนที่
เราจะมีการวางแผนเร่ืองของงบประมาณในแต่ละกระทรวง ทบวง กรม น้ัน จะติองมีการวางแผนกัน
ก่อนว่า ในแต่ละกระทรวงนั้นต้องการได้รับงบประมาณเพ่ือนําไปใข้ในด้านใดบ้าง เพ่ือที่จะได้จัดสรร
งบประมาณไปให้ถูกทาง และค้นคว้าหาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และนําเอาปัญหานั้น มาทําการ
แยกแยะ จัดหมวดหมู่เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

ตัวอย่างเช่น หมู่บ้านน้ีไม่มีนํ้าใช้ ขาดแคลนทั้งนํ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค หากเราทําการ
แยกแยะปัญหาแล้ว ก็จะทราบว่าขาดแคลนน้ําในด้านใด ก็จะสามารถส่งปัญหาน้ีไปยังกระทรวงที่
เก่ียวข้องได้ถูก ไม่เสียเวลา เช่น ถ้าเป็นเร่ืองของการดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ ก็จะส่งเรื่องไปยัง
กระทรวงพัฒนาสังคม ฯ เรื่องนํ้า ก็จะส่งเรื่องไปยังกระทรวงเกษตร ฯ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น๑ 

                                                 
๑สัมภาษณ์ นายอํานวย  คลังผา ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล, วันที่

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖.   



    

 

๑๙๔ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๒ : ในแง่ของการปฏิบัติขั้นตอนการวางแผน เจ้าหน้าที่สํานัก
งบประมาณที่รับผิดชอบเก่ียวกับการงบประมาณของส่วนราชการ เบ้ืองต้นจะต้องรู้เหตุ รู้วิธีการ ใน
การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ หลักธรรมที่ควรจะเก่ียวข้องที่สุดคือ หลัก ธัมมัญญุตา 
(การรู้จักเหตุ) คือ อาจจะรู้ถึงสถานการณ์ ปัญหา นํ้าหนักของปัญหา จะได้จัดลําดับความสําคัญใน
การที่เราจะให้ นํ้าหนักและนําเอางบประมาณที่เราวางแผนจะให้ไปแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับ
ความสําคัญ น่ีคือกระบวนการหน่ึงของการวิเคราะห์และใช้ในการวางแผนงบประมาณ 

ในลําดับถัดไปหลังจากการวางแผนแล้วเราจะต้องรู้ทิศทาง เป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายของ
การที่เราวางแผน ว่าเมื่อเราทราบถึงปัญหาแล้ว รู้ถึงวิธีการ เราก็จะสามารถจัดสรรทรัพยากร 
(งบประมาณ) เข้าไปเพ่ือการแก้ปัญหาอย่างไร เท่าใดก็จะได้ผลผลิต ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาในระดับ
ปัญหา หรือระดับผลผลิต ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาของประเทศ ของหน่วยงาน ของประชาชน และ
บ้านเมืองซึ่งเป็นวัตถุประสงค์โดยทั่ว ๆ ไปของการวางแผนในด้านการจัดทํางบประมาณ 

แต่ถ้าจะดูถึงองค์ประกอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์ประกอบที่จะนําไปใช้ ว่าจะเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่หน่วยงานวางแผนไว้ และได้นําเสนอเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามคําขอต้ัง
งบประมาณของหน่วยงานราชการ หรือไม่ อย่างไร ในหลักการก็คือเจ้าหน้าที่ที่ทําการวิเคราะห์เพ่ือ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้หน่วยราชการต่าง ๆ จะต้องรู้ว่าตัวเอง ณ ขณะนั้น ควรต้องมี
บทบาทอะไร ควรจะจัดลําดับความสําคัญให้เป็นขั้นเป็นตอนอย่างไร จึงจะสอดคล้องกับการที่เราจะ
เข้าไปแก้ปัญหาให้ทันการณ์ คือสามารถที่จะเข้าไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ หรืออยู่ในสถานการณ์ที่กําลังพัฒนา
เศรษฐกิจก็ตาม เพราะฉะนั้นองค์ประกอบในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญก็จะสอดคล้องกับการ
จัดลําดับ Phaseing ของการจัดสรร งบประมาณ หรือควรจะกําหนดภาระผูกพันต่าง ๆ ว่าสําหรับ
โครงการน้ีควรจะลงทุนอย่างไร ควรจะลงทุนเป็นระยะสั้น / ระยะกลาง หรือระยะยาว ทําให้สํานัก
งบประมาณโดยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ สามารถ จะจัดสรรทรัพยากร (ในที่น้ีคืองบประมาณ) 
ลงไปให้สอดคล้องกับกาละเทศะ และตามภาระหน้าที่ และตามระยะเวลาที่เหมาะสม ของแต่ละส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับห้วงเวลา สอดคล้องกับการคลี่คลายของสถานการณ์ว่าควรจะจัดงบประมาณ
สําหรับโครงการแต่ละโครงการ ให้เป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้น ระยะกลาง หรือ ระยะยาวเพียงใด 
เป็นกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่ที่ทางสํานักงบประมาณ เรียกว่า “ภาระผูกพัน” หรือควรต้ัง
งบประมาณให้เป็นโครงการ ๑ ปี ซึ่งทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับ กําลังทรัพยากรของเราน่ันคือของประเทศ 
และทิศทางหรือมาตรการของนโยบายของรัฐบาล ว่าจะสอดคล้องกับระยะเวลาในการแก้ปัญหาแต่ละ
เรื่อง แต่ละราวของส่วนราชการว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร 

สําหรับองค์ประกอบที่จะใช้ในการวิเคราะห์ และใช้ในการบริหารงบประมาณให้มีคุณภาพ
อย่างไรน้ัน ในส่วนของ สํานักงบประมาณน่าจะต้องดูว่าอํานาจ หน้าที่ ของสํานักงบประมาณ กับ
อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการน้ัน ดูว่าภารกิจ ของหน่วยราชการมีขอบเขต มีภาระหน้าที่มากน้อย
เพียงใดในแต่ละปัญหา ในส่วนของสํานักงบประมาณก็จะรู้ว่าสํานักงบประมาณ มีอํานาจ หน้าที่ ที่จะ



    

 

๑๙๕ 

จัดสรรงบประมาณด้านน้ีให้ส่วนราชการใด แต่ก็ยังมีส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่เข้าไปเก่ียวข้องกับปัญหา
น้ันๆ สํานักงบประมาณจึงจําเป็นจะต้องไปประสานหรือเน้นให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องในเร่ืองเดียวกัน
น้ัน มาบูรณาการร่วมกัน ซึ่งจะได้ไม่ไปซ้ําซ้อนกับการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ อีก ใน
ขณะเดียวกันสํานักงบประมาณก็จะต้องไม่ลืมดูความพร้อมของหน่วยงานที่จะรับจัดสรรงบประมาณ
ด้วย ว่าเขามีศักยภาพใน 

เรื่องที่เขาอยากจะได้งบประมาณไปแก้ปัญหาน้ันในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านบุคลากรว่ามีคน
พร้อมไหม เทคโนโลยีพร้อมไหม มีบุคลากรที่จะดูแลต่อเน่ืองให้บรรลุผลสําเร็จหรือไม่ อย่างไร หรือมี
องค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ มีปัญหาอะไรอื่นนอกเหนือไปจากทรัพยากรทางด้านงบประมาณ หรือเปล่า
เพราะองค์ประกอบที่จะทําให้ไปสู่ความสําเร็จจะต้องมีปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบไปด้วย ไม่ใช่เพียงแค่
องค์ประกอบด้านงบประมาณเท่าน้ัน เช่นมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ สามารถพัฒนาไปด้วยกันได้ ถึง
จะทําให้การจัดสรรงบประมาณบรรลุผลสําเร็จได้ น้ันคือเราจะต้องรู้จักขอบเขตของตัวเราดี รู้จัก
ขอบเขตของคนที่จะขอจัดสรรด้วย น่ันคือจะต้องใช้หลักธรรม อัตตัญญุตา (การรู้จักตน) รู้ภาระหน้าที่
ของตนในการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ และ ใช้หลักธรรมปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) 
รู้จักองค์กรที่เราจะวางแผนงบประมาณ จะทําให้สํานักงบประมาณลดปัญหาการจัดสรรงบประมาณ 
ซ้ําซ้อน ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ หรือไม่ตรงกับภาระหน้าที่ของหน่วยราชการ ซึ่งอาจจะ
ครอบคลุมลงไปทั้งในแง่ที่สํานักงบประมาณ บอกว่าจะต้องรู้จักชุมชน น้ันคือดูเหมือนรู้จักอํานาจ
หน้าที่ของสํานักงบประมาณ น้ัน คือรู้จักเฉพาะผู้ที่เราเข้าไปเก่ียวข้องด้วย อีกอย่างหน่ึงจะต้องรู้จัก
บุคคลที่เราจะจัดสรรงบประมาณลงไปให้ดีด้วย โดยเขาจะต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆสมควรที่จะ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณก้อนน้ันลง ณ เวลาน้ันหรือไม่อย่างไร จะจัดเป็น Phase เป็นปีเดียวหรือ
เป็นภาระผูกพัน ก็จะต้องดูความพร้อม ดูความเหมาะสม ดูในด้านความจําเป็นของหน่วยงานน้ัน และ
หากเราต้ังงบประมาณมันจะเป็นภาระในระยะสั้น ระยะกลางอย่างไร ผูกพันตรงน้ีไปแล้วจะทําให้ฐาน
ของการจัดสรรงบประมาณ ในปีถัด ๆ ไป เป็นปัญหาหรือไม่ เพราะฉะน้ันการคัดเลือก การวิเคราะห์
ต่าง ๆ เหล่าน้ีจะต้องใช้ดุลยพินิจของความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันของทั้งสํานักงบประมาณ หน่วยงาน 
รวมถึงหน่วยงาน ที่มีภารกิจที่เก่ียวเน่ืองกัน ประกอบไปด้วย เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณ น้ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้๒ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๓ : การวางแผนงบประมาณจะต้องมีการวางแผนใน ๒ ระดับ คือ ทั้ง
ระดับประเทศและระดับหน่วยงาน สําหรับระดับประเทศจะต้องเป็นเรื่องของการกําหนดนโยบายของ
รัฐบาล และหน่วยงานกลางของรัฐบาล หน่วยงานกลางของรัฐบาลในที่น้ี หมายถึง กระทรวงการคลัง 
สํานักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ ธนาคารชาติ ซึ่งอาจจะต้องรวม กพ. และ กพร. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รู้เรื่องแผน ทั้งแผนงาน และ

                                                 
๒สัมภาษณ์ นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล, ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (ระดับ ๑๐) วันที่ ๗ 

มีนาคม ๒๕๕๗. 



    

 

๑๙๖ 

แผนคน และการกําหนดกรอบอัตรากําลังคน โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ที่กําหนดยุทธศาสตร์ และหน่วยงาน
กลางที่ได้กล่าวมาแล้วก็จะต้องรับยุทธศาสตร์น้ันมาปฏิบัติ โดยการกําหนดเป้าหมาย แนวทาง และ
กําหนดว่าในแต่ละแนวทาง หน่วยงานที่รับผิดชอบคือหน่วยงานใดบ้าง เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และ
ตรงกับภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ และผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละแนวทางและแต่ละนโยบาย โดยท่ี
หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเป็นผู้ดําเนินการและกํากับโดยรองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีที่กํากับ 
ดูแลกระทรวงน้ัน ๆ และมีการกําหนดกรอบเอาไว้ว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพหรือเป็นหน่วยงานหลัก 
หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานรอง หรือหน่วยงานสนับสนุนและการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
น้ันจะต้องอาศัยหน่วยงานที่ถูกกําหนดให้เป็นหน่วยงานหลักหรือหน่วยงานเจ้าภาพ ซึ่งปัจจุบันในภาค
ราชการก็จะมีกระบวนการการทํางานในรูปแบบนี้อยู่แล้วเช่นเดียวกัน แต่การปฎิบัติยังไม่เข้มข้นมาก
พอ ดังน้ันหน่วยงานที่ เป็นเจ้าภาพหรือหน่วยงานในระดับนโยบาย จะต้องรับนโยบายจาก
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีที่กํากับดูแลอยู่ และนําแนวทางนั้นมาพิจารณาดูว่า
กระบวนการที่จะได้มาซึ่งการวางแผนงบประมาณน้ัน จากน้ันนํามาพิจารณาและปรึกษาหารือกัน 
เพ่ือที่จะถ่ายทอดเป้าหมายที่กําหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดที่รับผิดชอบ
ในแต่ละยุทธศาสตร์ร่วมกันดําเนินการทั้งตามกรอบภารกิจหน้าที่ตามตัวเลขและตามนโยบายของ
รัฐบาล ดังน้ันจะต้องมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดําเนินการ หรือที่เรียกว่ามีการบูรณาการร่วมกัน 
ดังน้ันจึงควรจะต้องมีการกําหนดเป้าหมาย และกําหนดกรอบเวลา และทิศทางการดําเนินงานร่วมกัน 
เพ่ือจะได้นําไปสู่การปฏิบัติในด้านของการวางแผนงบประมาณให้ถูกต้อง ตรงกัน  

หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้การวางแผนงบประมาณสามารถให้ดีขึ้น และสามารถนํามาบูรณา
การกับการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของรัฐบาล ควรใช้ 

(๑)  หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) ต้องรู้จักเหตุ รู้จักหลักการ รู้วิธีการในการวางแผนและ
การบริหารจัดการงบประมาณอย่างถ่องแท้ แต่ถ้าจะทําให้การวางแผนน้ีไปสู่ความสําเร็จจริง ๆ แล้ว ก็
ควรจะต้องมองให้ครบทั้งกระบวนการ ซี่งเมื่อเรารู้หลักการแล้วก็จะนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง 

(๒)  หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) คือรู้ว่าเป้าหมายของการวางแผนงบประมาณของเราเป็น
อย่างไร เพ่ืออะไร รู้ถึงความมุ่งหมายในการต้ังงบประมาณน้ัน ๆ 

(๓)  หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) คือ รู้จักหน้าที่ของตนว่าตนเป็นใคร มีหน้าที่อะไร ซึ่ง
คนเราหากรู้ว่าเราเป็นใคร มีหน้าที่อะไร ก็จะปฏิบัติตนได้เหมาะสม และทราบตัวตนเราว่าเราคือส่วน
หน่ึงของการกําหนดแผนของประเทศด้วย ก็จะทาํให้มีสํานึกของความเป็นกลาง 

(๔)  หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) ต้องรู้จักว่าเราเป็นใคร และต้องรู้จักความประมาณ 
ความพอดีในการอนุมัติงบประมาณและรู้จักการบริหารจัดการงบประมาณ และจัดการเรื่องที่
เก่ียวข้องของเรา๓ 
                                                 

๓สัมภาษณ์ นางสาวนิรมล  พานิชพงษ์พันธ์ุ, นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการส่วนงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรีและงบกลาง ๒) วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 



    

 

๑๙๗ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๔ : ด้านการวางแผน สําหรับด้านการวางแผน โดยส่วนตัวเห็นว่า
สามารถใช้หลักสัปปุริสธรรม ได้ทั้ง ๗ หลักธรรม แต่ถ้าจะให้ตรงประเด็นในแต่ละกระบวนการแล้ว 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกระบวนการวางแผนแล้ว หลักสัปปุริสธรรมท่ีเหมาะสมและเก่ียวข้องมากท่ีสุด
น่าจะเป็น 

(๑) หลักอัตถัญญุตา คือ หลักการรู้ผล น่ันคือ จะต้องรู้ถึง Input และ process ของ
กระทรวง ทบวง กรม น้ันคืออะไร ได้งบประมาณมาแล้วจะสามารถดําเนินการให้เป็นไปเพ่ือความ
ย่ังยืนขององค์กร และของประเทศชาติหรือไม่อย่างไร หรือเป็นไปเพ่ือกิจกรรมเฉย ๆ ไม่มีความย่ังยืน
ขององค์กรและของประเทศชาติหรือไม่อย่างไร หรือเป็นไปเพ่ือกิจการเฉย ๆ ไม่ย่ังยืนขององค์กร และ
ของประเทศชาติหรือไม่อย่างไร หรือเป็นไปเพ่ือกิจการเฉย ๆ ไม่ย่ังยืน งอกเงย เป็นมรรค เป็นผล 
หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  

(๒) หลักธัมมัญญุตา คือ หลักการรู้เหตุ น่ันคือ จะต้องรู้จัก output เป็นอย่างดีน่ันคือการรู้
นโยบายและทิศทางของประเทศ ในภาพรวมและรู้จักองค์กร คือ กระทรวง ที่เราดูแลเป็นอย่างดีซึ่ง
สําคัญมาก รวมถึงต้องหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน หรือองค์กรน้ัน ๆ โดยจะต้องศึกษาถึงแผนงาน 
ยุทธศาสตร์ของประเทศ และจะต้องรู้หลักการ รู้นโยบายและรู้ถึงแผนงานของกระทรวงหรือ
หน่วยงานน้ัน ๆ เป็นการศึกษาให้ชัดเจนก่อนว่าแผนของหน่วยงานน้ัน เป็นแผนงานจริงของกรม เป็น
ยุทธศาสตร์จริง ไม่ใช่แผน หรือยุทธศาสตร์หลอก ๆ ซึ่งบางแผนน้ัน กรมวางเอาไว้ไม่ใช่แผนงานที่
แท้จริงแต่เป็นแผนงานที่เขียนขึ้นไว้เพ่ือวัตถุประสงค์สําหรับการขอจัดต้ังงบประมาณเท่าน้ัน ดังน้ัน 
จะต้องดูให้แน่นอนและมองให้ทราบว่าแผนน้ีหรือยุทธศาสตร์น้ีของหน่วยงานน้ันจะสามารถปฏิบัติได้
จริงหรือไม่ หรือหากปฏิบัติไปแล้วจะยั่งยืนหรือไม่ ย่ังยืนอย่างไรและจะมีเป้าหมายหรือกลยุทธ์ของ
โครงการน้ัน ๆ ว่าจะต้องทําอย่างไรจึงจะไปให้ถึงแผนน้ัน ๆ  

ในกระบวนการวางแผนงบประมาณน้ันหลักธรรมทั้ง ๒ ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วน้ันควรจะ
นํามาใช้ประกอบกันเป็นอันดับแรก ในกระบวนการวางแผนน้ี และในแต่ละส่วนงานของหน่วยงาน 
กระทรวงก็จะต้องรู้จักตัวเองด้วย และทางเจ้าหน้าที่ของสํานักงบประมาณเองก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจ
ด้วย เช่น แผนพัฒนาของแต่ละส่วนงานน้ัน ๆ ว่ามันมีทิศทางที่ชัดเจนหรือไม่อย่างไร น่ีคือตัวธัมมัญญุ
ตา ซึ่งจะต้องนํามาใช้ให้มากและจะเป็นตัวที่ไปให้ถึง ตัวหลักธรรมอัตถัญญุตา ซึ่งจะเห็นได้ว่า
หลักธรรมทั้งสอง คือ อัตถัญญุตาและธัมมัญญุตา ก็จะสรุปด้วยตัวเองอยู่แล้ว 

สําหรับตัวของอัตถัญญุตา คือ รู้จักตัวเอง ซึ่งจะต้องนํามาใช้ในการวางแผนที่จะพัฒนา
ประเทศ และจัดสรรงบประมาณที่จะนํามาใช้พัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องรู้จักประเทศว่าประเทศของ
เราเป็นอย่างไร มีทิศทางแบบหน่ึง แต่เราต้ังเป้าจะเป็นอีกอย่างหน่ึง ซึ่งบางทีก็ไม่ได้สอดรับกับ
เป้าหมายท่ีได้วางไว้เลย ไม่สามารถท่ีจะเข้าถึงเป้าหมายนั้นเลย ซึ่งจริง ๆ แล้ว บางทีก็ทําให้เกิดการ
ทําลายภูมิปัญญาพ้ืนฐานของความเป็นชาติด้ังเดิมของเรา เช่น ประเทศของเราพ้ืนฐานเป็นประเทศ
เกษตรกรรม จะผลักดันให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมไปได้อย่างไร แทนที่จะมัวผลักดันให้เป็นประเทศ
อุตสาหกรรมให้ได้ ก็ผลักดันให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมแบบเกษตรอุตสาหกรรมแทนจะดีกว่าหรือไม่ 



    

 

๑๙๘ 

หากไม่เช่นน้ันก็จะกลายเป็นแปลกแยก และสุดท้ายก็จะไม่มีความย่ังยืน ดังน้ัน ตัวอัตตัญญุตาน้ี
จะต้องศึกษาให้ชัดให้ได้ รวมถึงในแผนพัฒนาของแต่ละส่วนงานหรือแต่ละองค์กร การจะรู้จักตัวเอง
ให้มาก ความจริงการรู้จักตัวเองจะต้องมาก่อนธัมมัญญุตาและอัตตัญญุตาด้วยซ้ํา ในการที่จะวาง
นโยบายหรือวางยุทธศาสตร์ของแผนที่หน่วยงานจะไปให้ถึงน้ัน ก็ควรที่จะรู้จักตัวเองก่อนด้วยตามท่ี
ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งน่าที่จะเป็นฐานของท้ังก่อนธัมมัญญุตาและอัตตัญญุตา ซึ่งน่าจะเป็นหลักซึ่งถือว่า
เป็นฝ่ายต้นนํ้าได้๔ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๕ :  การวางแผนในกระบวนการวางแผนจะต้องใช้อัตถัญญุตา คือ การ
รู้ผลถ้าแปลในภาษางบประมาณธัมมัญญุตาน่าจะเป็นรู้ Input และ Process outputคือ การรู้
นโยบายของประเทศและองค์กรในภาพรวม ธัมมัญญุตาสําคัญมากจะต้องศึกษารู้ยุทธศาสตร์/แผน
ของประเทศและกระทรวง/ทบวง กรม แผนพัฒนาของประเทศจะต้องมีการศึกษาอย่างชัดเจนก่อน
บางอันเป็นแผนหลอก คือ ให้รู้ว่าเป็นของจริงก่อน สําหรับอัตถัญญุตา น้ัน จะต้องรู้แต่ละยุทธศาสตร์
และแต่ละกลยุทธ์ว่าจะไปในทิศทางใด แนวทางใด สิ่งที่ต้องการอยากจะได้ตัวอัตตัญญุตา แต่ละ
กระทรวง ทบวง กรม มันคืออะไร เมื่อได้มาแล้วจะสามารถทําให้องค์กรของเราและของประเทศชาติ
มีความเจริญอย่างถูกทางหรือไม่ อย่างไร ไม่ใช่ว่าได้มาแล้วแต่เป็นเพียงกิจกรรมหน่ึงเท่าน้ัน ดังน้ันเมื่อ
ได้มาแล้วก็จะไม่เป็นมรรคเป็นผลได้ และไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ  

ดังน้ัน อัตถัญญุตาและธัมมัญญุตา ควรจะได้นํามาใช้เป็นอันดับแรก โดยแต่ละส่วนงานก็
จะต้องรู้จักตัวเอง รวมถึงสํานักงบประมาณก็จะต้องเข้าใจในแต่ละหน่วยงานด้วย เช่น แผนพัฒนาของ
แต่ละส่วนงานน้ันมีแผนชัดเจนหรือไม่อย่างไร ตัวน้ีคือตัว ธัมมัญญุตา ควรจะใช้ให้มาก และตัวที่จะไป
ให้ถึงตัวอัตถัญญุตา ตัวที่จะใช้ควบคู่กันไป คืออัตถัญญุตา คือรู้จักตัวเองมีการวางแผนที่จะพัฒนา
ประเทศ การวางแผนที่จะจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศ บางทีประเทศของเรามันไม่ได้มี
ทิศทางเป็นแบบน้ัน เน่ืองจากพ้ืนฐานของประเทศเราเป็นอีกอย่างแต่เรากลับต้ังเป้าจะเป็นอีกอย่าง
หน่ึง ซึ่งมันไม่ได้สอดรับกับทิศทางและพ้ืนฐานของเราเองทําให้แทนที่ พัฒนาประเทศกลับจะทําให้ไป
ทําลายประเทศไป ทําลายภูมิปัญหาพ้ืนฐานของคนของเราและรวมถึงประเทศของเราไป พ้ืนฐานของ
ประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่จะไปเน้นอุตสาหกรรมอย่างเดียว แทนที่จะเป็นเกษตร
อุตสาหกรรม ซึ่งจะทําให้แปลกแยก ซึ่งอันน้ีไม่ได้ย่ังยืน ตัวอัตถัญญุตาคือ การท่ีไม่ได้ศึกษาให้ชัดเจน 
ในแผนพัฒนาของแต่ละส่วนงาน หรือแต่ละองค์กรน้ันคิดว่าการรู้จักตัวเองให้มาก ความจริงการรู้จัก
ตัวเองควรจะต้องมาก่อนธัมมัญญุตา และอัตถัญญุตาด้วยมีการที่จะวางนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายอะไร การจะต้องรู้จักตัวเองก่อนด้วย ซึ่งน่ีจะเป็นฐานของอัตตัญญุตาด้วย ดังน้ันใน

                                                 
๔สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวางแผน มหามกุฏราช 

วิทยาลัย วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗. 



    

 

๑๙๙ 

กระบวนการวางแผนนั้น ตัวที่สําคัญที่สุดคือแค่ ๒ อย่าง คือ เป็นฝ่ายต้นนํ้า คือ อัตถัญญุตา
และธัมมัญญุตา๕ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๖ :  หลักสัปปุริสธรรมเป็นธรรมของคนดี สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุก
กระบวนการ ขั้นแรกจะต้องรู้จักเหตุก่อน จึงไปหาผล โดยท่ัวไปแล้วการบริหารงบประมาณน้ัน ไม่ว่า
จะเป็นงบประมาณของหน่วยใดก็ตามประเด็นแรกที่หน่วยราชการจะขอต้ังงบประมาณมาน้ันจะต้องดู
ถึงเหตุที่จะต้องของบประมาณน้ันมาก่อนเป็นเบ้ืองแรก น่ันคือ พุทธธรรมที่ช่วยให้การวางแผน
งบประมาณสามารถให้ดีขึ้น และสามารถนํามาบูรณาการกับการวางแผนและการบริหารจัดการ
งบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล คือ 

(๑)  ธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) ว่ามีความจําเป็นหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ มีความจําเป็น
เร่งด่วนแค่ไหน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสํานักงบประมาณเองที่มีหน้าที่ดูแลงบประมาณของหน่วย
ราชการน้ัน ๆ ก็จะต้องรู้จักตน ของตัวเองด้วย เมื่อจะให้งบประมาณแก่ใครแล้ว ก็จะต้องรู้จักตัวตน
ของหน่วยงานน้ัน ๆ และรู้จักตัวตนของเราหมายถึงสํานักงบประมาณด้วยว่ามีเงินมาก น้อย เท่าใด
ด้วย การจัดสรรจะต้องจัดสรรให้เหมาะสมแก่เหตุ ด้วย และเน่ืองจากการของบประมาณนั้น หน่วย
ราชการใด ๆ ก็ต้องการงบประมาณกันมาก ๆ เข้าไว้ ไม่ว่าวงการใด ๆ แม้แต่วงการศึกษาเองก็
ต้องการงบประมาณทั้งสิ้น ดังน้ัน การของบประมาณนั้น ก็นอกจากจะยึดเหตุผล และดูจาก
งบประมาณของประเทศเป็นหลักแล้ว  

  (๒) หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) ก็ขอให้ดูเรื่องของผลด้วย ว่าผลที่เราจัดสรรงบประมาณ
ให้แล้ว เขาจะไปดําเนินการตามท่ีขอรับอนุมัติมาหรือไม่  

ทั้งน้ี การพิจารณาจะต้องรวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการต่าง ๆ น้ัน เจ้าหน้าที่
ของสํานักงบประมาณที่ดูแลงบประมาณของส่วนราชการน้ัน ๆ จะต้องไม่มี อคติ สําหรับหน่วยงาน 
และผู้ที่เก่ียวข้องด้วย ดูด้วยความชอบธรรม ดูจากเอกสาร ความพร้อม การช้ีแจง การนําเสนอที่
แท้จริง ไม่ใช่คิดเอง หรือไม่ชอบด้วยเป็นการส่วนตัว ควรจะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด รู้เขา รู้เราแล้วก็จะเป็นการดี 

 (๓) หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) คือการที่เจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณจะต้องรู้ว่ามีหน้าที่
อะไร เป็นใคร จะต้องมีความยุติธรรม ไม่เอนเอียงเอาประโยชน์เข้าตัวเอง ถือความชอบธรรมเป็น
เกณฑ์ ดูความจําเป็นของหน่วยงานน้ัน ๆ เป็นเกณฑ์๖ 

 
 

                                                 
๕สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖.   
๖สัมภาษณ์ พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร., คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราช

วิทยาลัย วันที่ ๑๖  มีนาคม ๒๕๕๗. 



    

 

๒๐๐ 

๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทํางบประมาณ 
ตามประเด็นคําถามที่ผู้ วิจัยสัมภาษณ์ว่า “ท่านคิดเห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทํา

งบประมาณมีหรือไม่ อย่างไร สัปปุริสธรรมข้อใดบ้างที่สามารถนําไปบูรณาการกับการจัดทํา
งบประมาณ” ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตอบในประเด็นน้ีว่า  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑ ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับประเด็นน้ี เน่ืองจากงบประมาณของ
ประเทศมีจํากัด แต่ความต้องการขอใช้งบประมาณมีมากเหลือเกิน เกินกว่าที่ประเทศจะรับได้ทั้งหมด 
ดังน้ันเราจะต้องยอมรับกันว่าขณะน้ีงบประมาณของประเทศท่ีลงไปสู่ประชาชนน้ันไม่ทั่วถึง และเพียง
พอที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทั้งหมด ทุกความต้องการ ถึงแม้ว่าขณะน้ี จะมี
หน่วยงานที่จะใกล้ชิดประชาชนและรับรู้ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ในระดับจังหวัด และ
ระดับตําบล ของหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย คือ อบจ. และ อบต. หรือแม้แต่หน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่มีหน้าที่คอยกํากับ ดูแล งบประมาณให้กระจายลงไปตามพ้ืนที่ และจัดสรร กระจายงบประมาณ 
แบ่งสรรปันส่วนกันไป เพราะเน่ืองจากงบประมาณท่ีมีจํากัดน้ัน ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการดําเนินการ
รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ อาจจะแบ่งการจัดสรรงบประมาณออกเป็น 
phase ไปหรือ แบ่งการใช้จ่ายเป็นปี ๆ ไป และควรจะมีการวางแผนจากจุดที่เล็กที่สุดก่อน น่ันคือ 
จัดทํางบประมาณจากองค์กรท้องถิ่นก่อน น่ันคือ จากชุมชนของเขาเองก่อนเป็นเบ้ืองต้น ซึ่งหากทํา
เช่นน้ี ประชาชนก็จะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงบประมาณต้ังแต่จุดเร่ิมต้น ทั้งน้ี ผู้ที่มีส่วนสําคัญ
คือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและในกระบวนการวางแผนด้วย 
ซึงจะเป็นการกระจายความรับผิดชอบด้วย 

หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับการจัดทํางบประมาณ มีดังน้ี 
(๑)  หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) คือ รู้ถึงเหตุผลของความเดือดร้อนของประชาชน และรู้

ถึงความต้องการท่ีแท้จริง เพ่ือสามารถดําเนินการ หรือสนองความต้องการในด้านของงบประมาณได้
ตรงตามความเดือดร้อนและความต้องการ 

(๒)  หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) คือรู้ว่าระยะเวลาไหนควรจะทําอะไร และมีวิธีการ
อย่างไร จึงจะสามารถช่วยบรรเทา หรือช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุด ตรงประเด็น 

(๓)  หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) รู้ว่าบริเวณน้ี สถานที่น้ีควรดําเนินการงานอะไร ซึ่งหาก
ไม่รู้ถึงภูมิประเทศหรือรู้จักลักษณะของชุมขนแล้ว อาจทําให้เกิดการบริหารจัดการผิดพลาด และ
ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียงบประมาณ ได้ 

(๔)  หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) จะช่วยให้เราทราบช่องทางของการทํางาน การ
ประสานงาน ลดเวลาและทรัพยากรด้านต่าง ๆ ในการติดต่อประสานงาน เช่น ถ้าจะทํางานน้ีจะต้อง
ส่งเรื่องไปให้ใคร กระทรวงใดและมีวิธีการอย่างไร จึงจะสามารถทํางานน้ีได้อย่างสัมฤทธิผล๗ 

                                                 
๗สัมภาษณ์ นายอํานวย คลังผา, ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล วันที่ 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖.   



    

 

๒๐๑ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๒ ให้สัมภาษณ์ว่า : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทํางบประมาณน้ัน โดยตัว
ของการจัดทํางบประมาณของสํานักงบประมาณน้ันได้ถูกกําหนดโดยกฎหมายทั้งตัว พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญ กําหนดไว้ในเรื่องของระยะเวลาของการจัดทํา
งบประมาณ ให้สอดคล้องสอดรับกันไป นับต้ังแต่การเตรียมการในขั้นการดําเนินการภายในของสํานัก
งบประมาณ ไปสู่การนําเสนอคณะรัฐมนตรี จนกระทั่งไปสู่การพิจารณาฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งหมดนี้ ได้
ถูกกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมีปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นตัวกํากับการทํางานในทุก
กระบวนการ ซึ่งสํานักงบประมาณจะต้องดําเนินการริเริ่มให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ
สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ ของทั้งฝ่ายประจํา ฝ่ายบริหารและฝ่าย
นิติบัญญัติ  

โดยธรรมดาปกติของเราจะเร่ิมจากสํานักงบประมาณก่อน หลังจากที่ ครม. ได้เห็นชอบ
ปฏิทินรายจ่ายประจําปีที่สํานักงบประมาณได้นําเสนอ จากนั้นสํานักงบประมาณจะต้องมา
ปรึกษาหารือ ทําความเข้าใจ ประชุมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือมากําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี รวมถึงนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ระหว่างหน่วยงานกลาง 4 หน่วยงาน 
คือ สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) และธนาคารชาติ ซึ่งทั้ง ๔ หน่วยงานน้ีจะมาประชุมหารือเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจรวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ในภาพรวมของปีน้ีและปีต่อๆไป และคาดการณ์
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องในการหารายได้และสถานการณ์ทางด้านอ่ืนๆ เช่น ในการจัดสรรงบประมาณ
น้ันเพ่ือมุ่งจะไปสู่จุดใด เช่น มุ่งสู่การพัฒนาประเทศหรือมุ่งสู่จุดใด และให้นํ้าหนักใน ด้านไหนเป็น
สาํคัญ  

จากน้ันสํานักงบประมาณจะต้องแจ้งปฏิทินงบประมาณที่ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว ไปให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่จะขอจัดสรรงบประมาณ พิจารณาจัดเตรียมคําขอต้ัง
งบประมาณให้สอดคล้องกับแนวทางหรือนโยบายการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้ตรงกับนโยบายของ
รัฐบาลหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ได้เสนอต่อรัฐสภา ซึ่งกระบวนการน้ีเป็นกระบวนการในช้ันของ 
ข้าราชการท่ีประจําที่จะต้องไปหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณที่รับผิดชอบ และหน่วยงาน
ต่างๆที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปหารือกับหัวหน้าส่วนราชการของตัวเอง 
ซึ่งในที่น้ีก็คือ รัฐมนตรีสังกัดของกระทรวงต่าง ๆ ว่ามีนโยบายเก่า นโยบายใหม่ งบประจําอะไรบ้าง 
ต้องการเน้นหนักในภารกิจใด ยุทธศาสตร์ใด รวมถึง มีนโยบายใหม่อะไรบ้างในปีน้ัน ๆ รวมถึงต้อง
พิจารณาและทราบว่ามีงบประจําอะไรท่ีจะต้องไปบูรณาการกับภาคส่วนอ่ืน กระทรวงอ่ืนๆ หน่วยงาน
อ่ืนๆ หรือไม่เพียงใด อย่างไร  

จากน้ันจึงจะจัดทําคําขอต้ังงบประมาณแจ้งมายังสํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณก็จะ
ทําหน้าที่ประมวล พิจารณาจัดสรรงบประมาณจากคําขอต้ังงบประมาณของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามทิศทางที่ คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายว่ามีแนวนโยบายท่ีจะให้นํ้าหนัก หรือให้ความสําคัญกับ
ทิศทางในการแก้ปัญหาในปีน้ันๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆเพียงไร กําหนด



    

 

๒๐๒ 

จํานวนประมาณการรับ ประมาณการรายจ่าย และนโยบายท่ีจะให้ปีงบประมาณน้ันอยู่ในฐานะ 
งบประมาณสมดุล งบประมาณขาดดุล หรืองบประมาณเกินดุล เพ่ือนําไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปีน้ัน ๆ ซึ่งน่ีก็คือกระบวนการปกติของการจัดทํางบประมาณ
ประจําปี  

หลังจากน้ันก็จะจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับคําขอต้ังงบประมาณ ทําการวิเคราะห์และจัดสรร
งบประมาณตามคําขอส่วนราชการน้ัน ๆ และประมวลและนําไปเสนอให้ฝ่ายบริหาร คือ 
คณะรัฐมนตรี และ นายกรัฐมนตรีให้มีความเห็นร่วมกันว่าจะเห็นชอบแนวทางที่ สํานักงบประมาณได้
ดําเนินการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ เรียบร้อยแล้วว่าเป็นในทิศทาง ที่คณะรัฐมนตรีต้องการ หรือ
คณะรัฐมนตรีต้องการจะปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมอะไร ก็จะสรุปออกมาว่าเป็นแนวนโยบายที่สํานัก
งบประมาณ จะดําเนินการในปีถัดไปผ่านทางกระบวนการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจะนําเสนอต่อฝ่าย
นิติบัญญัติให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร (สส.และ สว.) ต่อไป  

ในช้ันของการบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติน้ัน ทางสํานักงบประมาณก็จะต้องเข้าไปเป็นฝ่าย
สนับสนุนเพ่ือจะให้ความเห็น ให้ข้อมูล และข้อเท็จจริงต่างๆ ในการจัดสรรงบประมาณในแต่ละงาน 
โครงการ ให้กับฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเข้าไปปฏิบัติงาน เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมาธิการฯ ชุด
ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง กับคณะกรรมาธิการงบประมาณ พ.ศ.... ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเป็นกระบวนการใน
เรื่องที่เก่ียวกับการวางแผน เพียงแต่เป็นการวางแผนระดับชาติและเป็นการวางแผนที่แปรรูปมาเป็น 
กฎหมายว่าเป็นแผน ๑ ปี ผ่านการจัดสรรทรัพยากรงบประมาณ ไปให้ฝ่ายข้าราชการประจําทําการ
แปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติเพ่ือจะนําไปสู่การแก้ปัญหาในการพัฒนาประเทศ  

หลักธรรมสัปปุริสธรรมที่จะต้องใช้ คือ หลักธัมมัญุตา (การรู้จักเหตุ) หลักอัตถัญญุตา (การ
รู้จักผล) หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) และหลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) ต้องรู้ครอบคลุม 
สอดคล้องกับหลัก สัปปุริสธรรมที่ว่ามาแล้ว เพราะเป็นกระบวนการที่คล้าย ๆ กัน๘   

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๓ ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับประเด็นน้ี เน่ืองจากงบประมาณของ
ประเทศมีจํากัด แต่ความต้องการขอใช้งบประมาณมีมากดังน้ัน เจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณควร
จะต้องรู้ว่าปัจจัยที่สําคัญในขณะน้ันคืออะไร ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยในด้านของสภาวะการเงินของ
ประเทศ รวมถึงสภาวะด้านอ่ืน ๆ ประกอบไปด้วยนโยบายของรัฐบาลซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการจัดทํา
งบประมาณของประเทศทั้งสิ้น จะต้องรู้ถึงกระบวนการของวงจรงบประมาณ และจะต้องรู้ว่าภาพรวม
ทั้งระบบว่าแผนงานเป็นอย่างไร มีนโยบายอะไรบ้าง อาจจะไม่ใช่เฉพาะหลักการใดหลักการหน่ึง
เท่าน้ันที่นํามาใช้ แต่จะต้องนํามาใช้ทั้งกระบวนการและจะนํามาใช้ในช่วงโอกาสใดบ้าง และในช่วง
เวลาใดที่เหมาะสม 

 

                                                 
๘สัมภาษณ์ นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล,  ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (ระดับ ๑๐) วันที่ ๗ 

มีนาคม ๒๕๕๗. 



    

 

๒๐๓ 

หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับการจัดทํางบประมาณ มีดังน้ี 
(๑) หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) จะต้องรู้จักว่าใครเป็นผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในเรื่องของ

การจัดทํางบประมาณบ้าง เพ่ือที่จะได้มีการประสานงานที่ราบรื่น 
(๒) หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) คือเจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณที่รับผิดชอบ การจัดทํา

งบประมาณของแต่ละกรมน้ันจะต้องรู้จักองค์กรที่เขารับผิดชอบเป็นอย่างดีด้วย และต้องรู้จัก
ภาระหน้าที่ของเขา รู้ถึงกระบวนการที่มาของแผนน้ันว่ามาได้อย่างไร ควรจะมีการตรวจสอบว่าแผน
น้ันมาได้อย่างไร สอดคล้องกับนโยบายหรือไม่ อย่างไร 

(๓) หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) คือรู้ว่าเร่ืองของการบริหารเวลา เพราะการทํางานของ
เจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณสําหรับการจัดทํางบประมาณน้ัน มีปฎิทินงบประมาณเป็นตัวกําหนด
ระยะเวลาการพิจารณาและปฏิบัติงาน เพ่ือคอยกํากับ ควบคุม การพิจารณาจัดทํางบประมาณให้
เป็นไปตามกรอบเวลาของกฎหมายที่กําหนด หากไม่ปฏิบัติตามกรอบเวลาตามปฏิทินแล้ว ก็จะมี
ผลเสียและผิดกฎหมาย๙ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๔ ให้สัมภาษณ์ว่า : หลักธรรมที่ควรจะนํามาใช้ตัวแรก คือ ปริสัญญุ
ตา คือความรู้จักบริษัท ซึ่งน่าจะหมายถึง ตัวชุมชน หรือตัวองค์กรน้ัน ๆ ชุมชน ประชาคม ในองค์กร
น้ัน ๆ น่าจะหมายถึงตัวองค์กรน้ัน ๆ ด้วย ตัวปริสัญญุตาและปุคคลัญญุตา คือส่วนงานนั้น ๆ จะใส่
เม็ดเงินเข้าไปเท่าใด จะต้องรู้และศึกษาภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ ให้ชัดเจน และบุคลากรที่อยู่ใน
ส่วนงบประมาณน้ัน ๆ จะต้องมีความรู้ มีความสามารถ พร้อมที่จะรับผิดชอบในตัวงาน และ
งบประมาณในระดับน้ีหรือไม่ อย่างไร ซึ่งควรจะต้องยอมรับความจริงในระดับหน่ึงว่า บุคลากรในส่วน
งานไม่ว่าจะเป็นระดับไหน ระดับผู้บริหารหรือระดับปฏิบัติการ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
ไม่เท่ากัน การที่จะใส่ตัวเงินงบประมาณเข้าไปในส่วนงานใด ๆ ในประชาคมน้ัน ๆ หรือในหน่วยงาน
น้ัน ๆ คือจะต้องใช้หลักปริสัญญุตา คือหากไม่ทราบสถานะ หรือความสามารถของเขาแล้ว บางที
อาจจะทําให้เราใส่งบประมาณเข้าไปมากเกินไป เกินขีดความสามารถของหน่วยงานน้ัน ๆ ซึ่งจะทําให้
เสียงบประมาณเข้าไปในส่วนที่มีความจําเป็นไม่มาก แทนที่จะใส่งบประมาณเข้าไปในหน่วยงานหรือ
ส่วนงานที่มีความจําเป็นมากกว่าได้ น่ันคือเสียของโดยเปล่าประโยชน์ น่ันคือ การสูญเปล่าทั้งด้าน
งบประมาณ และโอกาส เพราะว่าความสามารถที่จะบริหารจัดการน้ันมือไม่ถึง อาจจะเป็นทั้ง
องคาพยพก็ได้ ในส่วนงานน้ัน ๆ วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานน้ีไปไม่ถึง  

ดังน้ันการที่จะใส่เม็ดเงินงบประมาณเข้าไปในงาน โครงการ ของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม
น้ัน เป็นเรื่องที่จะต้องรู้จักขีดความสามารถ ขอบเขต อํานาจหน้าที่ ภารกิจ ของแต่ละกระทรวง แต่ละ
หน่วยงานให้ดี และบุคคลที่รู้จักภาระหน้าที่ของส่วนงานน้ัน ๆ ซึ่งจะต้องใช้หลักธรรมปริสัญญุตา และ
ปุคลัญญุตา ทั้งสองหลักธรรมน้ี โดยหลักธรรมอ่ืน ๆ ที่จะมาเสริม ก็ควรจะเป็น หลักธรรมตัวมัตตัญญุ

                                                 
๙สัมภาษณ์ นางสาวนิรมล  พานิชพงษ์พันธ์ุ, นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ 

(ผู้อํานวยการส่วนงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรีและงบกลาง ๒) วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖. 



    

 

๒๐๔ 

ตา มากกว่า คือ การรู้จักประมาณ เพราะเหตุว่าการใส่เม็ดเงินงบประมาณเข้าไปในแต่ละ งาน 
โครงการ ของแต่ละหน่วยงานน้ัน ๆ การใส่เม็ดเงินงบประมาณเข้าไป ก็คือการใช้จํานวนเงินเข้าไป 
เห็นเพียงบางส่วนของงานก็ใส่ตัวเลขเข้าไปแล้ว เท่าใดก็ได้เท่าน้ัน  

ดัง น้ัน  การ รู้จักประมาณ  ซึ่ งหลักธรรมมัตตัญญุตาน้ี  ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่ันเอง จะเห็นว่าการจะใส่จํานวนเงิน ตัวเลขเข้าไปน้ัน จะใส่จํานวน
เท่าใดก็ได้เท่าน้ัน สําคัญคือการจัดลําดับความสําคัญของโครงการท่ีจะใส่งบประมาณเข้าไปมากกว่า 
ซึ่งถือว่ามีความจําเป็นต่อประเทศชาติ ต่อองค์กร ต่อชุมชนของตัวเองหรือไม่อย่างไร เช่น งบประมาณ
ด้านการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอต้ังงบประมาณเข้ามาอยู่ในทุกกระทรวง ทบวงกรม ซึ่ง
การไปศึกษาดูงานในแต่ละครั้งน้ัน จะเห็นได้ว่าไม่ได้มรรค ได้ผลอะไร แต่การใช้งบประมาณไปใน
การศึกษาดูงานเมื่อใช้ไปเป็นจํานวนมาก ก็จะต้องดูว่าใช้ไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรกลับเข้ามา และ
เป็นประโยชน์และเป็นผลดีต่อองค์กรอย่างไร จากการไปศึกษาดูงานผลดีก็ไม่ได้เกิดแก่องค์กรมากมาย
นัก แต่เอางบประมาณของประเทศชาติไปใช้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสูญเสียมากอีกทางหน่ึง ทั้งเสียโอกาส 
และเสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ น่ันคือการไม่รู้จักประมาณตัวเอง คิดว่าไม่ใช่เงินของตัวเอง 
ก็เลยไปกันเรื่อย ๆ ซึ่งน่ีก็คือตัวปัญหาและขีดความสามารถขององค์กร หรือผู้บริหารขององค์กรน้ัน ๆ  

การมอบหมายพันธกิจบางอย่างอาจจะไม่เหมาะกับความรู้ ความสามารถของเขา หรือไม่มี
ความรู้ในการการบริหารจัดการด้านการงบประมาณเพียงพอ ดังเช่น การจัดสรรงบประมาณด้านการ
บริหารจัดการนํ้า เป็นต้น ซึ่งเป็นงบประมาณที่จํานวนมากมายมหาศาล โดยมีทั้งปริมาณงานมาก 
จํานวนงบประมาณก็มาก ดังน้ันเมื่อขอบเขตของงานน้ีใหญ่โตมาก คนที่รับผิดชอบในปัจจุบันอาจจะ
ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ หรือไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะทําก็ได้ ซึ่งจะขออธิบาย
ความหมายของคําว่า ความสามารถ ไว้ ๓ ด้าน คือ 

(๑) บารมี คือความน่าเช่ือถือของบุคคลน้ัน ที่จะสามารถระดมคนที่เก่ง ๆ จากทุกภาคส่วน
เข้ามาช่วยเหลือ  

(๒) ความรู้ ความสามารถ ทางด้านต่าง ๆ หรือทางด้านน้ัน ๆ โดยเฉพาะ 
(๓) ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ ในทุก ๆ เรื่อง 
ดังน้ัน การจะใส่เม็ดเงินงบประมาณ เพ่ือจะให้หน่วยราชการไปทํางานในเรื่องใด เรื่องหน่ึง

น้ัน ขีดความสามารถของหน่วยงาน และผู้บริหารขององค์กรน้ัน ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมาก เพราะงาน
ราชการน้ัน เป็นงานที่เป็นงานประจํามากกว่าครึ่งหน่ึง ทําแบบปกติก็ถือว่าสําเร็จแล้ว โดยไม่ต้องออก
แรงหรือทํามากนัก เพราะถือว่าเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเรา แต่จะได้เม็ดงานตามเป้าหมายนั้นเป็น
อีกเรื่องหน่ึง หรือมีความคุ้มทุนจากการลงทุน ลงแรง อาจจะดูหรือใช้เป็นเกณฑ์ไม่ได้ และไม่สามารถ
ได้ผลตามน้ันเสียทุกอย่างก็ได้ ตัวโครงการน้ันอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จเสียครึ่งหน่ึง บางเรื่องอาจจะ
ไม่ประสบผลสําเร็จเลยก็ได้ อย่างเช่น ที่ยังไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จอยู่หลายโครงการที่เรา
เห็น ๆ กันอยู่ ซึ่งต้องถือว่าในการบริหารโครงการน้ัน เป็นความสามารถของคนโดยเฉพาะ อาจจะใช้
เฉพาะความสามารถในการบรรลุเป้าหมายอย่างเดียวก็ได้ อาจจะเป็นความสามารถในการที่จะ



    

 

๒๐๕ 

แก้ปัญหาเวลาเกิดปัญหาก็ได้ น่ีถือว่าเป็นความสามารถในการบริหารจัดการของแต่ละคนโดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงความสามารถในการขจัดหรือป้องกันความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม ซึ่งจะเห็นว่า 
หลาย ๆ เรื่องทําไปเพียงครึ่งเดียวแล้วก็ทิ้งไป อยู่เฉย ๆ แล้วก็มีปัญหากัน ซึ่งเป็นเรื่องของความ
ขัดแย้งของคนซึ่งเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไข หรือบริหารจัดการได้ ทั้ง ๆ ที่มีทางที่จะจัดการได้ก็
ถือว่าเป็นเรื่องความสามารถเหมือน ๆ กัน  

ดังน้ัน การจะจัดงบประมาณและจัดคนลงไปให้บริหารจัดการโครงการใหญ่ ๆ ความจริง
จะต้องมีการวิเคราะห์เรื่องของการบริหารจัดการ และวิเคราะห์ขีดความสามารถขององค์กรและของ
คนประกอบกันไปด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่จะมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร ได้ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่สําคัญมาก เป็นเร่ืองของการใช้หลักธรรมปริสัญญุตากับปุคคลัญญุตา ท้ายที่สุดถ้ามีการ
วิเคราะห์ขึดความสามารถขององค์กรและผู้บริหารองค์กรแล้ว ถ้าไปไม่ถึงก็ต้องยอมรับ ดังน้ัน ก็
จะต้องมาสู่ตัวของการบริหารจัดการงบประมาณให้พอประมาณ พอเหมาะพอสม คือใช้หลักธรรม
มัตตัญญุตา ดูว่างงานท่ีมันใหญ่เกินไป ก็อาจจะมอบให้คนอ่ืนดูแลแทน ดูงานให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของเขาไป ให้พอประมาณกับความสามารถของคนน้ัน หรือขององค์กรน้ันไป ก็คือเรื่อง
ของการใช้หลักธรรมมัตตัญญุตามาวิเคราะห์สถานการณ์๑๐ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๕ ให้สัมภาษณ์ว่า : การใส่ตัวเงินในการจัดทํางบประมาณ ตัวที่ควร
นํามาใช้ตัวแรกคือ ปริสัญญุตา คือ การรู้จักบริษัทน่าจะหมายถึงการรู้จักชุมชนหรือองค์กรน้ันๆ และ
ประชาคมในองค์กรน้ัน การให้เม็ดเงินว่าควรจะใส่เข้าในเท่าใด ควรจะต้องรู้และศึกษาพันธกิจของ
หน่วยงานนั้นๆ เป็นอย่างดี และชัดเจน และรู้ ว่าบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานนั้นๆ มีความรู้ 
ความสามารถพร้อมที่จะรับผิดชอบตัวงานและงบประมาณส่วนน้ี ตัวน้ี หรือไม่อย่างไร ซึ่งจะต้อง
ยอมรับความจริงในระดับหน่ึงก่อนว่าบุคลากรในแต่ละส่วนงาน องค์กร หรือหน่วยงาน รวมถึง
บุคลากรที่เป็นระดับผู้บริหาร ความรู้ ความสามารถไม่เท่ากัน  

ดังน้ันการใส่ตัวเงินเข้าไปในส่วนงานหรือประชาคมน้ัน ๆ บางทีใส่เข้าไปมากเมื่อใส่เข้าไปมาก
แต่ไม่มีปุคสัญญุตา คือไม่รู้จักบุคคลหรือรู้จักสถาบันของเขา บางทีอาจจะทําให้เสียของโดยเปล่า
ประโยชน์ หรืออาจจะเรียกว่าเสียของก็ได้ ฉะน้ันความสามารถในการที่จะบริหารจัดการมือไม่ถึงและ
ทั้งองคาพยพในส่วนงานน้ันๆ รวมถึงวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกัน 
และมือไม่ถึง คือไปไม่ถึง ดังน้ันการที่จะใส่ตัวเงินเข้าไป ในแต่ละโครงการหรือแต่ละกระทรวง ทบวง 
กรม เป็นเรื่องที่จะต้องรู้จักขีดความสามารถ และหน้าที่ของส่วนงาน และบุคลากรที่รับผิดชอบของ
หน่วยงานน้ัน ๆ เรียกว่า ปริสัญญุตา กับปุคลัญญุตา คือ การรู้จักบริษัทน่าจะหมายถึง การรู้จักชุมชน
องค์กรน้ัน ๆ และประชาคมในองค์กรน้ัน ๆ น่าจะหมายถึง ตัวองค์กรด้วยสําหรับส่วนตัวจะมาเสริม
น่าจะเป็นมัตตัญุญุตามากกว่า คือการรู้จักประมาณ ฉะน้ันการจ่ายงบประมาณ คือ การใส่ตัวเลขเข้า

                                                 
๑๐สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวางแผน มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗. 



    

 

๒๐๖ 

ไป คนที่ใส่ตัวเลขเข้าไปอาจจะเห็นเพียงกิจกรรม รายการก็ใส่ตัวเลขเข้าไป ใส่เข้าไปเท่าใดก็ได้เท่าน้ัน 
เขาก็จะจ่ายตามเท่าที่ได้รับหรือเท่าที่มี ดังน้ัน การรู้จักประมาณมัตตัญญุตาเป็นภาษาบาลี เวลาจะ
แปลออกมาก็แปลได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง ความที่รู้จักประมาณตนก็คือเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ตัวเลข
เข้าไป ใครก็ใส่ได้แต่การที่จะจัดลําดับความสําคัญน้ันว่าโครงการที่ใส่ตัวเลขเข้าไปนั้น มันสําคัญต่อ
ประเทศชาติหรือไม่อย่างไร หรือสําคัญต่อชุมชนของตัวเองอย่างไร แค่ไหน เพียงพอ อย่างเช่น
งบประมาณของการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมปกครองส่วนท้องถิ่นการไปศึกษาดูงาน 
ไม่ได้มรรคได้ผลอะไรแต่ใช้เงินไปมาก ใช้แล้วไม่ได้เกิดผลดีจากการไปศึกษาดูงานไม่ได้ประโยชน์อะไร
เลย ซึ่งบางทีไม่รู้จักประมาณตัวเอง คิดว่าไม่ใช่เงินของตัวเลขเลยไปกันเรื่อย ซึ่งขีดความสามารถ
ปริสัญญุตา ขององค์กรและผู้บริหารขององค์กรน้ัน ๆ การมอบหมายพันธกิจบางอย่างอาจจะไม่
เหมาะกับความสามารถของเขา เช่น การจัดงบประมาณเรื่อง ศึกษา การบริหารจัดการนํ้าก็ดี เป็น
งบประมาณมหาศาล ปริมาณเงินและงานมากถึงขนาดน้ีคนที่รับผิดชอบอยู่ปัจจุบัน อาจจะไม่มี
ความสามารถมากขนาดนี้ อาตมาขอนิยามคําว่า ความสามารถจะต้องมี ๓ ด้าน คือ 

๑.  บารมี คือมีความน่าเช่ือถือของบุคคลน้ัน ที่จะระดมคนจากทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือ 
๒.  ความพร้อมของความรู้ความสามารถในด้านวิชาการในเรื่องน้ัน 
๓.  ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการในทุก ๆ เรื่อง น่ีคือองค์ประกอบของความรู้

ความจัดการ 
ดังน้ัน การที่จะจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงน้ัน ขีดความสามารถของ

หน่วยงานและความจําเป็นผู้บริหารมีความจําเป็นมีมากสําหรับงานของราชการน้ันเป็นงาน Routine 
เสียเป็นส่วนมาก คือ มากกว่า ๑/๒ ของงาน เพราะการรายงานผลก็ถือว่าเป็นความสําเร็จครึ่งหน่ึงแล้ว 
แต่เม็ดงานที่ปรากฏอาจจะปรากฏตามเป้าหมายของเราตามวัฒนธรรมขององค์กร แต่ความคุ้มทุน 
จากการลงทุนและแรงไปจะมีหรือไม่อย่างไร อย่างเช่น เมื่อมีการบริหารจัดการนํ้าแล้วความสําเร็จมี
มากแค่ไหน และเป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหน่ึง น่ันคือความสําเร็จจะเป็นไปตามน้ัน
หรือไม่น้ัน  

อีกเรื่องหน่ึง แต่ความสามารถในการใช้เม็ดเงินสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย เพียงแต่
ว่าตัวโครงการน้ีอาจจะมีจุดบอดบางอันที่ทําให้ไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง น่ีก็ถือว่า
เป็นส่วนหน่ึง บางเรื่องอาจจะจ่ายเงินแล้วเสร็จ เช่น บางเรื่องค้างอยู่หลาย ๆ โครงการ ซึ่งถือว่าน่ีเป็น
ความสามารถของคนที่เป็นผู้บริหารโดยเฉพาะ ซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะการทําให้งานสําเร็จเท่าน้ัน แต่
จะต้องสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วย ตัวอย่างเช่น เรื่องของโฮปเวลล์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของ
ความสามารถบริหารจัดการของคนโดยเฉพาะเรื่องความสามารถของการบริหารจัดการเรื่องความ
ขัดแย้งผลประโยชน์ในเรื่องอะไร หลาย ๆ เรื่องทําไปแล้วก็ทิ้งไป ซึ่งเป็นเรื่องของคนที่มีความขัดแย้ง
กัน และไม่สามารถจะจัดการได้ มีทางที่จะจัดการได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้ ดังน้ันการจัด
งบประมาณลงไปในงานใหญ่ ๆ จริงแล้วควรจะมีการวิเคราะห์ขีดความสามารถขององค์กรและ



    

 

๒๐๗ 

ผู้บริหารองค์กรน้ัน ประกอบด้วยว่ามีความสามารถเท่าใดด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองสําคัญมากเป็นเรื่อง
ของปริสัญญุตา และปุคลัญญุตา  

ท้ายสุดถ้ามีความวิเคราะห์ขีดความสามารถขององค์กรและผู้บริหารองค์กร แค่ไหน
ประกอบด้วย ถ้ามันไปไม่ถึงก็จะต้องยอมรับและมาที่การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอน่ันคือ 
หลักมัตตัญญุตา คือ พอประมาณ น่ันคืองานใดที่ใหญ่เกินไปก็มอบหมายให้คนระดับหน่ึง งานที่ใหญ่
ลดลงมาก็มอบให้คนอีกระดับหน่ึง หรือหากเห็นว่างานน้ีใหญ่ไปก็จะลดขนาดของงานลงไปเพ่ือให้พอ
กับความสามารถขององค์กรและคน โดยใช้หลักของมัตตัญญุตามาปกครอง๑๑ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๖ ให้สัมภาษณ์ว่า : เน่ืองจากงบประมาณของประเทศมีจํากัด แต่
ความต้องการขอใช้งบประมาณของหน่วยราชการต่าง ๆ ในแต่ละปีมากเกินกว่าที่งบประมาณของ
ประเทศจะสามารถจัดสรรให้ได้ตามความต้องการรับได้ทั้งหมด  

หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับการจัดทํางบประมาณ มีดังน้ี 
(๑)  หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) คือ รู้ถึงเหตุผลของความต้องการที่แท้จริงของหน่วย

ราชการที่มาขอจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้สามารถดําเนินการ หรือสนองความต้องการในด้านของ
งบประมาณได้ตรงตามความเดือดร้อนและความต้องการของหน่วยราชการน้ัน ๆ  

(๒)  หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) คือรู้ว่าระยะเวลาไหนควรจะทําอะไร และมีวิธีการ
อย่างไร จึงจะสามารถช่วยบรรเทา หรือช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุด ตรงประเด็น๑๒ 

๓.  การอนุมัติงบประมาณ 
ในประเด็นน้ีผู้วิจัยสัมภาษณ์ตามคําถามว่า “ท่านคิดว่า การอนุมัติงบประมาณควรเป็น

อย่างไร เง่ือนไขทางวินัยการคลังของประเทศผลผลิตต่อจํานวนงบประมาณความคุ้มค่าการใช้
งบประมาณและต้นทุนศักยภาพของหน่วยรับงบประมาณ และระยะเวลาการของบประมาณ มีผลต่อ
การระบบอนุมัติงบประมาณหรือไม่อย่างไร สัปปุริสธรรมข้อใดบ้างที่สามารถนําไปบูรณาการกับการ
ระบบอนุมัติงบประมาณ”  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑ ให้สัมภาษณ์ว่า :เรื่องน้ีถือว่าเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ควรจะต้องได้รับการ
ยินยอมจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ก่อนหากไม่ได้ทํากระบวนการหรือขั้นตอนน้ีแล้ว อาจจะส่งผล
เสียต่อหน่วยงาน ตลอดจนระบบงบประมาณของประเทศได้ รวมท้ังส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณ
อย่างไม่มีกระบวนการ และไม่มีวินัย ทําให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์การคลังของประเทศใน
อนาคต ตัวอย่างเช่น หากจะมีการก่อสร้างอะไรข้ึนมา ก็ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพ้ืนที่น้ัน ๆ 
ก่อน หากไม่ได้รับความยินยอมแล้ว ก็ไม่สามารถดําเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ และอาจจะส่งผลให้

                                                 
๑๑สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ,  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖.   
๑๒สัมภาษณ์ พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร., คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราช

วิทยาลัย วันที่ ๑๖  มีนาคม ๒๕๕๗. 



    

 

๒๐๘ 

เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาไม่มากก็น้อย ดังน้ัน การเตรียมความพร้อมน้ันเป็นสิ่งสําคัญส่งผลโดยตรงต่อ
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณได้ 

หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับระบบอนุมัติงบประมาณ 
๑. หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน)  
๒. หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) 
สําหรับกระบวนการนี้ควรจะใช้หลักพุทธธรรม ๒ หลักพุทธธรรมน้ีควบคู่กันไป ต้องรู้จักทั้ง

ชุมชนและรู้จักทั้งบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียในส่วนน้ัน ๆ รู้จักว่าชุมชนใดมีปัญหา ใครเดือดร้อน เมื่อทราบ
แล้วก็จะมาถามเพ่ือตรวจสอบว่าบุคคลน้ีเดือดร้อนจริงหรือไม่ หากไม่มีหลักทั้งสองข้อน้ีประกอบกัน
แล้วก็จะไม่ทราบข้อเท็จจริง จะดูเป็นการเลือกปฏิบัติไป น่ันคือการเกาไม่ถูกที่ ผลสดท้ายก็อาจจะถูก
หลอกได้ ดังน้ันระบบที่สําคัญที่สุดของกระบวนการน้ีคือการตรวจสอบ๑๓ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑ ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับในการอนุมัติงบประมาณน้ัน ในขั้นการ
พิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ รวมถึงกระบวนการกลั่นกรองต่างๆก็น่าจะใช้หลักธรรมสัปปุริสธรรม 
อัตตัญญุตา (การรู้จักตน) และหลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) และหลักปุคคลัญญุตา (การรู้จัก
บุคคล) ประกอบและร่วมกันไป และถึงแม้ว่าจะเป็นคนละภาคส่วน ซึ่งมีบัญญัติฐาน มีแนวปฏิบัติ
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน คือทําเป็นกระบวนการเดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถกํากับ ดูแล 
ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ผ่านมา 

ในภาคฝ่ายนิติบัญญัติน้ัน สํานักงบประมาณไม่อยู่ในขอบเขตที่จะไปกําหนดให้ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิติบัญญัติใช้แนวทางปฏิบัติ ขอบเขต บรรทัดฐานแนวเดียวกับที่สํานักงบประมาณ 
กําหนดให้ทางส่วนราชการ หรือทางสํานักงบประมาณ หรือฝ่ายข้าราชการประจําได้ เน่ืองจากฝ่ายนิติ
บัญญัติน้ันเป็นเรื่องของความคิด ความเห็น เรื่องของทัศนคติทางการเมือง เรื่องนโยบายสาธารณะ 
และเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ ที่ฝ่ายแต่ละฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่ายการเมือง 
จําต้องปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของสังคม ตรงนี้ฝ่ายนิติบัญญัติก็จะมีขอบเขตอิสระที่กว้างขวาง 
เพราะว่าจุดเน้นของฝ่ายนิติบัญญัติ เขาอาจจะให้ความสําคัญที่ไม่ได้สอดคล้องกับฝ่ายข้าราชการ หรือ
ส่วนราชการก็เป็นไปได้ อาจจะด้วยต่างท้องที่ ต่างทรัพยากร ต่างกลุ่มผลประโยชน์ เพราะฉะน้ัน
ผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาอยู่กับฝ่ายกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใด ก็จะต้องพิจารณาหรือให้
ความเห็นในประเด็นที่สอดคล้องกับกลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นฐานเสียง หรือแนวคิดกลุ่มที่ร่วมกันใน
ผลประโยชน์ต่าง ๆ แต่ว่าโดยหลักการทั่วไปแล้วมันก็จะเช่ือมโยง หรือสัมพันธ์กับกระบวนการ 
สัมพันธ์กับแนวทางปฏิบัติ หรือบรรทัดฐานที่สํานักงบประมาณ หรือระบบราชการโดยรวมดําเนินการ
อยู่ ซึ่งมันเก่ียวข้องกันอยู่ ซึ่งเลี่ยงไม่ได้หลายๆมาตรฐาน หลายบรรทัดฐานก็ยังอาจจะใช้บรรทัดฐาน
ร่วมเดียวกันกับฝ่ายข้าราชการประจํา เพียงแต่ว่าอาจจะมีประเด็นเพ่ิมเติมหรือการให้นํ้าหนัก หรือ

                                                 
๑๐สมัภาษณ์ นายอํานวย  คลังผา, ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล วันที่ 

๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๖.   



    

 

๒๐๙ 

การให้ความสนใจกับการหาข้อมูล ข้อเท็จจริง เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ ทางฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายนิติ
บัญญัติ ก็อาจจะมีข้อจํากัดในด้านของเวลาและมีความเปลี่ยนแปลงในด้านของเวลา ซึ่งจะต้องมี
มากกว่าข้าราชการประจํา อันเน่ืองมาจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด
ของฝ่ายการเมือง คือเรื่องของระยะเวลา  

หากจะดูหลักสัปปุริสธรรม คือ หลักธรรม กาลัญญุตา (การรู้จักกาล) เพราะว่าฝ่ายการเมือง
เขาจะมีเวลาที่จํากัด ย่ิงผนวกเข้ากับความไม่แน่นอนของการเมืองแล้ว ระยะเวลาท่ีเขาจะเข้ามาใช้
อํานาจตรงนี้ น้ันก็ไม่มีลักษณะที่มีความมั่นคงเหมือนกับภาพของข้าราชการประจํา ซึ่งมีความมั่นคง มี
ความต่อเน่ืองมากกว่า ดังน้ันเขาก็มีเง่ือนไขและขีดจํากัดในเรื่องของระยะเวลา ที่เรียกว่า กาล ซึ่ง
จําต้องเร่งรีบซึ่งจะต้องดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้เวลาอันจํากัด ภายใต้เง่ือนไขความไม่
แน่นอนของภาวะของการเมืองที่จะต้องเปลี่ยนไปตามวาระ ในขณะที่ฝ่ายประจําไม่ค่อยมีข้อจํากัดใน
เรื่องของเง่ือนไขเวลา๑๔ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๓ ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับการอนุมัติงบประมาณ ควรจะมองท้ัง
ระดับ มหภาค และจุลภาค โดยที่ในการมองในระดับมหาภาคน้ัน ต้องดูเง่ือนไขทางการคลังของ
ประเทศเป็นกรอบใหญ่  ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ พร้อมทั้งดูว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์หรือไม่  ส่วนการ
มองทางด้านจุลภาค คือ การมองในระดับปฏิบัติของหน่วยงาน ก็ดูว่าแผนงาน โครงการน้ันมีความ
คุ้มค่าหรือไม่อย่างไร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศหรือไม่ ระยะเวลาของโครงการน้ันมีความ
เหมาะสม และสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศได้ทันตามสถานการณ์หรือไม่ 

หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับระบบอนุมัติงบประมาณ  
๑. หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน)  จะต้องรู้จักหน้าที่ของตน รู้ภาระของตนในการวาง

แผนการจัดทํางบประมาณได้อย่างเหมาะสม และทันการณ์ 
๒. หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ จะต้องรู้จักความ

พอดีความพอเหมาะพอควร รู้จักการประมาณถึงความเหมาะสมของการจัดทํางบประมาณให้แต่ละ
หน่วยงานให้มีความเหมาะสมตามภาระหน้าที่ของหน่วยงานน้ัน ๆ๑๕  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๔ ให้สัมภาษณ์ว่า : ในกระบวนการนี้ตามความเห็นของพระเทพวิ
สุทธิกวีคิดว่า ต้องใช้หลักสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ ข้อประกอบกันไป โดยเจ้าหน้าที่ของสํานักงบประมาณที่
รับผิดชอบการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยราชการต่าง ๆ จะต้องใช้หลักธรรมต้ังแต่
หลักธัมมัญญุตา ถึงหลักธรรมตัวสุดท้าย และวิเคราะห์หลักธรรมทุกตัวน้ัน เริ่มต้ังแต่กระบวนการ

                                                 

           ๑๔สัมภาษณ์ นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล, ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (ระดับ ๑๐) วันที่ ๗ 
มีนาคม ๒๕๕๗. 

๑๕สัมภาษณ์ นางสาวนิรมล  พานิชพงษ์พันธ์ุ, นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการส่วนงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรีและงบกลาง ๒) วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖. 



    

 

๒๑๐ 

วางแผนจนกระทั่งกระบวนการประเมินผลซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายของการพิจารณา และควรจะ
วิเคราะห์ให้ครบทุกกระบวนการ 

(๑) หลักธัมมัญญุตา คือ การใช้หลักการเหตุผล  โดยดูต้ังแต่คําขอต้ังงบประมาณของหน่วย
ราชการน้ัน ๆ  

(๒) หลักอัตตัญญุตา คือการวิเคราะห์เป้าหมายที่หน่วยราชการตั้งใจจะไปให้ถึง รวมทั้ง
องค์ประกอบในการบริหารจัดการในทุก ๆ เรื่อง วิเคราะห์ถึงตัวตนขององค์กรน้ัน ๆ บุคคลากรใน
องค์กรน้ัน ๆ ต้องดูด้วย  โดยจะต้องรู้สถานะด้านการเงิน การคลังของประเทศด้วย โดยวิเคราะห์ ๒ 
สถานะประกอบกันไปในขณะเดียวกัน เพราะเหตุว่าถ้าหากวิเคราะห์ตัวตนและฐานะทางการเงินของ
องค์กรที่ขอเงินมาแล้ว ซึ่งอาจจะเป็นองค์กรใหญ่ มีความสําคัญ ผู้บริหารเป็นคนที่กว้างขวางรู้จัก หรือ
เอ้ือประโยชน์ให้แก่หลายคน  การที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณจะทําการปรับลดงบประมาณลง
จากคําขอต้ังงบประมาณ ก็อาจจะลําบากใจ  

ดังน้ันเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ ควรจะมีวิธีการ น่ันคือหันกลับมาวิเคราะห์ฐานะของ
องค์กรน้ันแทน และดูฐานะ และความพร้อมของประเทศแทน  โดยใช้เหตุผล ความจํากัดของ
ประเทศชาติในการที่จะปรับลดงบประมาณน้ัน ๆ และให้หน่วยงานจัดลําดับความสําคัญของการขอ
งบประมาณในแต่ละงาน โครงการที่ขออนุมัติมาในครั้งน้ีแทน ดังน้ัน ที่สําคัญคือ จะต้องเอาตัวตนและ
ฐานะทางการเงิน การคลังของประเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ในทั้ง ๒ ทางเป็นหลักแทน และเป็น
เหตุผลที่ไปบอกหน่วยงานได้ ดังน้ัน ทั้งผู้จัดสรรงบประมาณ และผู้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
จะต้องรู้หลักธรรมอัตตัญญุตา 

(๓) หลักมัตตัญญุตา คือการให้แต่ละฝ่ายรู้จักการประมาณตัวเอง การท่ีจะขอให้สํานัก
งบประมาณ จัดสรรงบประมาณเพ่ิม หรือลดอย่างไร ทางสํานักงบประมาณจะต้องมีข้อมูล มีเหตุผลที่
บ่งบอกถึงสถานะ หน้าที่ ความเป็นอยู่ ของส่วนราชการน้ัน ๆ และสถานะของประเทศในขณะนั้นด้วย 
และที่สําคัญอีกประการหน่ึง ที่มีนํ้าหนักและสามารถสร้างความพอใจสําหรับผู้ที่ถูกปรับลดคําขอต้ัง
งบประมาณ คือการที่จะช้ีให้เขาเห็นถึงความสําคัญของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง ซึ่งเป็นความเจริญที่มั่นคง ย่ังยืน ว่าเป็นอย่างไร จะต้องมีแนวคิด ทฤษฎี รองรับประกอบกัน
ไปด้วย ไม่ใช่คิดถึงความสําคัญของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แต่การปฏิบัติกลับไม่ใช่ หรือเป็นเพียง
เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับหน่วยราชการของตัวเองเท่าน้ัน เลือกปฏิบัติเฉพาะประเด็นที่จะอ้างพระ
บรมราโชวาท ให้คนอ่ืนรู้ว่าเราทําตามเท่าน้ัน ซึ่งจะต้องรวมหมายถึงการช้ีให้เห็นถึงแนวคิดและทฤษฎี
ไปด้วย และเอาความสําเร็จของประเทศที่เขาทําสําเร็จมาให้หน่วยราชการน้ัน ๆ รับทราบและ
สนับสนุนฐานแนวคิดน้ัน ๆ ด้วย ว่าเขาไม่ได้มุ่งหวังที่เฉพาะการต้ังงบประมาณหรือเอาเฉพาะตัวเงิน 
หรือโครงการใหญ่ ๆ เป็นตัวที่บ่งช้ีถึงความสําเร็จอย่างเดียว ไม่ใช่เน้นแต่ Meka project และใส่
วงเงินกระตุ้นอย่างเดียว แต่เขาพัฒนาจากพ้ืนฐานอย่างแข็งแกร่ง และเป็นขั้นเป็นตอน ประหยัด และ
อดออม  



    

 

๒๑๑ 

ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอินเดียก็สามารถนํามาเป็นตัวอย่างได้ในเรื่องของความประหยัดและ
อดออม ทั้งในส่วนตัวของประชาชนเองและระดับประเทศ ภาพของเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรือง
ของสังคม อาจจะเทียบไม่ได้กับความทันสมัย กับประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น หรือสิงค์โปร์ หรือประเทศท่ี
เจริญรุ่งเรืองอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะชาติไหนจะประสบปัญหาอะไร แต่ประเทศอินเดียก็ไม่เคยปรากฎข่าวว่ามี
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ลุกลามใหญ่โตและก่อให้เกิดปัญหาใหญ่โตตามมาเหมือนกับประเทศอ่ืน ๆ 
ที่เราเห็น ๆ กัน ฐานที่สําคัญคือ เศรษฐกิจพอเพียง อาจจะเป็นเพราะว่าวัฒนธรรม การกินอยู่ ของเขา
เป็นอย่างน้ัน ก็เลยทําให้เงินสะสมท้ังในระดับครัวเรือน และระดับประเทศมีจํานวนมากมายมหาศาล  
เพราะว่าเขาไม่ได้ฟุ่มเฟือยและใช้จ่ายเกินตัว เราควรจะต้องหาประเด็นตัวอย่างหลาย ๆ ประเด็น 
หลายประเทศมาเป็นตัวอย่าง มาเสนอเพ่ือจะเป็นเคร่ืองมือและเป็นข้อมูลที่จะเป็นเหตุผล บางครั้ง
สํานักงบประมาณเองก็จะมีความลําบากใจในการอนุมัติจะจัดต้ังงบประมาณว่าหน่วยงานน้ีควรจะเพ่ิม 
หรือลดงบประมาณเท่าใด อย่างไร หากจะลดงบประมาณของหน่วยราชการน้ีแต่ผู้บริหารก็รู้จักกัน ก็
ทําไม่ได้ หรือทําลําบาก หรือไม่ก็หน่วยงานน้ันมีบารมีมาก เน่ืองจากดูแลเกี่ยวกับเร่ืองการคมนาคม ก็
ดี โครงสร้างพ้ืนฐานก็ดี  

บางคร้ังการขอจัดสรรงบประมาณบางโครงการ บางรายการก็ไม่ได้มีความจําเป็นมากเท่ากับ
อีกหน่วยงานหน่ึงด้วยซ้ํา แต่เน่ืองจากมีผู้ที่จะต้องพ่ึงพาหน่วยงานน้ันมาก ซึ่งอาจจะเป็นผู้แทน หรือ 
รมต. ในจังหวัดใด ๆ หรือเป็นเพ่ือน ฯลฯ ซึ่งวัฒนธรรมประเทศไทยยังคงเป็นอย่างน้ีมาเนิ่นนาน ซึ่งก็
สร้างความลําบากใจให้กับเจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณท่ีรับผิดชอบ ดูแลและบริหารงบประมาณของ
หน่วยงานน้ัน  ดังน้ันการที่เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธก็จะสร้างความไม่พอใจ การปฏิเสธเฉย ๆ ก็จะสร้าง
ความไม่พอใจได้ ดังน้ัน ควรจะใช้หลักธรรมมัตตัญญุตาน้ีแสดงให้เขาเห็นถึงฐานะและการประมาณ
การของตัวเอง  แสดงคําอธิบายส่วนตัวและแนวคิดทฤษฎีที่ช้ีให้เห็นเหตุผล ผลดี ผลเสีย ในความ
พอเพียงน้ัน โดยการหาตัวอย่าง พูดคุย ช้ีแจงให้หน่วยงานน้ันเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน และยอมรับใน
จํานวนการจัดสรรงบประมาณสําหรับสิ่งที่จําเป็น น่ันคือใช้หลักมัตตัญญุตาและหลักอัตตัญญุตา ๒ 
หลักน้ี 

(๔) หลักปริสัญญุตา และหลักปุคโลปลัญญุตา และหลักธรรมที่เหลืออีกน้ัน ก็จะต้องนํามาดู
ประกอบกันไป เพราว่าเราจะต้องดูต้ังแต่กระบวนการวางแผนในกระบวนการจัดสรรเงินงบประมาณ
ลงไปแล้ว เราก็ดูมาจากหลัก ๒ หลักน้ีแล้วโดยเอามาใช้ประกอบในช้ันของการอนุมัติงบประมาณ
ด้วย๑๖ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๕ ให้สัมภาษณ์ว่า : ในกระบวนการของการอนุมั ติงบประมาณ  
เจ้าหน้าที่ของสํานักงบประมาณจะต้องใช้หลักสัปปุริสธรรม ทั้ง ๗ ข้อ โดยเริ่มต้ังแต่หลักธัมมัญญุตา
จนถึงข้อสุดท้าย ช่วงน้ีก่อนจะอนุมัติจะต้องวิเคราะห์และธัมมัญญุตา คือ เป้าหมายที่จะไปให้ถึง 

                                                 
๑๖สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวางแผน มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗. 



    

 

๒๑๒ 

หมายถึงทางวิเคราะห์ที่จะไปให้ถึงทุกเรื่อง วิเคราะห์ถึงตัวตนขององค์การ และบุคคลขององค์กรน้ัน 
และรู้จักการด้านการเงิน การคลังของประเทศไป เมื่อวิเคราะห์ถึงตัวตนขององค์กรที่ขออนุมัติเงิน
มาแล้วอาจจะต้องดูว่าหน่วยงานน้ันมีบารมีมาก อาจจะเป็นเพราะผู้บริหารรู้จักกัน หรือมีคนสนับสนุน
มาก ดังน้ันการที่จะปรับลดงบประมาณลงค่อนข้างลําบาก  เจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณก็หนักใจ 
ลําบากใจ ดังน้ันเราจะต้องมาวิเคราะห์ฐานะตัวตนของประเทศชาติของเรา ว่ามีฐานะทางการเงินการ
คลังของเราเป็นอย่างไร  ณ ขณะนี้ และนําความจริงน้ีแจ้งแก่ผู้ที่เข้ามาของบประมาณ และขอความ
ร่วมมือให้จัดลําดับความสําคัญของโครงการแต่ละโครงการที่ขออนุมัติเข้ามา  ดังน้ันผู้อนุมัติจะต้องรู้
มัตตัญญูตาทั้ง ๒ ส่วนอย่างดี คือ ผู้ที่ขอเงินและเราผู้รับผิดชอบการเงิน การคลังของประเทศซึ่งเป็น
เรื่องของอัตตัญญุตา สําหรับหลักธรรมที่ ๓ หลักมัตตัญญุตา  เป็นหลักธรรมที่ให้แต่ละฝ่ายต้องรู้จัก
ความประมาณตัวของตัวเอง คือ การจะให้เพ่ิมหรือลดงบประมาณของเขาที่ขอมาน้ัน  

ทางสํานักงบประมาณจะต้องมีเหตุผลที่จะบ่งบอกถึงสถานะ หน้าที่ ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นเรื่องของมัตตัญญูตาและคิดว่าที่สําคัญและมีนํ้าหนักในการสร้างความพอใจเป็นที่ยอมรับได้กับ
ผู้ที่ถูกปรับลดงบประมาณ คือ การท่ีได้รับการช้ีให้เห็นความสําคัญของเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ความเป็นอยู่อย่างพอเพียงซึ่งเป็นเรื่องที่บ่งบอกว่าความเจริญอย่างย่ังยืนจะต้องทําอย่างไร ซึ่งเน้นมี
ทฤษฎีรองรับด้วยไม่ใช่แต่จะเฉพาะเอาพระบรมราโชวาทของในหลวงมาบอกเท่าน้ัน ให้คนอ่ืนได้รับรู้
รับทราบด้วย ไม่ใช่การบีบบังคับอย่างเดียวให้เขาทําตาม ช้ีให้เป็นถึงแนวคิด ทฤษฎีที่มาจากท่ีอ่ืน
ประกอบด้วยเป็นตัวสนับสนุน  โดยอาจจะไปศึกษาจากประเทศที่เขาประสบผลสําเร็จจากการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมที่เจริญรุ่งเรืองเขาไม่ได้มุ่งที่จะเฉพาะเอาแต่ตัวเงิน และจัดโครงการใหญ่ๆ ที่เรียกว่า 
Mega project เท่าน้ัน และวิธีการที่ใส่แต่เงินเข้าไปเพียงที่จะกระตุ้นเฉพาะเงินเท่าน้ัน แต่เขาทํามา
จากพ้ืนฐานของความแข็งแกร่งที่มาจากการประหยัดและอดออม เช่น ประเทศอินเดียก็สามารถที่จะ
นํามาเป็นตัวอย่างได้ถึงเรื่องของความประหยัดและอดออมทั้งส่วนตัว และทั้งระดับประเทศ ภาพของ
เศรษฐกิจ สังคม ที่เจริญรุ่งเรืองอาจจะไม่ใช่เป็นการทันสมัย เหมือนญี่ปุ่น หรือเกาหลี หรือประเทศที่
เจริญอ่ืนๆ แต่ว่าภายในความเจริญน้ันประกอบไปด้วยความยั่งยืน หรืออะไร ซึ่งเห็นว่าอินเดียไม่เคย
ปรากฏข่าวใดๆ ว่ามีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ลุกลามใหญ่โต และเป็นปัญหาที่จะทําให้เกิดการล่ม
สลายเหมือนประเทศอ่ืนๆ 

ดังน้ัน ฐานที่สําคัญคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง คือ เรื่องของวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ทั้ง
ด้านความเป็นอยู่และด้านการกินอยู่ เงินสะสมทั้งในระดับครัวเรือนและระดับประเทศมีคนจน
มากมายมหาศาล เน่ืองจากความไม่ได้ฟุ่มเฟือยและใช้จ่ายอย่างประหยัด 

จะเห็นได้ว่าสํานักงบประมาณเองก็คงจะมีความลําบากใจอย่างมากในการที่จะจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยงานในแต่ละปี หน่วยงานน้ีควรจะได้รับเพ่ิมหรือลดอย่างไร จะลดคนน้ีก็ถูกกดดัน
จากหัวหน้ารู้จักกัน บารมีมีมาก เช่น ไม่ว่าการอนุมัติงบประมาณในส่วนของกระทรวงคมนาคม บาง
จังหวัดที่เจริญรุ่งเรือง  เพราะผู้แทนจังหวัดน้ันเป็นรัฐมนตรีของกระทรวงน้ัน กระทรวงนี้ ซึ่งคิดว่า
ปัจจุบันยังคงมีแบบนี้อยู่ ซึ่งก็ลําบากใจการปฏิเสธเขาก็จะสร้างความไม่พอใจมากดังน้ันเรื่องของ



    

 

๒๑๓ 

มัตตัญญุตาจะทําให้ทุกคนรู้จักฐานะและประมาณการตัวของตัวเองได้ รู้ถึงฐานะของตัวเอง รู้ถึงผลดี 
ผลเสียของตัวเองได้  ดังน้ันเรื่องความพอเพียงควรคุยกันและจําเป็น 

ปริสัญญุตาและปุคลัญญุตา  จึงถือว่าเป็นส่วนเสริม  ฉะน้ัน วิเคราะห์ต้ังแต่กระบวนการ
วางแผนมา และนําเอามาใช้ประกอบในขั้นของการอนุมัติงบประมาณ๑๗ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๖ ให้สัมภาษณ์ว่า : หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับ
ระบบอนุมัติงบประมาณ ได้แก่ ข้อ 

๓. หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน)   
๔. หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) 
๕. หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ)  
๖. หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) 
สําหรับกระบวนการนี้ควรจะใช้หลักพุทธธรรม ๒ หลักพุทธธรรมน้ีควบคู่กันไป  ต้องรู้จักทั้ง

หน่วยราชการและรู้จักทั้งผู้ที่มีส่วนได้เสียในหน่วยราชการน้ัน ๆ รู้จักว่าหน่วยราชการเป็นอย่างไร 
สามารถจะเอางบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีไปบริหารจัดการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้นําเสนอ
ต่อสํานักงบประมาณหรือไม่ ซึ่งในกระบวนการน้ีหากคนท่ีทั้งเป็นส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สํานัก
งบประมาณที่รับผิดชอบน้ัน จําเป็นจะต้องมีหลักธรรมท้ังสี่ตัวน้ี ควบคู่กันไป ละทิ้งทั้ง อคติ และมี
หลักพรหมวิหารสี่ ควบคู่บูรณาการกันไป๑๘  

๔.  การบริหารงบประมาณ 
ในประเด็นน้ีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ในคําถามว่า “ท่านคิดว่า การบริหารงบประมาณให้มีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร สัปปุริสธรรมข้อใดบ้างที่สามารถนําไปบูรณาการกับการบริหาร
งบประมาณ”  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑ ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับประเด็นน้ีน้ันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การจัด 
การงบประมาณและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามรายการ โครงการ เป็นตามที่ได้ขอ
อนุมัติไว้ในการของบประมาณ  

หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับการบริหารงบประมาณให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ี 

(๑) หลักมัตตัญญุตา (หลักรู้จักประมาณ) ต้องรู้จักการประมาณการว่าการใช้จ่ายงบประมาณ
จะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานการใช้จ่าย 

                                                 
๑๗สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖.   
๑๘สัมภาษณ์ พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร., คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราช

วิทยาลัย  วันที่ ๑๖  มีนาคม ๒๕๕๗. 



    

 

๒๑๔ 

(๒) หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) ต้องรู้จักหน่วยงานน้ัน ๆ ว่าควรจะได้รับงบประมาณ
เท่าไรจึงจะเหมาะสมกับองค์กรน้ัน ๆ ไม่มากไป ไม่น้อยไป๑๙  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๒ ให้สัมภาษณ์ว่า : ในเชิงของการบริหารงบประมาณน้ัน หลังจากที่ได้
ผ่านขั้นตอนกระบวนการทางด้านของนิติบัญญัติแล้ว ก็จะอยู่ในขั้นของความรับผิดชอบของฝ่าย
ราชการประจํา และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ซึ่งในกรณีน้ีเราจะพิจารณาใน ๒ ภาพ คือ 

๑.  ภาพในแง่ของสํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณน้ันถือว่า เป็นทั้งหน่วยรับงบประมาณ
อยู่หน่วยงานหน่ึงและมีภารกิจที่จะต้องใช้งบประมาณ ภารกิจที่จะจัดทําคําขอต้ังงบประมาณให้กับ
ตัวเอง และจะต้องบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ให้เป็นไปตามแผน ตามคําขอ 
และตามวัตถุประสงค์ ที่เราได้วางแผนไว้และนําเสนอ 

๒.  ภาพในแง่ของการบริหารจัดการงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ ที่ไม่ใช่สํานัก
งบประมาณที่เขาได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว โดยมีประเด็น 2-3  ประเด็นที่น่าสนใจมาก ๆ 
ในเชิงของการบริหารงบประมาณ ดังน้ี 

๑)  ถ้าหากกระบวนการจัดทํางบประมาณของ สํานักงบประมาณและส่วนราชการเป็นไป
ตามนัยยะของหลักสัปปุริสธรรม ที่ว่าในขั้นของการวางแผนถ้าเราใช้หลักธรรมสัปปุริสธรรม ทั้ง ๗ 
ประการ คือ หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) หลักอัตถัญญุตา (หลักการรู้จักผล) หลักอัตตัญญุตา 
(หลักการรู้จักตน) หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล)  หลักปริสัญญุ
ตา (หลักการรู้จักชุมชน) และหลักปุคคลัญญุตา (หลักการรู้จักบุคคล) มาใช้ประกอบในกระบวนการ
พิจารณาต่าง ๆ ต้ังแต่ กระบวนการวางแผน  กระบวนการอนุมัติงบประมาณ กระบวนการจัดทํา
งบประมาณ จนกระทั่งมาถึงกระบวนกานของการบริหารงบประมาณแล้ว   และทางเจ้าหน้าที่สํานัก
งบประมาณ ต้องกํากับดูแลให้เป็นไปตามองค์ประกอบที่เราใช้ในการวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการการเตรียมการงบประมาณที่เราวางแผนไว้แต่แรก  

ตัวที่สําคัญที่สุดก็คือ หลักธรรม หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล)  ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญจะ
ทําให้ทราบว่าในด้านการวางแผนน้ันคืออะไร เป็นการวางแผนระยะสั้น ๑ ปี เป็นระยะกลาง เป็น
ระยะยาว ต้องวางแผนจัดสรรต่อเน่ือง ๓  ปี ๕ ปี ขึ้นไป หรือเราจะต้องมีแผนการใช้จ่ายว่าเมื่อได้รับ
งบประมาณมาแล้ว ๓ เดือนแรก เรามีแผนที่จะปฏิบัติการใช้จ่ายอย่างไร ถ้าตอนเข้าพิจารณา
งบประมาณได้ใช้หลักสัปปุริสธรรม ครบทั้ง ๗ คือ การดูความพร้อมของหน่วยงานในด้านต่างๆ ทั้ง
แบบรูปรายการ ดูความพร้อมในเรื่องของการจัดซื้อ จัดจ้าง การกําหนด TOR  กระบวนการต่างๆ ถ้า
หากสอดรับกันแล้วก็สามารถจะดําเนินการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย   ที่มาตกลงกับสํานัก
งบประมาณ ว่าไตรมาสท่ี ๑ ควรจะใช้งบประมาณไปก่ี %  ไตรมาสที่ ๒  ควรจะใช้งบประมาณไปได้
อีกก่ี %  ไตรมาสที่ ๓  ควรจะใช้งบประมาณไปได้อีกก่ี %  

                                                 
๑๙สัมภาษณ์ นายอํานวย  คลังผา, ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖.   



    

 

๒๑๕ 

แม้แต่สํานักงบประมาณเองหากอยู่ในฐานะที่รับงบประมาณก็จะต้องปฎิบัติตัวอยู่ในกรอบน้ี
เช่นกัน  สมมุติ สํานักงบประมาณจะต้ังคําขอไว้ก็ต้องรู้ว่า ปัญหาที่มีหากเราได้รับงบประมาณมาแล้ว
เราก็ต้องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องของงบดําเนินงาน งบบุคลากรที่เรามีอยู่ อาจจะสามารถ
ดําเนินการต่อเน่ืองไปได้โดยไม่มีปัญหา ก็จะดําเนินการได้ แต่ที่จะมีปัญหาก็มีอยู่ในส่วนกางงบลงทุน 
มันจะต้องมีการทํา TOR ทํา E-auction ต้องมีอะไรหลายอย่าง ดังน้ันหากในเบ้ืองต้น สํานัก
งบประมาณมีการสอบถามความพร้อมกับส่วนราชการต่าง ๆ แล้ว ได้มีการตระเตรียมในเรื่องน้ีแล้ว
พร้อมที่จะดําเนินการจึงจะจัดสรรงบประมาณให้ถ้าแบบน้ีแล้วก็คือ ใช้จ่ายได้เป็นไปตามแผน 
ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณน้ันก็จะกลับมาบรรลุเป้าหมายที่เรากําหนดไว้ได้ ในขั้นของการ
เตรียมการ แต่ถ้าหากว่ากระบวนการในการเตรียมการในขั้นว่างแผนน้ัน มันขาดทั้งความพร้อมของ
แบบรูปรายการ TOR ก็ไม่มีกระบวนการทางพัสดุก็ไม่เรียบร้อย ที่ดินในการก่อสร้างก็ยังไม่เรียบร้อย
แล้วสํานักงบประมาณก็ยังไปจัดสรรงบประมาณให้แสดงว่าเราไม่ได้ใช้หลักธรรมสัปปุริสธรรม ในข้อ 
กาสัญญุตา (การรู้จักกาล) ปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) และบุคสัญญุตา (การรู้จักบุคคล) เข้ามาใช้ใน
การวิเคราะห์ และไปจัดสรรงบประมาณให้ก็เลยเกิดความบกพร่องในช้ันของการบริหารงบประมาณ
ขึ้นได้ เกิดการใช้จ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ หรือที่แจ้งสํานักงบประมาณไว้ เป้าหมายของ
การแก้ไขปัญหาก็อาจจะต้องชะลอ แทนที่ปัญหาจะหมดก็เลยไม่หมดเป็นปัญหาโดยทั่วไป  

ในอีกช้ันหน่ึง คือปัญหาในภาพรวม จะมีการกําหนดกรอบของการใช้จ่ายไว้ว่าในแต่ละไตร
มาส ควรจะจัดสรร ควรมีการเบิกจ่ายก่ี  % ในกรอบของ ๑ ปีโดยทั่วไปเราจะคาดการณ์ว่ามันน่าจะ
เบิกจ่ายประมาณ  ๙๙-๙๘% ให้ได้ภายในปีงบประมาณ ในขณะเดียวกันในแง่ของงบลงทุน น่าจะ
เบิกจ่ายได้ภายใน 1 ปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า   ๙๒-๙๕ % จะเป็นกรอบที่ฝ่ายบริหารคือฝ่ายรัฐบาล  
อาจจะใช้ในการกํากับส่วนราชการภายใต้ความรับผิดชอบของ รมต.แต่ละท่านให้ช่วยเข้าไปดูแล 
กระตุ้นให้เข้าไปกํากับ ดูแล การใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนในภาพรวม ซึ่งก็นอกจากจะทําให้เกิดการ
จัดซื้อ จัดจ้าง  ซึ่งทําให้เกิดการหมุนเวียนการใช้งบประมาณของส่วนราชการ ซึ่งจะส่งผลทําให้ภาพ
เศรษฐกิจเคล่ือนตัวไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมแล้ว ก็ยังติดตามงาน 
ติดตามผลการใช้จ่ายของงบประมาณว่าเป็นไปตามแผนของหน่วยงานหรือไม่  ที่ขอทําความตกลงไป
กับสํานักงบประมาณได้ว่าที่ขอทําความตกลงนั้นเป็นไปตามระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้ในแผนหรือไม่ 

ทั้งหมดน้ีจะสอดคล้อง เช่ือมโยงไปสู่กระบวนการต้ังแต่แรก ที่ว่าหากการเตรียมการใน
กระบวนการงบประมาณให้เป็นไปตามหลักสัปปุริสธรรมต้ังแต่แรกแล้ว ขั้นตอนของการบริหารก็จะ
นําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย และผลผลิตที่สอดคล้องกับ กาลท่ีเราได้วางแผนไว้ต้ังแต่ต้นก็จะทําให้
กระบวนการใช้จ่ายให้ดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย๒๐ 

                                                 
๒๐สัมภาษณ์ นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล, ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (ระดับ ๑๐) วันที่ ๗ 

มีนาคม ๒๕๕๗. 



    

 

๒๑๖ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๓ ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับประเด็นน้ีน้ันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ จะต้อง 
เริ่มมาจากการที่มีแผนที่ดี การติดตามที่ดี ซึ่งการติดตามงาน โครงการอย่างใกล้ชิดน้ี เพ่ือจะทําให้เรา
ทราบว่างานจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เป็นไปตามกรอบที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรค
ใดบ้าง เมื่อพบปัญหาแล้วก็จะต้องพิจารณาหาว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไร หากพบว่าเกิดจากการ
บริหารจัดการงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ หรือมีแนวโน้มที่จะล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ก็
จะต้องหาวิธีประสานงานอย่างใกล้ชิดเพ่ือรับทราบปัญหา และช่วยกันแก้ไข เพ่ืองานจะได้ลุล่วงไปได้ 
และเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ 

หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับการบริหารงบประมาณให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ี 

(๑)  หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล)  ถือว่าเป็นหลักใหญ่ของกระบวนการน้ี เพราะจะต้อง
เน้นไปในด้านของการประสานงาน และจะทําให้การประสานงานของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดผล 

(๒)  หลักมัตตัญญุตา (หลักรู้จักประมาณ) ต้องรู้จักการประมาณการว่าการใช้จ่ายงบประมาณ
จะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานการใช้จ่ายที่ทางเราหมายถีงสํานักงบประมาณ
ได้มีมาตรฐานกําหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นราคามาตรฐานของค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง   

(๓)  หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) ต้องรู้จักหน่วยงานท่ีเราดูแล บริหารงบประมาณว่าเป็น
หน่วยงานในลักษณะใด เพ่ือจะได้บริหารจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานนั้น ว่าควรจะได้รับ
งบประมาณเท่าไรจึงจะเหมาะสมกับองค์กรน้ัน ๆ ไม่มากเกินไป และไม่น้อยไป๒๑  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๔ ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
ความจริงแล้วในเร่ืองของการติดตาม ตรวจสอบ ดูแล และการกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ จาก
ทางการส่วนหน่ึง ส่วนที่สอง คือหลังจากที่ได้รับเงินงบประมาณไปแล้วจะบริหาร จัดการงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนงานของกรมที่ได้แสดงไว้ต้ังแต่การขออนุมัติงบประมาณนั้นอย่างไร มาก น้อย
เท่าใด 

เคร่ืองมือที่จะนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ อยู่ที่หลักอัตตัญญุตาเป็นหลักคือ ดูจาก
เป้าหมายที่จะไปให้ถึงเป็นหลักของการใช้จ่ายงบประมาณน้ัน ๆ ก็จะมีตัวบ่งช้ีว่าใช้จ่ายเท่าใด ใช่
หรือไม่ โดยหลักธัมมัญญุตา ความมีเหตุผลเป็นตัวรอง ที่จะนําไปสู่ตัวหลักในทางปฎิบัติเอง การ
บริหารโครงการบางอย่างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้าง แต่ท้ายที่สุดก็จะมุ่งไปสู่เป้าหมายใหญ่ที่ได้วาง
ไว้ น่าจะเพียงพอแล้วสําหรับกระบวนการน้ี๒๒ 

                                                 
๒๑สัมภาษณ์ นางสาวนิรมล  พานิชพงษ์พันธ์ุ, นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ 

(ผู้อํานวยการส่วนงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรีและงบกลาง ๒) วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖. 
๒๒สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวางแผน มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗. 



    

 

๒๑๗ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๕ ให้สัมภาษณ์ว่า : ส่วนหน่ึงเป็นเร่ืองของการติดตาม ตรวจสอบและ
การบริหารดูแลการกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ จากหน่วยงานของทางราชการ ส่วนที่สองได้รับ
เงินไปแล้วจะไปบริหารจัดการอย่างไรให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร 
เครื่องมือที่จะนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณคืออยู่ที่ตัวอัตถัญญุตาเป็นหลักคือ ดูจากเป้าหมายท่ี
จะไปให้ถึงจากการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับมาน้ัน  โดยธัมมัญญุตา เป็นตัวรองที่จะเอามาเพ่ือที่จะ
นําไปสู่ ตัวหลัก เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ โดยการบริหารเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติน้ันอาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์บ้างเพ่ือจะได้นําไปสู่การปฏิบัติได้  ดังน้ันตัวอัตถัญญุตาถือเป็นตัวหลักควรไป
ศึกษาถึงเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเอง ออกมาให้ได้ก่อน ว่าเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับหลักการ
เหตุผลที่เราหรือหน่วยงาน กําหนดเอาไว้หรือไม่ 

ส่วนที่สอง ที่จะนํามาควบคู่กับอัตถัญญุตา ก็คือ ปุคคลัญญุตา ก็จะต้องควบคู่กันไปด้วย  
ฉะน้ันในการทํางานของทางราชการ ถ้าทําไประยะหน่ึงแล้วจะเห็นว่าข้อความสามารถของคนน้ี
อาจจะไม่เพียงพอก็จะต้องปรับเปลี่ยน ถ้าเป็นระดับนโยบาย ระดับกระทรวง ทบวง กรม ก็รัฐมนตรี 
นักการเมือง ก็จะต้องวิเคราะห์คนที่รับผิดชอบโครงการใหญ่ๆ และต้องทําอย่างต่อเน่ือง หากเป็น
ระดับหัวหน้าโครงการก็จะต้องทําการวิเคราะห์ทีมงานของตัวเองก่อนจะนําเข้ามา และเมื่อเข้ามาแล้ว
ก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าสามารถทําได้สําเร็จหรือไม่ จะต้องทําการวิเคราะห์อย่างต่อเน่ือง ตัวต้นนํ้าหรือ
กลางนํ้า  ใช้หลักอัตถัญญุตา แต่สําหรับตัวปลายนํ้าใช้หลักปุคคลัญญุตา๒๓ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๖ ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับประเด็นน้ีน้ันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การ
จัดการงบประมาณและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามรายการ โครงการให้เป็นตามที่ได้ขอ
อนุมัติไว้ในการขอต้ังงบประมาณของหน่วยงานน้ัน ๆ  

หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับการบริหารงบประมาณให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

(๑)  หลักมัตตัญญุตา (หลักรู้จักประมาณ) ต้องรู้จักการประมาณการว่าการใช้จ่าย
งบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานการใช้จ่าย 

(๒)  หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) ต้องรู้จักหน่วยงานน้ัน ๆ ว่าควรจะได้รับงบประมาณ
เท่าไรจึงจะเหมาะสมกับองค์กรน้ัน ๆ ไม่มากไป ไม่น้อยไป 

(๓)  หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล ) น่ันคือ จะต้องรู้จักทั้ งเจ้าหน้าที่ของสํานัก
งบประมาณเองด้วย ซึ่งหากในกระบวนการนี้ได้มีการคัดเลือกผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งสองฝ่ายให้มี

                                                 
๒๓สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖. 



    

 

๒๑๘ 

ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความเมตตา ปราศจากความอคติแล้วก็จะทําให้กระบวนการน้ีเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ยุติธรรมและเป็นไปตามที่ได้วางวัตถุประสงค์ไว้๒๔  

๕.  การติดตามประเมินผลงบประมาณ 
ในประเด็นน้ีผู้วิจัยสัมภาษณ์ด้วยคําถามว่า “ท่านคิดว่า การติดตามประเมินผลงบประมาณ

เป็นอย่างไร สัปปุริสธรรมข้อใดบ้างที่สามารถนําไปบูรณาการกับการติดตามประเมินผลงบประมาณ” 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑ ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับการติดตามประเมินผลงบประมาณ หรือ

การควบคุมงบประมาณนั้น มีส่วนสําคัญอย่างย่ิงสําหรับองค์กรหรือชุมชนที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องน้ันจะทราบว่างานในลักษณะน้ีน้ันมีความจําเป็นหรือไม่ หากมีงานเดิม
อยู่แล้ว จําเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีงานเพ่ิมเติม หรืองานต่อเน่ืองระยะต่อไปอีกหรือไม่ หรือเพียงพอแล้ว 
หรือจะดูว่าโครงการที่ยังค้างอยู่หรือทําไว้สามารถที่จะขยายต่อไปได้หรือไม่ ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการ
ติดตามและประเมินความสําเร็จของการใช้งบประมาณของหน่วยงานน้ัน ๆ ว่าสมควรจะขอ
งบประมาณต่ออีกหรือไม่ หากมีความจําเป็นก็จะได้ของบประมาณอย่างต่อเน่ืองกันไปเพ่ือไม่ให้งาน
น้ันสะดุดและส่งผลเสียหายต่อเงินงบประมาณที่ได้ลงไปบ้างแล้ว หรือในทางตรงกันข้ามหากไม่มี
ประโยชน์แล้วหรือหมดความจําเป็นแล้วก็ไม่ต้องของงบประมาณ เพ่ือลดความส้ินเปลืองและไมก่อ
เกิดประโยชน์ หรือคือการที่ออกไปติดตามดูว่าโครงการน้ัน ๆ มีประโยชน์ต่อประชาชนหรือไมอย่างไร 
มากน้อยแค่ไหน ดูว่าในอนาคต ควรที่จะมีโครงการที่ ๒ โครงการที่ ๓...ออกมาอีกหรือไม่ ควรมีการ
ติดตามประเมินผลทั้งโครงการเก่าและโครงการใหม่ 

หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับ การติดตามประเมินผลงบประมาณ 
(๑) หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) คือการที่รู้หน้าที่ของตนว่าควรทําอย่างไรกับงบประมาณท่ี

ได้รับ 
(๒) หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ)  คือการที่รู้จักใช้งบประมาณให้เหมาะสมกับงานที่

ได้รับ และให้ได้ผลคุ้มค่าที่สุด 
(๓) หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) และ 
(๔) หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) ทั้งข้อ ๓ และ ๔ หลักการจะอยู่ที่ว่า ทุกอย่างจะต้องมี

ผลที่ได้ ๓ อย่างร่วมกัน คือ ความดี ความงาม และความจริง หากไม่มีทั้ง ๓ สิ่งประกอบกันแล้ว คือ 
ของที่ดีจะต้องมาจากของจริงด้วย หากไม่ดี และไม่งามแล้ว ก็จะไม่มีของจริง และไม่มีประโยชน์ 
ดังน้ันจะต้องประกอบด้วยทั้งสามสิ่งน้ี และจะต้องมีการบูรณาการกันในทุกภาคส่วนร่วมกัน และ
ช่วยกันเพราะจะทําเพราะคนใดคนหน่ึงไม่สามารถทําได้ และไม่สามารถทําได้ด้วยหน่วยงานเดียว

                                                 
๒๔สัมภาษณ์ พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร., คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราช

วิทยาลัยวันที่ ๑๖  มีนาคม ๒๕๕๗. 



    

 

๒๑๙ 

จะต้องใช้ความร่วมมือร่วมกัน ร่วมต้ังแต่จุดล่างน่ันคือ ต้องรู้จักทั้งบุคคล รู้จักชุมชน และรู้จักกาล 
หากมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ตรงจุด ตรงประเด็น๒๕ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๒ ให้สัมภาษณ์ว่า : ในเร่ืองการประเมินผลในเร่ืองของการติดตาม
งบประมาณน้ัน การจัดสรรงบประมาณน้ัน การจัดสรรงบประมาณให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดน้ัน
จะต้องมีการทบทวน มีการติดตามและประเมินผลสําเร็จของงานด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูล
สะท้อนกลับ สําหรับการใช้เป็นองค์ประกอบ ที่เราจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ในปีต่อๆไปเป็น
การทบทวนดูว่า ที่เราวิเคราะห์ในขั้นเตรียมการจัดทํางบประมาณ ในปีที่ผ่านมาน้ันผิดพลาด 
คลาดเคลื่อนไปหรือไม่ ผลผลิตที่ออกมาเป็นไปตามที่ส่วนราชการกําหนดหรือไม่ ใกล้เคียงกับ
เป้าหมายหรือไม่ มีอุปสรรค มีปัญหา มีข้อบกพร่องอย่างไร สมควรจะต้องจัดสรรโครงการน้ีอย่าง
ต่อเน่ืองหรือไม่ หรือสมควรจะต้องลดทอน  ชะลอโครงการน้ัน ๆ ให้ล่าช้าลงหรือไม่ หรือเราควร
จะต้องยุติโครงการน้ันไป  เน่ืองจากปัญหาในช้ันของความพร้อม เขาได้รับจัดสรรแล้วแต่ไม่มีความ
พร้อมอย่างที่เราเสนอ เช่น ที่ดินยังมปัีญหาไม่สามารถสร้างได้  แม้ว่าจะมีแบบรูป รายการแล้วก็ตาม 

ในกรณีเช่นน้ีก็จะต้องเข้าไปแก้ปัญหาว่าเราจะหาทางออกอย่างไร ในโอกาสท่ีจะทํา
งบประมาณในปีต่อ ๆ ไป เราก็ต้องมารีวิวหรือมาทบทวนว่า เรายังให้ความสําคัญกับคําขอต้ัง
งบประมาณของที่ส่วนราชการน้ัน ๆ สําหรับรายการ หรือ โครงการน้ีหรือไม่ เพราะเคยขอมาแล้วไม่
สามารถบรรลุผลได้ เราจะทําอย่างไร เท่ากับเป็นการเสียโอกาส ว่าเงินส่วนน้ีควรจะถูกนําไปใช้ในส่วน
ราชการอ่ืนๆ หรือโดยกิจกรรมอ่ืนก็จะทําให้ผลประโยชน์ได้เกิดขึ้นในปีน้ันๆ แทนที่จะถูกชะลอ ถูก
เลื่อนคลาดเคลื่อนไป ซึ่งเป็นการเสียโอกาส ซึ่งประเด็นน้ีก็เช่ือมโยงไปสู่การวิเคราะห์ในขั้นของการ
จัดสรร ในขั้นของการวางแผน แต่ประเด็นน้ีเป็นการเสริมออกมาอีก หลังจากได้ดําเนินการไปตาม
กระบวนการต่าง ๆ แล้ว   

สํานักงบประมาณควรจะไปทบทวนอีกที่ว่าเมื่อดําเนินการไปอีกระยะหน่ึงไปจนสิ้นสุด 
ท่ามกลางการดําเนินการ  มีอะไรที่ไม่สามารถดําเนินการไปตามแผนได้ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ก็จะ
เป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของสํานักงบประมาณในด้านข้อมูลที่ใช้ในในการประกอบการจัดสรรข้อมูลในปี
ต่อไป ในขณะเดียวกันในแง่ของส่วนราชการ เขาก็จะได้รู้ตัวเองว่าขาดตกบกพร่องในเรื่องอะไร ลําดับ
ความสําคัญผิดหรือเปล่า กาลไม่ถูกต้องเน่ืองจากไม่ได้วิเคราะห์ความพร้อมในด้านบุคลากร ด้าน
เทคโนโลยีในด้านใด เพ่ือเขาจะได้เป็นประโยชน์ ต่อส่วนราชการเพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
เหล่าน้ีจะต้องไม่ให้เกิดขึ้นอกในช้ันคําขอต้ังงบประมาณในปีหน้า ขณะที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติ
บัญญัติได้รับรู้ รับทราบแล้วถึงผลการประเมินต่าง ๆ เหล่าน้ี    

สํานักงบประมาณ หรือผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ ก็จะได้ลงไป
ช่วยวิพากษ์ วิจารณ์ ตรวจสอบ กํากับดูแล โครงการน้ีต่อไปในโอกาสหน้า แต่ถ้ามีข้อมูลในเชิง

                                                 
๒๕สัมภาษณ์ นายอํานวย  คลังผา, ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖.  



    

 

๒๒๐ 

ประจักษ์ที่จะสามารถนํามาปรับ ตัด ลด ทอน หรือชะลอโครงการในขั้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณางบประมาณ หรือในขั้นอนุกรรมาธิการงบประมาณชุดต่าง ๆ แล้ว ก็เพ่ือจะได้สงวนเงินที่ยัง
ไม่ได้มีความพร้อมของส่วนราชการเหล่าน้ี ไปจัดสรรให้ส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่มีความพร้อมและ
ศักยภาพมากกว่า มีการบริหารจัดการที่ดีกว่าทั้งหมดน้ี เช่ือมโยงมาต้ังแต่แรกที่เราสามารถนําหลักสัป
ปุริสธรรม มาใช้ต้ังแต่กระบวนการวางแผนมาจนถึงกระบวนการติดตามและประเมินผล  

ขั้นตอนการบริหารจัดการต่าง ๆ โดยหลักสัปปุริสธรรม น่าจะนํามาใช้กับกระบวนการของ
งบประมาณได้ในทุกขั้น ทุกตอน ซึ่งถือว่าเป็นหลักเหตุ หลักผล หลักการวิเคราะห์ตัวเองในที่น้ีคือ
สํานักงบประมาณ วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอก หมายถึง สํานักงบประมาณ ส่วนราชการ
ต่าง ๆ สส. สว. รวมถึงคณะรัฐมนตรีและผู้ที่เก่ียวข้อง  วิเคราะห์เป้าหมาย ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนทั้ง
ในเชิงบริหาร เป็นการช้าข้อมูลจากข้อเท็จจริง องค์ประกอบต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ครอบคลุม ครบถ้วน 
น่าจะทําให้การวางแผน การบริหารจัดการการใช้จ่าย ติดตามประเมินผล เก้ือกูลให้เกิดการจัดสรร
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้สอดคล้องกับหลักธรรมสัปปุริสธรรมท้ัง 7 ได้เป็น
อย่างดี๒๖ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๓  ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับการติดตามประเมินผลงบประมาณ หรือ
การควบคุมงบประมาณนั้น มีส่วนสําคัญอย่างย่ิงสําหรับองค์กรและควรมีการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี ไม่ใช่อนุมัติงบประมาณให้ไปแล้วก็ไม่มีการ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณนั้น ๆ ว่าเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติหรือไม่ ทั้งในด้านของโครงการ 
รายการ และการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจากการพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ส่วนราชการในแต่ละปีน้ัน เรา
จะทําการวิเคราะห์จากแผนของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นแผนเงิน แผนงาน เป็นงานนโยบายหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ซึ่งจะต้องมีการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินน้ัน ๆ สํานักงบประมาณเป็น
หน่วยงานกลางที่เป็นเจ้าภาพ จะต้องทําการประเมินผล อะไรก็ตามท่ีเป็นการอนุมัติงบประมาณให้ไป
ตามแผนงานน้ัน ก็จะต้องมีการประเมินและควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ได้ขออนุมัติมา 
และจะทําให้ทราบถึงการบริหารเวลาของหน่วยงานด้วยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 

หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับ การติดตามประเมินผลงบประมาณ 
(๑)  หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) คือการที่รู้ว่าหน่วยงานของตัวเองน้ัน มีจุดหมายในการขอ

อนุมัติงบประมาณเหล่าน้ันอย่างไร และจะบริหารจัดการกับงบประมาณที่ตัวเองได้รับอย่างไร 
(๒) หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ)  คือการที่หน่วยงานจะต้องบริหารจัดการงบ 

ประมาณให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตัวเอง และเป็นไปตามภารกิจของกรม  ตลอดจนจะต้องรู้จัก
ใช้งบประมาณให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับ และให้ได้ผลคุ้มค่าที่สุด 

                                                 
๒๖สัมภาษณ์ นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล, ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (ระดับ ๑๐) วันที่ ๗ 

มีนาคม ๒๕๕๗. 



    

 

๒๒๑ 

(๓) หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน)  หน่วยงานน้ันจะต้องรู้จักชุมชนที่ตัวเองจะต้องไป
ดําเนินการ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง๒๗ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๔  ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับกระบวนการน้ีน่าจะใช้หลักอัตตัญญุตา
เป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลที่กําหนดเอาไว้ หรือไม่ และนําเอาหลักปุคคลัญญุตา
มาใช้ควบคู่กันด้วย จะต้องควบคู่ไปด้วยการทํางานทางราชการโดยจะต้องดูว่าขีดความสามารถของ
คนน้ีก็อาจจะเพียงพอแล้ว อาจจะต้องศึกษา วิเคราะห์ ผู้ที่กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบดู รมต. หรือ
เจ้าปรับเปลี่ยนต่อเน่ืองเรื่อย ๆ ต้ังแล้วก็อยู่อย่างเดิมไม่ดู ไม่ติดตาม ซึ่งไม่ได้ทั้งต้นนํ้า และกลางน้ํา 
คือตัวปุคคลัญญุตา ซึ่งเป็นตัวสําคัญ สําหรับปลายนํ้า จะใช้หลักอัตถัญญุตาเป็นหลัก ซึ่งจะต้องไปให้
ถึง๒๘ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๕  ให้สัมภาษณ์ว่า : การทบทวนใช้หลัก ๗ ข้อ  จะต้องนําหลักการ 
เหตุผล เป้าหมาย ตัวคนที่รับผิดชอบ องค์กรที่รับผิดชอบด้านน้ี ผลที่เกิดขึ้นจากการเน้นธัมมัญญุตา
และอัตถัญญุตา และปุคลัญญุตา และปริสัญญุตา ๔ ข้อน้ีเป็นหลักที่จะต้องเน้นธัมมัญญุตา เน่ืองจาก
จะต้องไปทบทวนหลักการและเหตุผล อัตถัญญุตา คือ การที่ไปทบทวนเป้าหมายในเรื่องน้ี องค์กรที่
รับผิดชอบปุริสัญญุตา ถ้าเป็นไปตามเป้าหมายทุกอย่างและประสบผลสําเร็จแล้ว ๘๐-๙๐%  ก็ถือว่า
ใช้ได้แล้วและดําเนินการต่อ ซึ่งควรจะมีการวิเคราะห์ต่อเน่ืองไปว่า หากมีความสําเร็จแล้วควรจะดูว่ามี
ผลประโยชน์เก้ือกูลต่อประเทศชาติของเรามากน้อยแค่ไหน เพียงไร และเมื่อได้ผลอย่างไร หากไม่พอใจก็
ควรที่จะวิเคราะห์อัตตัญญุตา ว่าตัวตนขององค์กรเพ่ิมขึ้น๒๙    

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๖  ให้สัมภาษณ์ว่า : สําหรับการติดตามประเมินผลงบประมาณ หรือ
การควบคุมงบประมาณน้ัน มีส่วนสําคัญอย่างย่ิงสําหรับสํานักงบประมาณที่จะตรวจสอบ ติดตามผลงาน
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว ว่าเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้  หากมีงานเดิมอยู่แล้วควรจะต้อง
ทําต่อหรือควรจะปิดโครงการ หรือควรเป็นงานต่อเน่ืองเป็นระยะ 1 ระยะ 2 ต่อไปอีกหรือไม่ หรือควรจะ
จบโครงการ หรือเพียงพอแล้ว หรือจะดูว่าโครงการที่ยังค้างอยู่หรือทําไว้สามารถท่ีจะขยายต่อไปได้
หรือไม่ ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการติดตามและประเมินความสําเร็จของการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
น้ัน ๆ ว่าสมควรจะของบประมาณต่ออีกหรือไม่ หากมีความจําเป็นก็จะได้ของบประมาณอย่าง
ต่อเน่ืองกันไปเพ่ือไม่ให้งานน้ันสะดุดและส่งผลเสียหายต่อเงินงบประมาณที่ได้ลงไปบ้างแล้ว หรือในทาง
ตรงกันข้ามหากไม่มีประโยชน์แล้วหรือหมดความจําเป็นแล้วก็ไม่ต้องของงบประมาณ เพ่ือลดความ

                                                 
๒๗สัมภาษณ์ นางสาวนิรมล  พานิชพงษ์พันธ์ุ, นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ 

(ผู้อํานวยการส่วนงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรีและงบกลาง ๒) วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖. 
๒๘สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวางแผน มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗. 
๒๙สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖. 



    

 

๒๒๒ 

สิ้นเปลืองและไมก่อเกิดประโยชน์ หรือคือการที่ออกไปติดตามดูว่าโครงการน้ัน ๆ มีประโยชน์ต่อ
ประชาชนหรือไมอย่างไร มากน้อยแค่ไหน  

หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้สามารถนําไปบูรณาการกับ การติดตามประเมินผลงบประมาณ 
(๑)  หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) คือการที่รู้หน้าที่ของตนว่าควรทําอย่างไรกับงบประมาณท่ี

ได้รับ 
(๒)  หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ)  คือการที่รู้จักใช้งบประมาณให้เหมาะสมกับงานที่

ได้รับ และให้ได้ผลคุ้มค่าที่สุด 
(๓)  หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล)  
(๔)  หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) ทั้งข้อ ๓ และ ๔ หลักการจะอยู่ที่ว่า ทุกอย่างจะต้องมี

ผลที่ได้ ๓ อย่างร่วมกัน คือ ความดี ความงาม และความจริง หากไม่มีทั้ง ๓ สิ่งประกอบกันแล้ว คือ 
ของท่ีดีจะต้องมาจากของจริงด้วย หากไม่ดี และไม่งามแล้ว ก็จะไม่มีของจริง และไม่มีประโยชน์ ดังน้ัน
จะต้องประกอบด้วยทั้งสามสิ่งน้ี๓๐ 

๖.  การทบทวนงบประมาณ 
ในประเด็นน้ีผู้ วิจัยได้สัมภาษณ์ด้วยคําถามว่า “การทบทวนงบประมาณมีส่วนทําให้เกิด

ประสิทธิผลต่อการบริหารงบประมาณอย่างไร สัปปุริสธรรมข้อใดบ้างที่สามารถนําไปบูรณาการกับการ
ทบทวนงบประมาณ” 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑  ให้สัมภาษณ์ว่า : หลังพิจารณาจัดจ้างงานเสร็จสิ้น ประโยชน์
ประชาชนใช้ประโยชน์คุ้มงบประมาณหรือไม่ ตลอดทั้งการดูแลรักษา การงบประมาณมีความซับซ้อน
หรือไม่ ในโครงการพิจารณาเสนอใหม่ หลังสัญญาครบกําหนด คืนหลักทรัพย์ ให้ชุมชน ตรวจโครงการ
ชํารุดหรือไม่ หากชํารุดแจ้งให้ผู้รับจ้างมาแก้ไข แล้วจึงคืนหลักทรัพย์ ประโยชน์จะตกกับชุมชน๓๑ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๒  ให้สัมภาษณ์ว่า : สํานักงบประมาณควรจะไปทบทวนอีกที่ว่าเมื่อ
ดําเนินการไปอีกระยะหน่ึงไปจนส้ินสุด ท่ามกลางการดําเนินการ  มีอะไรที่ไม่สามารถดําเนินการไปตาม
แผนได้ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของสํานักงบประมาณในด้านข้อมูลที่ใช้ในใน
การประกอบการจัดสรรข้อมูลในปีต่อไป ในขณะเดียวกันในแง่ของส่วนราชการ เขาก็จะได้รู้ตัวเองว่าขาด
ตกบกพร่องในเรื่องอะไร ลําดับความสําคัญผิดหรือเปล่า กาลไม่ถูกต้องเน่ืองจากไม่ได้วิเคราะห์ความ
พร้อมในด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีในด้านใด เพ่ือเขาจะได้เป็นประโยชน์ ต่อส่วนราชการเพ่ือการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีจะต้องไม่ให้เกิดขึ้นอกในช้ันคําขอต้ังงบประมาณในปีหน้า  

                                                 
๓๐สัมภาษณ์ พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร., คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราช

วิทยาลัย วันที่ ๑๖  มีนาคม ๒๕๕๗. 
๓๑สัมภาษณ์ นายอํานวย  คลังผา, ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖. 



    

 

๒๒๓ 

ขณะท่ีฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้รับรู้ รับทราบแล้วถึงผลการประเมินต่าง ๆ เหล่าน้ี   
สํานักงบประมาณ หรือผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ ก็จะได้ลงไปช่วยวิพากษ์ 
วิจารณ์ ตรวจสอบ กํากับดูแล โครงการน้ีต่อไปในโอกาสหน้า แต่ถ้ามีข้อมูลในเชิงประจักษ์ที่จะสามารถ
นํามาปรับ ตัด ลด ทอน หรือชะลอโครงการในขั้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ หรือใน
ขั้นอนุกรรมาธิการงบประมาณชุดต่าง ๆ แล้ว ก็เพ่ือจะได้สงวนเงินที่ยังไม่ได้มีความพร้อมของส่วนราชการ
เหล่าน้ี ไปจัดสรรให้ส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่มีความพร้อมและศักยภาพมากกว่า๓๒ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๓  ให้สัมภาษณ์ว่า : จะต้องใช้หลักสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ ข้อมาประกอบ
เช่นกัน โดยจะต้องนําหลักการ เหตุผล เป้าหมาย ตัวผู้ที่จะรับผิดชอบ องค์กรที่รับผิดชอบทางด้านน้ี 
ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ หรือจากความรับผิดชอบ ควรจะใช้หลักสัปปุริสธรรมท้ัง ๗ ข้อมาใช้ 
ต้องใช้ทุกข้อแต่ควรจะเน้น หลักธัมมัญญุตา คือการทบทวนหลักการ และเหตุผลในเรื่องน้ี  
หลักอัตตัญญุตา ต้องทบทวนเป้าหมายในเรื่องน้ี หลักปุคคลัญญุตา หากเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วาง
ไว้ทุกอย่าง ก็จะประสบผลสําเร็จไปแล้ว ๘๐ – ๙๐ เปอร์เซ็นต์  ผู้ที่รับผิดชอบด้านน้ี  ปริสัญญุตา 
องค์กรที่รับผิดชอบทางด้านน้ี  

ทั้งน้ี ทั้ง ๔ ตัวน้ีเป็นตัวเน้นเป็นหลัก และให้ไปดําเนินการต่อและทําการวิเคราะห์เพ่ิมเติมอีก
ว่า หากโครงการ หรืองานที่เรากําหนดไว้สําเร็จแล้วมันจะเป็นประโยชน์หรือเก้ือกูลต่อประเทศมาก
น้อยเท่าใด อย่างไร แค่ไหน เพียงใด ศึกษาต่อไปและต้องวิเคราะห์ต่อโดยเอาหลักอัตตัญญุตา คือ
ตัวตนขององค์กรน้ัน ๆ ตัวตนของสํานักงบประมาณเพ่ิมเติมเข้าไป  แต่ถ้าหากไม่ประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมาย ก็จะมีการทบทวนอะไรอีก อย่างไรอีก ก็เป็นเรื่องที่จะนําเอาหลักธัมมัญญุตาและ
หลักอัตตัญญุตา หลักปุคลัญญุตา และปริสัญญุตาเพ่ิมเติมอีกคร้ัง๓๓ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๔-๕-๖  ให้สัมภาษณ์ว่า : กระบวนการในการทบทวนงบประมาณน้ัน
เป็นประเด็นที่ถูกละเลยและไม่ได้รับความเอาใจใส่มากนั้น เพราะทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ด้วยเหตุ
น้ีจึงทําการวางแผนและการบริหารงบประมาณจึงมีลักษณะต้ังต้นใหม่เสมอ ไม่ได้นําฐานที่เคยทํามา
เป็นบทเรียนในการวางแผน ดังน้ัน การวางแผนและการบริหารงบประมาณที่ดี มีประสิทธิภาพน้ัน
จะต้องให้ครบองค์ประกอบ คือ การวางแผน การลงมือทํา การตรวจสอบและการประเมินผล เพ่ือ
นําไปสู่การวางแผนอีกต่อไป  

                                                 
๓๒สัมภาษณ์ นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล, ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (ระดับ ๑๐) วันที่ ๗ 

มีนาคม ๒๕๕๗. 
๓๓สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวางแผน มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗. 



    

 

๒๒๔ 

หลักสัปปุริสธรรมในประเด็นน้ีต้องใช้หลักธัมมัญญุตาคือ การรู้จักสาวไปหาเหตุ หลักอัตถัญญุตา 
การสาวไปหาผล และใช้มัตตัญญุตา คือ การประเมินความพอเพียงของงบให้ได้ว่า ที่ได้รับไปแล้วมากหรือ
น้อยไปเมื่อนําไปสู่ปฏิบัติการจริง๓๔ 
  
 

                                                 
๓๔สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗, สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, 

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖, และสัมภาษณ์ พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร., วันที่ ๑๖  มีนาคม 
๒๕๕๗. 



๒๒๕ 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ - สกุล : นางลักขณา สท้านไตรภพ  
วัน เดือน ปเีกิด : ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ 
   
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ ๕๓/๔ ซอยเจริญพร ๒ ถนนพหลโยธิน ๑๑  

ตําบลสามเสนใน  อําเภอพญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐ 
 

การศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารจัดการสําหรับนักบริหาร) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การศึกษาทางธรรม    :  ธรรมศึกษาเอก 
ประสบการณก์ารทํางาน 

  
 

:  นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ 
 (ผู้อํานวยการส่วนงบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์ ๒) 
 สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตร ี
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