
รายงานการจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม              
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 

************************************* 
งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 ซึ่งจัดโครงการฯ วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๖4 ที่ วัดป่าเจริญธรรม จำนวน
เป้าหมายทั้งหมด 34 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 34 คน คิดเป็น 100% ข้าพเจ้าขออนุมัติยืมเงิน ๗,๑4๐.-
บาท และขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 3,๕1๐.-บาท ผลการใช้จ่ายเงินจริงตามโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น   
1๐,650.-บาท ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสรุปการรับฟังพระธรรมเทศนา และรายงานปัญหาอุปสรรคในการจัดทำกิจกรรม 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
รับฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง บทบาทเชิงพุทธเกี่ยวกับธรรมท่ีส่งผลทางการเมือง 
(วิทยากร พระอาจารย์เจต จันทโชโต) 

 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของหลายประเทศในโลกได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประชาธิปไตย จนทำให้ประเทศไทย
ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช  มาเป็นระบอบประชาธิปไตย 
โดยการนำของคณะราษฎรใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 (ทวีศักดิ์ต้ังปฐมวงศ์, 2555) ด้วยบริบทเชิงพุทธใน
การทำหน้าที่น้อมหลักธรรมมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งประชาธิปไตยตามหลักการแล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
Abraham Lincoln ได้ให้คำนิยามประชาธิปไตยในการกล่าวสุนทรพจน์ณ เมือง เกตต์สเบอร์ก หรือ “เกตต์สปุระ” 
ในมลรัฐเพนซิลวาเนียในวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1863 ว่า “รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
จะไม่มีวันสูญสลายไปจากพื้นพิภพนี้ ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครอง ที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมโดยตรงใน
กิจกรรมของรัฐและ สร้างข้อตกลงของสังคมขึ้นมาใช้เอง รัฐบาลต้องยอมรับสิทธิเสรีภาพ ส่วนบุคคลรวมถึงความ
ถูกต้องและความชอบธรรมในการกระจายโอกาสและรายได้และยังคำนึงถึง ผลกระทบต่อประชาชนทุกคน ด้วย
ความเสมอภาค 

 เพื่อการส่งเสรมิประชาธิปไตยผ่านกระบวนการเลือกตั้งของไทยให้เติบโตไปในทิศทาง เดียวกันกับประเทศที่
เจริญแล้ว เช่น อเมริกา และอังกฤษ เป็นต้น การตัดสินใจเลือกตั้งถือเป็นปัจจัย สำคัญในการขับเคลื่อนบทบาท
หน้าที่อันเหมาะสมให้กับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้ทำหน้าที่เมื่อได้รับ เลือกตั้ง โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมให้อย่างทั่วถึง นอกจาก จะได้ผู้นำที่เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถแล้ว การ
ตัดสินใจเลือกตั้งทางการเมืองประชาชนก็ ควรจะเน้นปล่อยวางอัตตาธิปไตย ในการเป็น ตัวกู ของกู ลงบ้าง แต่ทว่า
ด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์ มีความเห็นแก่ตัวเป็นส่วนใหญ่ การตัดสินใจเลือกตั้งทางการเมืองจึงมุ่งเน้นตอบสนอง
กิเลสของตน โดยเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่คำนึงถึงผลของการพัฒนาประเทศส่วนรวม ซึ่งในบางครั้งนักการเมืองที่เลือก 
เข้ามาในการบริหารประเทศอาจจะไม่ได้เป็นไปเหมือนในอุดมคติที่คาดหวังไว้ แต่สิ่งที่ควรหันมาให้  ความสนใจใน
การส่งเสริมการเลือกตั้งทางการเมืองก็คือ หลักธรรมาธิปไตย อันเป็นหลักการเพิ่มอุดม ปัญญาประชาธิปไตยในการ
ตัดสินใจเลือกตั้งทางการเมืองเพื่อให้มองเห็นถึงประโยชน์สุขของ ประชาชนส่วนรวม ไม่เลือกในสิ่งที่สนองต่อกิเลส
ของตน แต่จะมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนร่วม ชาติ อันมีประการสำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมกับหลักการประชาธิปไตย ทางการเมือง  

หลักประชาธิปไตยเป็นการให้อำนาจแก่ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน การให้อำนาจทั้ง 3 
คือ นิติบัญญัติการบริหาร และตุลาการ อันเป็นหลักการสำคัญของระบอบการเมือง ที่ได้รับความศรัทธาเลื่อมใสจาก
ประชาคมโลกอย่างแพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย หลักการสำคัญ 5 ประการ คือ 

1.1 หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน เพื่อแสดงออก ถึงอำนาจในการปกครองของประชาชนโดย
แท้จริง ประชาชนจะแสดงออกซึ่งการเป็นเจ้าของอำนาจ  โดยใช้อำนาจกำหนดตัวผู้ปกครองและผู้แทนของตน 
รวมทั้งอำนาจในการถอดถอนในกรณีที่มีการใช้ อำนาจโดยมิชอบ โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งของประชาชนอย่าง
อิสระเสรีแบบลับและทั่วถึงมีกำหนดเวลาที่แน่นอน ในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลักอธิปไตย 3 ประการ คือ  
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หลักอัตตาธิปไตย คือการเอาตนเป็นใหญ่ หลักโลกาธิปไตย คือการเอาโลกเป็นใหญ่ และหลักธรรมาธิปไตย คือ การ
เอาหลักธรรมเป็นใหญ่ ซึ่งพระพุทธศาสนามุ่งเน้นหลักธรรมาธิปไตยเป็นรูปแบบในการปกครองที่ดีที่สุด เพื่อส่งผลให้
การตัดสินใจเป็นธรรมมากที่สุด 

1.2 หลักเสรีภาพ การที่บุคคลสามารถกระทำ หรืองดเว้นกระทำการสิ่งหนึ่ง สิ่งใดตามที่ต้องการ ตราบ
เท่าที่การกระทำหรืองดเว้นการกระทำน้ันไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ของผู้อื่นที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน ในปัจจุบันในการเลือกตั้งแต่ละครั้งที่ผ่าน
มาจะเห็นได้ว่ามีการซื้อสิทธิขายเสียงกันอย่างกว้างขวาง แต่ถ้าตามหลักการพระพุทธศาสนาแล้วนั้น มีการกำหนด
สิทธิและหน้าที่อันพึงกระทำที่  ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียนเบียนผู้อื่น ทำจิตใจให้บริสุทธ์ิ  ซึ่งในพระวินัยพระพุทธเจ้า
ได้ให้หลัก เสรีภาพในการคิดพิจารณาแก่ชาวกาลามะ ในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ในกาลามสูตร 10 ประการ เช่น 
อย่าเชื่อเพียงเพราะเล่าสืบกันมาฟังตามกันมา ข่าวลือ การอ้างตำราหรือทฤษฎี เป็นต้น หากจะเชื่อ  ต้องใช้ปญัญา
พิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบตามหลกัของโยนิโสมนสิการ การตัดสินใจเลือกตั้งทางการเมืองก็เฉกเช่นเดียวกัน  ควร
ใช้ปัญญาโดยละเอียดถ่ีถ้วนด้วยตัวเอง 

1.3 หลักความเสมอภาค ในระบอบประชาธิปไตยเชื่อมั่นว่าหากมนุษย์ มีโอกาสที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน 
ถึงแม้ว่าจะมีความสามารถที่แตกต่างกันก็ตาม มนุษย์จะสามารถ  ดำรงชีวิตที่ดีร่วมกันได้ความเสมอภาคจึงเป็น
คุณลักษณะขั ้นพื ้นฐานที่ประชาชนในสังคมเดียวกัน  มีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน ซึ ่งใน
พระพุทธศาสนาจะเห็นได้อย่างชัดเจนในการให้ ความเสมอภาคในเรื่องวรรณะเช้ือชาติเช่น บุคคลไม่ว่าจะอยู่วรรณะ
ไหนก็สามารถเข้ามาบวช ในพระพุทธศาสนาได้และนับถือกันในเรื่องของพรรษา โดยไม่คำนึงว่าจะอยู่วรรณะใด เช้ือ
ชาติใด หลักความเสมอภาคในการเคารพนับถือพระรัตนตรัย เป็นต้น แต่ถ้าบริบททางการเมืองไทยนั้น จะมีการ
แบ่งแยกสรรปันส่วน แบ่งพรรคแบ่งพวก จนเกิดวาทะ “พวกมาก ลากไป” ทำให้พรรคที่ไม่ได้รับ  การเลือกตั้งหา
วิธีการในการหาข้อผิดพลาดของคณะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้เกิดความเสียหาย  และแสดงความรับผิดชอบ
จนถึงขั้นยุบสภาหรือลาออกไปในที่สุด การตัดสินใจเลือกตั้งทางการเมืองจึง  ควรเน้นหลักพรหมวิหารธรรม คือ 
เมตตาสงสาร กรุณาช่วยเหลือ มุฑิตาเมื่อได้ดี อุเบกขาไม่เห็นแก่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่จะเน้นความเป็นกลาง คือ
พิจารณาก่อนการตัดสินใจด้วยหลักการและเหตุผล นั่นเอง 

1.4 หลักการปกครองโดยกฎหมาย หลักการนี้มีขึ้นเพื่อมุ่งจะให้ความ คุ้มครองแก่สิทธิและเสรีภาพข้ัน
พื้นฐานของประชาชนเป็นสำคัญ  หนึ่งคนหนึ่งเสียง ถือเป็นศักดิ์และสิทธิของประชาชนในการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการ
กำหนดให้ผู้ปกครองหรอื คณะรัฐบาลในฐานะที่ได้ผ่านการเลือกตั้งจะใช้อำนาจใด ๆ  ได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจ
ไว้อีกทั้ง การใช้อำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข  ของ
ประชาชนเท่านั้น การจำกัดสิทธิเสรีภาพใด ๆ ของประชาชนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายเท่านั้น ใน
พระพุทธศาสนามีพระวินัยซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็นหลักปฏิบัติของสงฆ์ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมี
จุดมุ ่งหมายเพื ่อหมู ่คณะมีความสงบสุข ข่มคนชั ่ว ปกป้องคนดีจนถึงเพื ่อความตั ้งมั ่นแห่งพระสัทธรรม คือ
พระพุทธศาสนา เป็นต้น การเลือกตั้งทางการเมืองก็เช่นกัน ถึงแม้จะ ผ่านการเลือกตั้งแต่ก็ยังคงต้องให้ความเคารพ
ในเสียงของประชาชนในฐานะเป็นเจ้าของอำนาจ อธิปไตย 

1.5 หลักเสียงข้างมาก การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็น  การปกครองเพื ่อผลประโยชน์ของ
ประชาชน ดังนั้น ในการตัดสินใจใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนด ตัวเลือกผู้ปกครอง เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจเลือก
ผู้ปกครองนั้นจะสะท้อนถึงความต้องการของคน ส่วนใหญ่อย่างแท้จริง ก็จะต้องให้ความเคารพและคุ้มครองเสียงข้าง
น้อยด้วย ทั้งนี้ เพื่อประกันว่าฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้มติในลักษณะพวกมากลากไป ในพระพุทธศาสนาก็ใช้หลัก 
เสียงข้างมากเป็นเครื่องตัดสิน เช่น การรับกฐิน จะต้องมีการถามท่ามกลางสงฆ์ว่า พระภิกษุรูปใด  สมควรได้รับผ้า
กฐิน โดยมีการเสนอพระภิกษุรูปที่สมควรได้รับผ้ากฐิน หากพระภิกษุสงฆ์เห็นด้วยก็ เปล่งวาจาพร้อมกันว่า “สาธุ” 
หรือหากภิกษุรูปใดทำผิดพระวินัย ก็มีการตัดสินที่เรียกว่า “เยภุยยสิกา” คือ การระงับด้วยเสียงข้างมากลงมติทั้ง 
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อธิกรณ์และการระงับสงฆ์ส่วนใหญ่ และในการประชุมทำสังฆกรรมต่าง ๆ นั้น ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์หากมีข้อข้องใจ
มีสิทธิยับยั้ง ได้แม้เพียงพระภิกษุ รูปเดียวทักท้วงสงฆ์ทั้งหมดก็ต้องฟัง ดังกรรมวาจาที่ว่า “ยสฺสายสฺมโตขมติ...โส
ตุณฺหสฺสยสฺส น ขมติ โส ภาเสยฺย” แปลว่า “ถ้ากรรมนี้ชอบใจต่อท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเงียบ ถ้าไม่ชอบใจต่อท่านผู้ใด 
ผู้นั้น พึงพูดขึ้น” การตัดสินใจเลือกตั้งก็เหมือนกันเมื่อได้ตัดสินใจไปแล้วก็ควรจะยอมรับในผลของ  คะแนนนั้น 
นอกเหนือจากการที่คณะผู้ผ่านการเลือกตั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ไม่สุจริตก็สามารถออกมา  มีส่วนในการทวงอำนาจ
อธิปไตยของตนคืนได้ จากสภาพการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าบทบาทเชิงพุทธเกี่ยวกับธรรม เป็นกรอบแนวคิดในการ
ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ส่งผลในทางการเมือง เมื่อทุกอย่างเป็นไปตาม กระบวนการการประชาธิปไตย ผลของ
การตัดสินใจเลือกตั้งบุคคลเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศจะออกมาเปน็อย่างไร ก็คงต้องยอมรับและปฏิบัติตามเพื่อ
เป็นการยอมรับในเสียงประชาชนส่วนใหญ่ แต่ถ้าเมื่อใดที่ผู้ได้รับเข้าไปทำหน้าที่ในการบริหารประเทศไม่สามารถทำ
ตามแผนและนโยบายที่ตนกำหนด ก็คงต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือยุบสภา เพื่อเป็นการป้องกัน
ความขัดแย้ง ระหว่างรัฐกับประชาชน ทั้งนี้การตัดสินใจเลือกตั้งผู้แทนทางการเมืองก็เช่นกันประชาชนต้องใช้ โยนิโส
มนสิการ “คือ การพินิจพิจารณาตริตรองด้วยปัญญาของตนด้วยเช่นกัน” 

สรุป ด้วยอัตราเฉลี่ย 94.6% ในการนับถือพระพุทธศาสนาของประชาชนคนไทย จึงเป็นปัจจัย  ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทางการเมืองในหลาย ๆ  ประการ เช่น บทบาทเชิงพุทธที่เกี่ยวกับ “ธรรม” บทบาท เชิงพุทธที่เกี่ยวกับ 
“พระสงฆ์” ซึ่งปัจจัยเชิงพุทธดังกล่าวเป็นส่วนที่ช่วยในการโน้มน้าวจิตใจหรือชี้แนะ  แนวทางในการตัดสินใจหรือ
กระทำกิจกรรมทางการเมือง เพราะบริบททางสังคมไทยฐานรากดั ้งเดิมมี  ความผูกพันอันเกี ่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนามายาวนานต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ความคุ้นเคย การยอมรับนับถือในสถาบันศาสนาพุทธจึง
มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดนำมิติทางศาสนาร่วมแก้ไขปัญหา
วิกฤติสังคมด้วยการส่งเสริม 

ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นการจัดงานจัดกิจกรรมที่มีการรวบตัวของคนหมู่มาก ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการ  ด้าน
สาธารณสุขที่ภาครัฐกำหนด การดำเนินโครงการ ทำให้เกิดปัญหาผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนน้อย 
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