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บทน�า

 โครงสร้างทางการบริหารองค์กรคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันนั้นมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็น 

องค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยและด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคม นอกจากนั้น 

ยังกระจายการปกครองสงฆ์ไทยไปยังส่วนภูมิภาคจ�านวน ๑๘ ภาค เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 

๒๒ ของพระราชบัญญตักิารปกครองคณะสงฆ์พทุธศกัราช ๒๕๐๕ ทีก่�าหนดให้มีต�าแหน่งพระสงัฆาธกิาร

หรือผู้ปกครองคณะสงฆ์ขยับขยายไปตามล�าดับชั้น คือ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ 

เจ้าคณะต�าบล และเจ้าอาวาสตามล�าดับ  ปัจจุบันการบริหารองค์กรคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัต ิ

คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ก�าหนดให้มหาเถรสมาคมมอี�านาจหน้าทีป่กครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย

และได้มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือฉบับแก้ไขที่ให้มหาเถรสมาคมออกข้อ

บังคับ วางระเบียบ ออกค�าสั่งมีมติ และออกประกาศโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย 

รวมถึงดแูลคณะสงฆ์ในขอบเขตหน้าทีข่องตนตามท่ีระบขุอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามกฎมหาเถร

สมาคมว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ฉบับที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีพระสังฆาธิการมีหน้าที ่

รับผิดชอบกิจการคณะสงฆ์ ๖ ประการ คือ

 ๑. ด�าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม  

ข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชหรือค�าสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน

 ๒. ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ให้ด�าเนินไปด้วยดี

 ๓. ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค�าสั่งหรือค�าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะ

ต�าบล

 ๔. แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยชอบ

 ๕. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชา

หรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน�าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปโดย

เรียบร้อย

 ๖.  ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน
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 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์มีการจัดรูปแบบการบริหาร

ของคณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะในส่วนภมูภิาคมกีารรวมศนูย์อยูท่ีจ่งัหวดั ซึง่มบีคุลากรสนองงานไม่เพยีงพอ 

ไม่มีองค์กรมารองรับเพื่อการสนับสนุนภารกิจ และไม่มอีงค์กรตรวจสอบการท�างาน การบริหารจดัการ

แบบรวมศูนย์อ�านาจทางการบริหารเช่นนี้เป็นผลสืบเนื่องของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๓๕
1
 จึงท�าให้การท�างานไม่ต่อเนื่อง 

เป็นผลให้การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ขาดประสิทธิภาพ ขาดการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม  

ขาดเครื่องมือหรือกลไกที่จะสนองงาน ประกอบกับการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ยังเป็นรูปแบบ

เดิมๆ ไม่เกิดการพัฒนาและจัดวางยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการวัดที่เป็นระบบหรือรูปธรรมที่ดี  

เพื่อก่อให้เกิดความเหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณ์ซ่ึงมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

ด้วยเทคโนโลยสีมยัใหม่ ประกอบกับมกีารเปลีย่นแปลงทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม สภาพแวดล้อม วฒันธรรม

อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การพัฒนากลยุทธ์เพื่อการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ในเชิงกระบวนการ 

และผลสัมฤทธิ์จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนา

การบริหารองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล
 การบรหิารองค์กรคณะสงฆ์นัน้อาจกล่าวได้ว่ามข้ึีนมาต้ังแต่สมยัพุทธกาล ต้ังแต่สมยัท่ีองค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานการอุปสมบทแก่พระอัญญาโกณฑัญญะนับว่าเป็นการสืบศาสน-

ทายาทเป็นครั้งแรกและทรงประกาศความจริงแห่งชีวิตด้วยการแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

เป็นปฐมฤกษ์แห่งการประกาศพระพุทธศาสนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จากนั้น พระพุทธองค์ได้ทรง

ส่งพระสาวกไปประกาศพระสัทธรรมด้วยพุทธด�ารัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง  

ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงท้ังปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที ่

เป็นของมนุษย์ พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจ�านวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก  

เพื่อประโยชน์เก้ือกูล และความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พวกเธออย่าได้ไปโดยทางเดียวกัน 

สองรปู จงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งต้น มคีวามงามในท่ามกลาง และมคีวามงามในท่ีสุด จงประกาศ

พรหมจรรย์พร้อมทัง้อรรถและพยญัชนะ บรสิทุธิบ์ริบรูณ์ครบถ้วน สัตว์ท้ังหลายผู้มกีเิลสดุจธลีุในตาน้อย

มอียูย่่อมเสือ่มเพราะไม่ได้ฟังธรรม จกัมผีูรู้ธ้รรม ภกิษทุัง้หลาย แม้เรากจั็กไปยงัต�าบลอรุุเวลาเสนานคิม

เพื่อแสดงธรรม”
2
 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท�าให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงอย่างรวดเร็วและมีจ�านวน 

 1
 กองแผนงาน กรมการศาสนา. คู่มือพระสังฆาธิการและพระวินยาธิการ. (กรุงเทพมหานคร : กระทรวง

ศึกษาธิการ, ๒๕๔๒).
 2

 ส�.ส. (ไทย) ๑๕/๑๔๑/๑๗๔.
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พระสาวกเพิม่มากข้ึนตามล�าดบั ต่อมาได้มกีารส่งเสริมการศึกษาด้านวปัิสสนาธรุะและคนัถธรุะอนัเป็น

แนวทางประพฤติควบคู่กันไป พระพุทธองค์ทรงปกครองพระสงฆ์สาวกแบบพ่อปกครองลูกโดยอาศัย

พระธรรมวินัยเป็นหลัก เช่น เม่ือจะให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรต้องมีพระอุปัชฌาย์เป็นผู้ดูแลหรือเป็น 

ผู้ปกครอง กล่าวคือพระอุปัชฌาย์เปรียบเสมือนผู้ค�้าประกันผู้บวชต่อที่ประชุมสงฆ์ว่ามีคุณสมบัต ิ

ครบถ้วนหรือไม่อย่างไร (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๔๑ : ๔๕) และเมื่ออุปสมบทแล้วกุลบุตร 

ต้องได้รับการอบรมข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ที่พระอุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกพึงปฏิบัติต่อกันเหมือนพ่อ

ปกครองลกู ใช้ระบบเคารพกนัตามล�าดบัอาวโุส และมกีารการพจิารณาวนิจิฉัยโทษอาศยัหลกัพระธรรม

วินัยเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน

 ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงใช้ระบอบสามัคคีธรรมเป็นแม่บทในการบริหารจัดการ 

คณะสงฆ์ โดยพระองค์ทรงอยู่ในฐานะเป็นประมุขหรือประธานของภิกษุสงฆ์ทั้งหมด พระองค์ทรง

ประทานความเสมอภาคแก่ภิกษุทุกรูปโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติส�าหรับภิกษุที่เคยมีสถานะเดิมแตกต่าง

กนัโดยไม่มกีารแบ่งชนชัน้วรรณะ เช่น บางรปูเคยมสีถานะเดมิเป็นกษัตรย์ิ เชือ้พระวงศ์ชัน้สงู บตุรเศรษฐี

หรอืคนยากจน ซึง่ต่างกต้็องประพฤตปิฏิบัตตินอยูใ่นหลกัพระธรรมวนิยัทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงและ

บัญญัติไว้แล้วเสมอเหมือนกัน จึงท�าให้พระพุทธศาสนามีหลักศาสนธรรมที่สามารถน้อมน�าไปปฏิบัติ  

มีศาสนสถานไว้ส�าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและมีศาสนบุคคลคือพระสงฆ์เป็นผู้สืบทอด

เจตนารมณ์และปฏิบัตติามค�าสอนของพระพทุธเจ้า
3
 พระสงฆ์จงึถือเป็นศนูย์รวมจติใจและเป็นทีพ่ึง่ของ

ชุมชน ให้การศึกษาอบรมแนะน�าชุมชนในทางที่ถูกที่ควร เป็นที่ปรึกษาชุมชนที่ประสบความเดือดร้อน 

หรือชี้แนะแนวทางอาชีพที่สุจริตอันก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจแก่ประเทศทางอ้อม นอกจากนั้นในทาง

สงัคมพระสงฆ์ยงัสามารถเป็นผูถ่้ายทอดและรกัษาวฒันธรรมประเพณอีนัดีงามให้สืบทอดเป็นมรดกแก่

อนุชนในอนาคต 

แนวคิดในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์
 ปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีกรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ี 

เปรียบเสมือนตัวช้ีวัดทางการบริหาร (Administration) มาประยุกต์ใช้หรือบูรณาการ โดยต้องอาศัย

หลักการบริหารจัดการ (Management) องค์การสมัยใหม่ อาทิ McKinsey ๗s  มาบูรณาการกับ 

หลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนา อาท ิหลกัสปัปริุสธรรม ๗ เพ่ือก่อให้เกดิการประยกุต์ใช้ในการบริหาร

จัดการองค์กรคณะสงฆ์ที่เป็นรูปธรรม จะส่งผลให้การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ส�าเร็จลุล่วงและ

 3
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), เมืองไทยจะวิกฤติถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต,  (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

พุทธธรรม, ๒๕๓๗),  หน้า ๓๓.
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เป็นไปตามนโยบาย (Policy) วัตถุประสงค์ (Objectives) ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) และ

ประสิทธิผล (Effectiveness) ซึ่งถือเป็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเครื่องช้ีวัดผลของการบริหารจัดการองค์กร 

(Administrative Measurement) ค�าถามจงึมอียูว่่าจะมกีารเสรมิสร้างการบรหิารจดัการวดัหรอืองค์กร

คณะสงฆ์อย่างไรจึงจะมีส่วนเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) 

และประสิทธิผล (Effectiveness) ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะต้อง

เริ่มตั้งแต่ 

 ๑) การก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ 

และเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

 ๒)  การน�าไปสู่การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ถือเป็นการเตรียมรับกับสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงโดยมีแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นการก�าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด�าเนินงาน

และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 

 ๓)  มีการน�าแนวทางที่คิดค้นสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการด�าเนินงาน 

 ๔)  มีการก�าหนดกลยุทธ์เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้ 

 ๕)  การสร้างความเข้าใจในภาพรวมโดยเฉพาะเป้าหมายในการด�าเนนิงานทีจ่ะเป็นไปตามล�าดับ

ความส�าคัญเร่งด่วน 

 ๖)  การท�าให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเกิดความร่วมมือ มีการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์สมัยปัจจุบัน
 การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันมีปัจจัยมาจาก ๒ ประการส�าคัญ คือ ประการ

แรกว่าด้วยเรื่องของความรู้ความสามารถเฉพาะตนของพระสังฆาธิการผู้ปกครองที่ถือเป็นเร่ืองของ

ศาสตร์ที่เป็นองค์ประกอบเฉพาะตัวบุคคลท่ีพึงมีและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปทั้งผู้บังคับบัญชาที่ 

เหนือตน ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน และพุทธบริษัททั้ง ๔ ที่มีส่วนร่วมในการจรรโลงสร้างสรรค์พัฒนา 

วัดหรือองค์กรคณะสงฆ์ในแต่ละระดับ ส่วนประการที่ ๒ จะว่าด้วยเร่ืองทักษะหรือความช�านาญ  

ความเช่ียวชาญทางการบริหารจัดการที่ถือเป็นศิลป์ ทั้งศิลป์ในเรื่องของการครองตน ครองคนและ 

ครองงาน ที่พระสังฆาธิการผู้ปกครองได้แสดงออกให้เป็นที่ยอมรับว่ามีความเก่ง ความดี จนเป็นที่ 

เชื่อถือ เชื่อมั่นว่าสามารถที่จะท�าได้ ท�าเป็น และท�าอย่างถูกต้อง
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 การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ในสังคมปัจจุบันนั้น พระสังฆาธิการผู้ปกครองจ�าเป็นจะต้อง

มีความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการท่ีถือเป็นเร่ืองของศาสตร์ ขณะเดียวก็จ�าเป็นต้องมีทักษะ

ความเชี่ยวชาญทางการบริหารจัดการเฉพาะตนซ่ึงถือเป็นเร่ืองของศิลป์ เม่ือน�าท้ังสองส่วนมาผนวก 

เข้ารวมกันจะส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

มากยิง่ขึน้ นอกจากนัน้ เพือ่ให้การบรหิารจดัการองค์กรคณะสงฆ์เกดิความราบรืน่ยิง่ขึน้ จ�าเป็นอย่างยิง่

ที่ผู้น�า ผู้บริหาร หรือผู้ปกครอง จะต้องมี 

 ๑) การมีภาวะผู้น�า (Leadership) ที่สามารถท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ

หรือสมัครใจที่จะท�าให้งานหรือภารกิจส�าเร็จผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการได้ 

 ๒)  การมีทักษะในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการ (Decision Making) ในทางเลือกที่เหมาะสม

ได้หรือสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจปฏิบัติหรือสั่งการให้ปฏิบัติตามทางเลือกนั้นได้อย่างมีเหตุ 

มีผล 

 ๓)  การมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ที่ชักน�ากระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความ

ตั้งใจ ความเต็มใจ และความพร้อมใจที่จะปฏิบัติงานตามที่สั่งการ 

 ๔)  การมีทักษะการติดต่อสื่อสาร (Communication) ที่สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้  

ความเข้าใจ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และนัยแห่งการประพฤติ ปฏิบัติ จริยาวัตร หรือความเป็นผู้ทรง 

ศีลาจริยวัตร ถือเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ที่จะติดต่อสื่อสารเพื่อให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาตลอดจน

พุทธศาสนิกชนและประชาชนได้เกิดความเคารพศรัทธามากยิ่งขึ้น

 ๕)  การมีทักษะการบริหารความขัดแย้ง (Conflict) โดยสามารถที่จะตัดสินใจเลือกแนวทาง 

เหมาะสมและเป็นแนวทางทีจ่ะท�าให้บคุคลทีเ่กีย่วข้องเกดิความพึงพอใจสูงสุดและเกดิความรู้สึกไม่พอใจ

น้อยที่สุด

การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์เชิงกลยุทธ์
 ในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ในเชิงกลยุทธ์นั้น ในทุกภารกิจหรือการขับเคลื่อนหรือการ

บริหารจัดการเพื่อสืบสานงานทางพระพุทธศาสนาและก่อให้เกิดผลเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์นั้น 

พระสงัฆาธกิารผูท้�าหน้าทีบ่รหิารจะต้องรูแ้ละเข้าใจหลกัการ แนวคดิ หรอืทฤษฎทีางการบรหิารจัดการ 

โดยเร่ิมตัง้แต่มกีารวางแผนการท�างานว่าใคร (Who) ท�าอะไร (What) ทีไ่หน (Where) เมือ่ไหร่ (When) 

อย่างไร (How) งบประมาณเท่าไหร่ (How much) เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Purpose)  

เมื่อวางแผนแล้วก็ต้องลงมือท�า (Do) ในระหว่างลงมือก็จะมีการอ�านวยการ (Directing) การติดต่อ

สื่อสาร (Communication) เมื่อพบอุปสรรคปัญหาก็สามารถสร้างแรงจูงใจ (Motivation) หรือให ้
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ค�าปรึกษา (Consulting) ให้กับผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้เห็นทางออกของปัญหา รวมถึงมีการ 

จัดก�าลังคนและจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนให้เพียงพอต่อการด�าเนินงาน (Organizing) ขั้นตอน 

ต่อมาเมื่อลงมือท�าแล้วมีระบบการตรวจสอบ (Checking) มีการติดตามความคืบหน้าหรือผลส�าเร็จ 

ของงานที่เกิดขึ้น โดยอาศัยการประสานงาน (Coordinator) การควบคุมดูแล (Control) ทั้งจากปัจจัย

ภายในที่ประกอบด้วยจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ขณะที่ปัจจัยภายนอกนั้นจะต้อง

พิจารณาถึงโอกาส (Opportunities) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats) เพื่อน�าไปสู่การจัดท�า

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WO Strategies) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (ST Strategies) 

และกลยุทธ์เชิงรับหรือทบทวน (WT Strategies)

 การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์เชิงกลยุทธ์จะมีส่วนท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปตามแผน 

โครงการ หรือกิจกรรม และจะก่อให้เกิดความต่อเนื่อง (Continue) สม�่าเสมอ เมื่อมีการขับเคลื่อน

ภารกิจเดิม โครงการเดิม หรือกิจกรรมเดิมในคร้ังท่ี ๒, ๓ หรือ ๔ ก็จะต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน 

ตามล�าดับโดยผ่านกระบวนการปรับปรุงแก้ไขแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ (Act) เพ่ือให้ผลงาน 

ออกมาตรงตามเป้าหมายหรอืสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ การบรหิารจดัการองค์กร

คณะสงฆ์เชิงกลยุทธ์ควรที่จะมีการปรับแผนงาน (Adjust plan) โดยเน้นในประเด็นการปรับวิธีการ 

(How) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมหรือสมดุลและต้องสั่งการ (Command) เพื่อให้ทุกองค์กรคณะสงฆ์

ในทุกระดับที่เกี่ยวข้องเกิดการพัฒนาแบบไม่สิ้นสุด  (Action to improvement) และในกระบวนการ

บริหารจัดการนั้น สิ่งท่ีส�าคัญอีกประการก็คือต้องมีการคิดค้นและก�าหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best  

Way) เพื่อการบริหารจัดการที่จะเกิดประสิทธิภาพ โดยมีการก�าหนดวิธีการท�างานที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้

สามารถท�างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของภารกิจ โดยอาศัยความช�านาญ 

ความเชี่ยวชาญ ความรอบคอบ พิถีพิถัน ละเมียดละไม เป็นต้นว่า รู้ถึงเหตุ รู้ถึงผล รู้ถึงศักยภาพ 

แห่งตน รู้ถึงความพอดีพอประมาณ รู้ถึงกาลเวลาที่เหมาะที่ควร รู้ถึงวิถีแห่งประเพณีวัฒนธรรม  

ความเชื่อ ค่านิยมของชุมชน และรู้ถึงความเชี่ยวชาญ ความดี ความเก่งของคนที่จะรับผิดชอบ
4
 จึงจะ

ก่อให้เกิดคุณภาพงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการผู้ท�าหน้าที่ผู้บริหารจะต้อง 

 ๑)  มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างผู้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล มีการวางแผนเป็นขั้นตอน มีการ 

วางยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ให้สอดคล้องภารกิจหน้าที่ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ

ระยะยาว 

 4
 องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓-๑๔๖.
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 ๒)  มีการบรหิารจดัการองค์กรอย่างผูเ้ชีย่วชาญ รูจั้กหลกัการ รูว้ธีิการ มคีวามรบัผดิชอบ มคีวาม

มุ่งมั่นทุ่มเท และยึดถือกฎระเบียบรวมถึงหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันยังสามารถ

จูงใจให้ผู ้อื่นปฏิบัติงานด้วยทุ่มเทและอุทิศตนให้กับงาน เพื่อก่อให้เกิดผลในการปฏิบัติงานและ 

การเสริมสร้างความก้าวหน้าขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓)  มีการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์อย่างผู้น�าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงาน ประสานใจ 

ประสานประโยชน์ ให้ได้รับความเช่ือถือ เช่ือมั่นและศรัทธาจากผู้อื่น และสามารถที่จะประสาน 

ความร่วมมือทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมเพื่อความ

มั่นคงและความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนา 

 ขณะเดียวกันในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ด้วยฐานะและต�าแหน่งความเป็นพระ 

สงัฆาธกิารผูท้�าหน้าทีผู่บ้รหิารตัง้แต่ระดบัเจ้าอาวาส เจ้าคณะต�าบล เจ้าคณะอ�าเภอ หรอืเจ้าคณะจงัหวดั 

คุณสมบัติเฉพาะในความเป็นผู้บริหารองค์กรคณะสงฆ์ที่จะต้องมี และเป็นคุณสมบัติที่ส่งผลให้เกิดการ

บริหารเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ พระสังฆาธิการผู้ท�าหน้าที่ผู้บริหารจะต้อง 

 ๑)  ต้องมกีารบรหิารจดัการองค์กรคณะสงฆ์ทีต่ัง้บนฐานของการรูจั้กเหต ุรูห้ลกัการ รูง้าน รู้หน้าที่ 

รู้กติกา ที่มีความเกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน 

 ๒)  มีการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ที่มีจุดมุ่งหมายปลายทางที่ชัดเจน เข้าใจวัตถุประสงค ์

บทบาท หน้าที่ขององค์กรดีว่าจะไปทางไหน เพื่อประโยชน์อะไร 

 ๓)  มีการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ที่เข้าใจดีว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความสามารถอย่างไร 

และต้องรู้จักพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมออย่างไร ประกอบกับมีจิตใจที่ประกอบด้วยคุณธรรมและ

จริยธรรมอันดีงามจนเป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั้งหลาย 

 ๔)  มกีารบรหิารจดัการองค์กรคณะสงฆ์ทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานความพอประมาณ รูจ้กัความพอด ีรูจ้กั

ขอบเขตความเหมาะสมในการท�างาน ท�าให้การด�าเนินกิจการงานต่างๆ สามารถน�าพาหมู่คณะไปสู ่

ความสุข สงบ ปลอดภัย และความเจริญงอกงามอย่างแท้จริง  

 ๕)  มีการบริหารจัดการองค์กรที่รู ้ว่าควรประกอบกิจการงานใดๆ ให้ทัน ให้เหมาะกับเวลา  

ทันต่อโลกและเหตุการณ์ที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงและประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 ๖)  มีการบรหิารจัดการองค์กรทีเ่ข้าใจ เข้าถงึชมุชน สงัคม เข้าใจในระเบยีบ กฎเกณฑ์ วฒันธรรม 

ประเพณีของสังคมนั้นๆ ก่อนท่ีจะลงมือพัฒนาแก้ไขเพื่อให้ได้มาซ่ึงความสงบสุข ความเจริญก้าวหน้า 

และสุดท้าย 

 ๗) มีการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ท่ีสามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์และคุณค่าและน�ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและสังคม
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 ในการบรหิารจดัการขององค์กรคณะสงฆ์เชงิกลยทุธ์ทีมุ่ง่สู่ผลสัมฤทธิ ์พระสังฆาธกิารผู้ท�าหน้าที่

ผู้บริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ จะต้อง 

 ๑)  มีการสนับสนุนส่งเสริมและเติมเต็มก�าลังใจซึ่งกันและกันเพื่อให้การท�างานบรรลุยัง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้ตั้งไว้ ขณะเดียวกันก็มีมาตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพโดยมี

กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัในการท�างาน และมกีารก�าหนดโทษตามหลักพระธรรมวนิยัและ

โดยการอนุโลมกฎกติกาที่ก�าหนดร่วมกันเพื่อความเหมาะสม 

 ๒)  มีการก�าหนดข้ันตอนและวิธีการที่มีความชัดเจนและรัดกุม มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 

เพื่อง่ายต่อการขับเคลื่อนไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

 ๓)  ในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์มีการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการได้ศึกษาเล่าเรียนเพ่ือ

พฒันาศกัยภาพและทกัษะทางการบรหิาร มุง่ให้พระภกิษสุามเณรหมัน่ประกอบกจิทางพระพุทธศาสนา

ด้วยความสุจริตธรรม มุง่ให้พระภกิษสุามเณรประพฤตปิฏบิตัตินให้ถกูต้องตามกรอบพระธรรมวนิยัและ

ศีลจริยธรรมอันดี และในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์มุ่งให้พระภิกษุสามเณรปฏิบัติหน้าที่ 

ตามแนวทางแห่งศีล สมาธิ ปัญญา และมีความเคารพ ศรัทธา เชื่อมั่นต่อองค์กรคณะสงฆ์ที่ตนเองสังกัด 

 ๔)  มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด บนพื้นฐานของการรู้จัก

พอประมาณและบริหารตามศักยภาพในขีดจ�ากัดตามก�าลังของตน และใช้ปัจจัยสนับสนุนการบริหาร

จัดการอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสมควรตามสมณะสารูป 

 ๕)  มีการบริหารจัดการเวลาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ทัน 

ต่อเหตุการณ์และเวลา และบริหารจัดสรรเวลาได้เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุด 

 ๖)  การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์พระสังฆาธิการเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนและ 

ทุกองค์กร โดยให้ความส�าคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และให้ความส�าคัญในการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของประชาชนและเยาวชน 

 ๗)  การบรหิารจดัการองค์กรคณะสงฆ์ พระสงัฆาธกิารผูป้กครองมส่ีวนสนบัสนนุพฒันาทรพัยากร

บุคคลในความดูแลให้มีความรู้ตามความเหมาะสม มีการปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้ปกครองได้อย่างเหมาะสม 

และในการบรหิารจดัการองค์กรคณะสงฆ์ควรทีจ่ะมีการแต่งตัง้ผูด้�ารงต�าแหน่งในการบรหิารงานได้อย่าง

เหมาะสม 

 นอกจากนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ที่จะก่อให้เกิดผลตามกระบวนการและ 

ผลสัมฤทธิ์ในมิติการบริหารตน พระสังฆาธิการผู้ปกครองต้องมีการพัฒนาเพื่อเติมเต็มคุณภาพและ

ศักยภาพให้กับตนในเรือ่งต่อไปนี ้๑) ควรมกีารสร้างระบบตรวจสอบและยดึถอืหลกัคณุธรรมทีม่ตีวัชีว้ดั

ชัดเจน โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับ และในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์มีการควบคุมพฤติกรรม 

พระภิกษุสามเณรให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด 
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 ๒)  ควรมีนโยบายอย่างเข้มงวดที่จะให้พระภิกษุสามเณรส�ารวมระวังทางกาย วาจา ใจ เพื่อเป็น

ที่เคารพศรัทธาของชุมชนและสังคม และควรมีการฝึกอบรม พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ ทักษะ  

ความเชี่ยวชาญเพื่อให้การบริหารจัดการประสบผลที่ได้ตั้งไว้ 

 ๓)  ควรมุ่งให้พระภิกษุสามเณรเอาใจใส่ต่อศึกษาเล่าเรียนเพื่อสืบสานพระธรรมค�าสอนของ 

องค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า  และมุง่ให้พระภกิษสุามเณรมคีวามซือ่สตัย์ สจุริต ตัง้อยู่บนความศรทัธาและ

เชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป 

 ๔)  มีการจัดวางขอบเขตในการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม และพระสังฆาธิการผู้ปกครองต้อง

ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการบนพื้นฐานของความพอเพียง 

 ๕)  ควรเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการตรงต่อเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจสอดคล้องกับ

กาลเทศะ 

 ๖)  ควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมและ 

พระสังฆาธิการควรมีส่วนเสริมสร้างความสงบและสันติสุขในสังคมโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธ-

ศาสนา

 ๗)  ควรมีการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง ท้ังการเรียนการ

สอนในเรื่องของนักธรรม บาลี เปรียญธรรม และการเรียนในศาสตร์วิชาชั้นสูง และควรมีการสรรเสริญ

ยกย่องสรรเสรญิบคุคลทีค่วรยกย่องสรรเสรญิ ข่มบคุคลทีข่่ม และลงโทษบคุคลทีค่วรลงโทษ โดยเฉพาะ

ในกลุ่มที่ประพฤติผิดหลักพระธรรมวินัย

บทสรุป
 การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ในเชิงกลยุทธ์นั้น สิ่งที่จะน�ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ในทางการบรหิารจดัการ จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารก�าหนดวสัิยทศัน์ ภารกจิ ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อน�าไปสู่

การบรหิารจดัการการเปล่ียนแปลงท่ีดี โดยการน�าแนวทางทีค่ดิค้นสร้างสรรค์มาประยกุต์ใช้เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายในการด�าเนินงานองค์กรผ่านกระบวนการควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกลยุทธ์ที่ได้ 

วางไว้ ท�าให้เกิดความได้เปรียบในการขับเคลื่อนองค์การ มีการน�ากลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ และมีการ 

ก�ากับดูแล ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบควบคุมกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจน จะท�าให้เกิดความเข้าใจ 

ตรงกนัและเกดิความร่วมมอื โดยเฉพาะความเข้าใจในวัตถปุระสงค์ขององค์กร อกีทัง้ยงัจะช่วยให้มกีาร

จัดสรรทรพัยากรเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพสอดคล้องกบัการบรหิารองค์กรในส่วนต่างๆ ขณะเดยีวกนั

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ รูปการ 

เหตุการณ์  ดังสรุปเป็นแผนภาพ ดังนี้
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