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มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ของพนักงานส่วนท้องถ่ินและพนักงานจ้าง 

องค์การบรหิารส่วนตําบลดงมะไฟ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

ความนํา 
 ข้าราชการ  พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการบริการสาธารณะ  เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกข์ บํารุงสุข และสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และท้องถิ่น ดังน้ัน การท่ีประชาชนในแต่
ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ
กระทําทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมนําพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ  
และอันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มกําลังความสามารถแล้วย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง 
  โดยเฉพาะอย่างย่ิงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม
ในการปกครองของประชาชน ตลอดจนเพิ่มอํานาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจประชาชนในการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐมากขึ้น โดยมีบทบัญญัติให้การใช้อํานาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพ  
และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึง
กําหนดบทบัญญัติในมาตรา 279 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ “รัฐต้องจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่” 
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องมืออันสําคัญย่ิงที่จะช่วยให้ข้าราชการ  
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางปฏิบัติตนไปในแนวทางที่
ถูกต้องเหมาะสม นํามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชนความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศชาติและส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ปฏิบัติเองทุกคน 

แนวคิด 
1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล เป็น 

เทียบการประพฤติ  การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ  การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมน้ัน  สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส  การให้บริการที่ดี  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงานและการพัฒนาตนเอง 
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2. การกําหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร  องค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  และปฏิบัติตามแนวทางน้ันย่อมทําให้เกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองค์การ  ส่งผลให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตําบล 
2. พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างมีมาตรฐานทางคุณธรรมและ 

จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในด้านศีลธรรม  ความโปร่งใส  การให้บริการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน  และการพัฒนาตนเองได้ 

3. เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การ 
บริหารส่วนตําบล  ทั้ง  5  ด้านได้ 

4. เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พึงดํารงตน 
ให้ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และมีความรับผิดชอบ 

5. เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พึงปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ  เอาใจใส่  ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ  อย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ 

6. เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พึงปฏิบัติตน 
ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ด้วยความสุภาพเรียบร้อย  รักษาความสามัคคี  และไม่กระทําการอย่างใดที่กลั่นแกล้งกัน 

7. เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พึงต้อนรับ 
ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรม  และการสงเคราะห์  แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตน  
โดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย  ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม  กดขี่หรือข่มแหงประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

8. เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พึงพัฒนา  
ทักษะความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

ขอบข่ายเนื้อหา 
  เรื่องที่  1  ความหมายและความสําคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบล 
  เรื่องที่  2  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล 
  เรื่องที่  3  กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบล 

ความหมายความสําคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่ เป็น
เครื่องมือกํากับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การน้ันๆ  เพ่ือให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม  
สํานักงาน ก.พ. ได้สรุปความหมายของคําว่า “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึง “สิ่ง 
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ที่ต้องถือเอาเป็นหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีที่อยู่ภายในโดยรู้ได้เฉพาะตนและใช้เป็นหลักเทียบทาง
ความประพฤติและการปฏิบัติงานหรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมน้ัน  องค์การนั้นหรือ
ส่วนราชการน้ัน  ได้ยอมรับนับถือกันมา  หรือได้กําหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่าความ
ประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ดี  อะไรเป็นสิ่งที่ช่ัว  ความประพฤติอะไรถูกอะไรผิด  และอะไรควรทํา  อะไรไม่ควรทํา  
“สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดรับอิทธิพล  และค่านิยมจากภายนอกประเทศ  ผ่านสื่อต่างๆ  ได้ง่ายโดยขาดการ
กลั่นกรองของบุคคลในการนําไปใช้จึงเป็นเหตุทําให้มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดตํ่าลง
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน เป็นผู้มีบทบาทสําคัญ และเป็นกลไกหลัก 
ของประเทศในการให้บริการสาธารณะสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ และความ
รับผิดชอบสําคัญที่จะบําบัดทุกข์  บํารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ที่สอดคล้อง 
กับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่นดังน้ัน การที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข
หรือไม่จึงขึ้นอยู่กับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล น่ันคือ เป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  มีจิตสํานึกที่จะตอบแทนคุณแผ่นดิน  ด้วยการกระทําทุกสิ่งอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเด่น  และพัฒนาตนอย่างสม่ําเสมอ  ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ  
เต็มกําลังย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนอย่างแน่นอนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และการมี
ส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน  ตลอดจนเพ่ิมอํานาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐมากขึ้น  
มีบทบัญญัติให้การใช้อํานาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดจิตสํานึก
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จึงบัญญัติในมาตรา 77 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้ง
ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ “รัฐต้องจัดทํา
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการและพนักงาน  หรือลูกจ้าง
ของรัฐ  เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ “มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องมืออันสําคัญย่ิงที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม นํามาซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผล
ให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีกด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นความจําเป็นพ้ืนฐานของบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นหลักประพฤติตน  
และปฏิบัติหน้าที่การงาน  ให้เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี  มีความสุขของ
ประชาชนได้อย่าง   
สรุป  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง  “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่องค์กรประมวลขึ้นให้
สมาชิกได้ยึดถือปฏิบัติ  เพ่ือเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของคนในองค์กรหรืออาชีพเดียวกันให้อยู่ใน
ความถูกต้องดีงาม” 

มาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรมของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนตําบล 
  คณะกรรมการมาตรฐาน  การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ผก.ถ.) ได้กําหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2546 เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผู้บริหารและ
สมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นด้วย  เพราะบุคคลดังกล่าวย่อมร่วมกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและ 
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พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสาระสําคัญของมาตรฐาน  ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น  
(อบต.) ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน  ดังต่อไปน้ี 
  มาตรฐานท่ี  1  พึงดํารงตนให้มั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  
เสียสละ  และมีความรับผิดชอบ 
  หมายถึง  การปฏิบัติตนในลักษณะดังน้ี 
  -การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง  ความถูกต้อง  ความดีงาม  ความเป็นเหตุเป็นผล  ความ
สุจริตใจ 
  -มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา  การไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้กับตนเอง
และพวกพ้อง  ให้เช่ือมั่นว่าความซื่อสัตย์สุจริตจะนําพาให้ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองอยู่รอด  ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานแก่  นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  เมื่อ  12  มิถุนายน  2497  ว่า  “........มีคุณธรรมข้อหน่ึงที่สําคัญ  ซึ่งท่านต้อง 
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ  คือ  ความซื่อสัตย์สุจริต  ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอาศัย
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐาน  ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี  หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี   
ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง  3  ประการ  คือ  สุจริตต่อบ้านเมือง  สุจริตต่อประชาชน  และสุจริตต่อหน้าที่  
ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญของมวลชนทั่วไป......” 
  -มีความรับผิดชอบต่องานในตําแหน่งหน้าที่  และเสียสละในการปฏิบัติงาน  เพ่ือประชาชน
และท้องถิ่นด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา  เสียสละความคิด  และแรงกายเพ่ือทํางาน  เพ่ือ
การสร้างสรรค์  และมีความรับผิดชอบต่องานน้ัน  ๆ  เพ่ือส่วนรวมและประชาชนอย่างจริงจัง  จะทําให้มีผู้รัก
และศรัทธาเช่ือถือ  และนิยมยกย่องอย่างกว้างขวางแน่นอน 
  มาตรฐานที่  2  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยโปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบได้ 
  หมายถึง  มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน้าที่  ดังน้ี 
  -มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการทํางาน  มีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน  โดยสามารถแจ้ง
ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ  เพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบและติดตามได้ 
  -มีการแต่งต้ังคณะทํางาน  หรือกรรมการที่ประกอบด้วย  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาค
ประชาชน  เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน  มีการสรุปผลรายงาน  การตรวจสอบ
การปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้ 
  -มีการเปิดเผยข้อมูล  ข่าวสาร  ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย  ด้วยวิธีการหลากหลาย  เช่น  เอกสารประกาศ  ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  การปฏิบัติตามมาตรฐานข้อ
น้ี  จะส่งผลให้เกิดความเช่ือมั่น  ศรัทธา  และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป  และจะทําให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากบุคคลที่เก่ียวข้อง  โดยเฉพาะประชาชน 
  มาตรฐานที่  3  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึด
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
  หมายถึง  มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรส่วนท้องถิ่น  อบต.  ที่ยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก  ดังน้ี 
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  -มีสติ  ต้ังใจ  หนักแน่น  มั่นคง  เพราะการใช้กําลังสติ  คือรู้กําลังทําอะไรให้กับใคร  รู้ตัวว่า
อยู่ที่ไหน  อย่างไร  หากใช้กําลังสติ  หนักแน่นมั่นคงแล้ว  จะทําให้เห็นช่องทาง  วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
รวดเร็ว  เกิดความสําเร็จของงานและความเจริญแห่งตนเองได้ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ณ  อาคารสวน
อัมพร  เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2552  ว่า  “.......กําลังสติ  หรือกําลังแห่งความระลึกรู้  การทํางานน้ันถึงแม้
ทํางานด้วยความศรัทธา  ด้วยความหม่ันขยันไม่ทอดทิ้งก็ยังมีช่องทางท่ีอาจจะเสียหายบกพร่องได้ในขณะเมื่อมี
ความประมาทเผลอพลั้งเกิดขึ้นนักปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวัง  ควบคุมสติให้ดีอยู่เสมอเพ่ือให้รู้เท่าทัน
เหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา.....  กําลังความต้ังใจหมายถึงความสามารถควบคุมสติจิตใจให้สงบและหนักแน่นมั่นคง  
ควบคุมความคิดให้อยู่ในระเบียบ  ให้คิดอ่านอยู่แต่ในเรื่องหรือภารกิจที่ต้องการจะทําให้เสร็จ  ไม่ปล่อยให้คิด
ฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่าง  ๆ  นอกจุดหมายอันพึงประสงค์  กําลังความตั้งใจน้ีช่วยให้รู้เข้าใจเรื่องราวและปัญหา
ต่าง  ๆ  ได้กระจ่าง  ให้คิดเห็นช่องทางและวิธีการปฏิบัติงานให้แจ่มแจ้ง  ชัดเจน  และรวดเร็ว.....” 
  -การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค  ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  -การให้บริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  และตรงต่อเวลา 
  -การให้บริการด้วยความเต็มใจ  ย้ิมแย้มแจ่มใส  ประทับใจ  และรักษาประโยชน์ให้แก่
ผู้รับบริการทุกคน 
  มาตรฐานที่  4  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า 
  หมายถึง  มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่การงานที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  อย่างคุ้มค่าซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ  ดังน้ี 
  -ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้  ความคิดที่ให้เกิดผลของงานท่ีดี  มีคุณค่าต่อประชาชน  ต่อ
ส่วนรวม  ทั้งน้ีต้องยึดถือว่า  ความรู้วิชาการรู้ปฏิบัติการและความรู้คิด  จะทําให้เกิดผลดีต่อการทําหน้าที่  ดัง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เน่ืองในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2530  ว่า  “ข้าราชการท่ีสามารถต้องมีความรู้
ครบสามส่วน  คือความรู้วิชาการ  ความรู้ปฏิบัติการ  และความรู้คิดอ่านตามเหตุ  ตามความเป็นจริง  ต้องมี
ความจริงใจ  และความบริสุทธ์ิใจในงาน  ในผู้ร่วมงาน  ในการรักษาระเบียบ  แบบแผน  ความดีงาม  ความ
ถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดินมีความสงบและหนักแน่นทั้งในกาย  ในใจ  ในคําพูด  ต้องสํารวจดูความบกพร่อง
ของตนเองอยู่สม่ําเสมอ  และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว......” 
  -การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  คํานึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการ  โดยยึดความ
ถูกต้องของระเบียบกฎหมาย 
  -การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและคุ้มค่า  ทั้งในส่วนของการ
ใช้เงิน  และใช้เวลา 
  -การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ  ตามกําหนด  และบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้  และตรงตาม
นโยบาย 
  มาตรฐานที่  5  พึงพัฒนาทักษะความรู้  ความสามารถ  ของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

หมายถึง  การพัฒนาตนเอง  ดังน้ี 
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-การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย  ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  และ 
สร้างประสิทธิภาพให้กับตนเอง  เช่น  ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์  การส่ือสาร  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
วางแผน  การวิเคราะห์  การนําข้อมูลไปใช้  เป็นต้น 
  -การพัฒนาจิตใจของตนเอง  เพ่ือให้มีสมาธิหนักแน่นมั่นคง  สุขุมรอบคอบ  ทําให้ภาวะจิตใจ
สามารถที่จะต่อสู้  และปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง  ๆ  ได้ 
  -พัฒนาตนเอง  และการปฏิบัติงาน  ตลอดถึงการหาความรู้  และการพัฒนาจิตใจ  จะกระทํา
ได้โดยการเข้าร่วมอบรม  ประชุม  สัมมนา  และศึกษาด้วยตนเอง  จากแหล่งความรู้ต่าง  ๆ  ก็ได้ทั้งน้ี  การ
พัฒนา  ทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  ของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน  เกิดความม่ันคงต่อองค์กร  
และความเจริญต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ  อย่างแน่นอน  ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  2535  ว่า  “.......ความเจริญน้ันจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยปัจจัยสําคัญ
ประกอบพร้อมกัน  4  อย่าง  อย่างที่หน่ึง  ต้องมีคนดี  มีปัญญา  มีความรับผิดชอบ  เป็นผู้ประกอบการ  
อย่างที่สอง  ต้องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ  อย่างที่สามผู้ประกอบการต้องมีความวิริยะอุตสาหะ  
และความเพ่งพินิจอย่างละเอียดรอบคอบในการทํางาน  อย่างที่สี่  ต้องรู้จักทํางานให้พอเหมาะ  พอดี  และ
พอควรแก่งานและแก่ประโยชน์ที่พึงประสงค์  ปัจจัยแห่งความเจริญดังกล่าวน้ี  จะประกอบพร้อมกันขึ้นมิได้  
หากบุคคลไม่พยายามศึกษาอบรมตนเองด้วยตนเองอยู่เป็นนิตย์  บัณฑิตแต่ละคนจึงควรอย่างย่ิงที่จะได้ต้ังใจ
ฝึกฝนตนเองให้มีปัญญาความสามารถพร้อมทั้งพยายามใช้ศิลปะวิทยาการที่มีอยู่  ประกอบกิจการงานด้วย
ความเพ่งพินิจ  ด้วยความฉลาดรอบคอบให้พอเหมาะแก่งานแต่ละช้ินแต่ละอย่างความเจริญวัฒนาของงานของ
ตัวเอง  และของประเทศชาติจะได้เกิดขึ้น  ตามท่ีต้ังใจปรารถนา......” 
 

สรปุ 
  มาตรฐานท้ัง  5  มาตรฐานจึงเป็นสาระสําคัญอย่างย่ิง  ที่บุคลากรทุกคนในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมะไฟ  พึงได้ศึกษายึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง  เพราะจะส่งผลให้ตัวเอง  องค์การบริหารส่วนตําบล  
และประชาชน  ได้รับผลประโยชน์สร้างความภูมิใจเกิดขึ้นกับท้องถิ่น  นําความเจริญความมั่นคงและความเป็น
ศักด์ิศรีมาให้สังคมท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตําบล  ของเราและเป็นที่ยอมรับ  ช่ืนชม  และกล่าวขวัญที่ดี
ตลอดไปการปฏิบัติตามมาตรฐานข้างต้นน้ันไม่ใช่เรื่องยากเย็นและซ่อนเร้นแต่อย่างใดเพียงแต่ให้มีศรัทธา  
บริหารจัดการให้ถูกต้องอย่างสมํ่าเสมอ  คงเส้นคงวา  ก็จะบรรลุเป้าหมายได้แน่นอน 
 


