
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
เรื่อง   แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม  จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

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

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหา รส่วนต าบลหนองบัวโคก เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความ
ประพฤติของบุคลากรทุกคน และเรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก โดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติ เป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติ และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชนเกิด
ความม่ันใจ ศรัทธาและวางใจในการบริหารงานภาครัฐแล้ว 
 

 เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก มีแผนที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงได้จัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ต่อไป 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 

 
(นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม  จริยธรรมและป้องกันการทุจริตของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
------------------------ 

 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือ
ก ากับความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ ประชาชนเกิดความ
ม่ันใจศรัทธาและวางใจในการบริหารงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงก าหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปูองกันการทุจ ริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1.ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม 
จริ ยธร รม  และ กา รสร้ า ง วินั ย แ ก่
พนักงานส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือเสริมสร้างและสร้างจิตส านึก
และค่านิยมในการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีใ ห้มีคุณธรรมและ
ความรับผิดชอบในการปูองกัน
ปัญหาการทุจริต 

1.ร้อยละของบุคลากรได้รับทราบ
และถือปฏิบัติตามมาตรฐานกลาง
ทา ง จ ริ ยธร รม และ ประ ม วล
จริยธรรมข้าราชการท้องถ่ิน 

85 88 90 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่ วน ท้ อง ถ่ิน ทุกร ะ ดับ ไ ด้ เ รี ย นแล ะ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล 

  2 .จ า น วน ท่ีล ดลง ขอ ง เ ร่ื อ ง
ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตหรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
เจ้าหน้าท่ี 

ไม่เกิน 
10 เร่ือง 

ไม่เกิน  
7 เร่ือง 

ไม่เกิน 
5 เร่ือง 

 

 



ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

2.บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนใน
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ปูองกันการทุจริต 

เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในการ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง วินั ย  คุณ ธ ร ร ม 
จริยธร รมและ การปูองกันกา ร
ทุจริต 

1.ร้อยละของระดับเหมาะสมใน
การเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส/
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
การปูองกันและปราบปรามทุจริต
ของ อบต. 

65 70 75 2.1 ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการปูองกันการทุจริต 

  2.ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีหรือพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าท่ี 

    

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
เรื่อง การเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
................................................... 

  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ า    
และพนักงานจ้าง เป็นหลักเทียบการประพฤติ  การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ        
การปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม นั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ ดี    
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนาตนเองส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงได้จัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและปูองกันการทุจริต เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

1. การมีจิตส านึกทีดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
2. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
4. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
5. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
6. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
7. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

                     ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

     ประกาศ  ณ  วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 

 
(นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 



แผนการเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 

แนวคิด 

  1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง และพนักงานจ้าง เป็นหลักเทียบการประพฤติ  การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การ
แต่ละองค์การ การปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส 
การให้บริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนาตนเอง 
   2. การก าหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู
อบต. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง และพนักงานจ้าง  และปฏิบัติตามแนวทางนั้นย่อมท าให้เกิดคุณภาพทั้งบุคคล
และองค์การ ส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบล  
จุดประสงค์ 
     1. เพ่ือให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
     2. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูอบต. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในด้านศีลธรรม 
ความโปร่งใส การให้บริการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนาตนเองได้ 
    3. เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
ครูอบต. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
ขอบข่ายเน้ือหา 
    เรื่องที่ 1 ความหมายและความส าคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครูอบต. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
    เรื่องที่ 2 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูอบต. 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
    เรื่องที่ 3 กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครูอบต. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

 

 

 



ความหมายความส าคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นเครื่องมือก ากับ
ความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้น ๆ เพ่ือให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม”ส านักงาน ก.พ. ได้สรุป
ความหมายของค าว่า  “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึง “สิ่งที่ ต้องถือเอาเป็นหลักเทียบทาง
สภาพคุณงามความดีที่อยู่ภายใน โดยรู้ได้เฉพาะตนและใช้เป็นหลักเทียบทางความประพฤติและการปฏิบัติงานหรือ
แสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น  องค์การนั้นหรือส่วนราชการนั้น ได้ยอมรับนับถือกันมา หรือได้
ก าหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่ และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่าความประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ ดี อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว  ความ
ประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า”  สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดรับอิทธิพล  และค่านิยมจาก
ภายนอกประเทศ ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ง่ายโดยขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการน าไปใช้  จึงเป็นเหตุท าให้มาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดต่ าลง บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน เป็น
ผู้มีบทบาทส าคัญ และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ สนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น  หน้าที่  และความรับผิดชอบส าคัญที่จะบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่น   ดังนั้น การที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่
ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล   นั่นคือ เป็นผู้
มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม มีจิตส านึกที่จะตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการกระท าทุกสิ่ งอย่างถูกต้อง 
โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเด่น และพัฒนาตนอย่างสม่ าเสมอ  ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ   เต็มก าลังย่อม
ส่งผลดีสู่ประชาชนอย่างแน่นอนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองของประชาชน ตลอดจนเพ่ิมอ านาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมากขึ้น  มีบทบัญญัติให้การ
ใช้อ านาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการขาดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วย
ความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จึงบัญญัติในมาตรา 77  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ า
จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ “รัฐต้องจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ เพ่ือปูองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่”มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องมืออันส าคัญ
ยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีเกณฑ์และแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม น ามาซ่ึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน 
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีก
ด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) เป็นความจ าเป็นพ้ืนฐาน
ของบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นหลักประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่การงาน  ให้เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่

ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 

 



มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 

  คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ก.ถ.)ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น(อบต.) พ.ศ.2546 เพ่ือให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรส่วนท้องถิ่น  ได้
ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นด้วย   เพราะบุคคล
ดังกล่าวย่อมร่วมกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้า วหน้าสาระส าคัญของมาตรฐาน  ทาง

คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลกรส่วนท้องถิ่น (อบต.) ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 

  มาตรฐานท่ี 1 พึงด ารงตนให้ม่ันอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ

รับผิดชอบ 

  หมายถึง   การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 

  -การปฏิบัติตนยึดม่ันในความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นเหตุเป็นผล ความสุจริตใจ 

  - มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง 
ให้เชื่อม่ันว่าความซ่ือสัตย์สุจริตจะน าพาให้ ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองอยู่รอด  ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร เม่ือ 12 มิถุนายน 2497 ว่า “…มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่ส าคัญซ่ึงท่านต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่ เสมอ 
คือ ความซ่ือสัตย์สุจริต ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอาศัยความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐาน  ท่าน
ทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี  ขอให้ม่ันอยู่ในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ 
สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่  ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญของมวลชน

ทั่วไป…” 

  - มีความรับผิดชอบต่องานในต าแหน่งหน้าที่ และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพ่ือประชาชนและท้องถิ่นด้วย
การปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพ่ือท างาน เพ่ือการสร้างสรรค์  และมี
ความรับผิดชอบต่องานนั้น ๆเพ่ือส่วนรวมและประชาชนอย่างจริงจัง จะท าให้มีผู้รักและศรัทธาเชื่อถือ  และนิยมยก

ย่องอย่างกว้างขวางแน่นอน 

  มาตรฐานท่ี 2  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้ 

  หมายถึง   มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังนี้ 

   - มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการท างาน มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้งล าดับขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและติดตามได้ 

  - มีการต้ังคณะท างาน หรือกรรมการที่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือตรวจสอบ

การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน มีการสรุปผลรายงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้ 



   

- มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ด้วย
วิธีการหลากหลายเช่น เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯการปฏิบัติตามมาตรฐานข้อนี้ จะส่งผลให้เกิดความเชื่อม่ัน 
ศรัทธา และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป และจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ได้รับความร่วมมืออย่าง
เต็มที่จากบุคคลที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะประชาชน 

  มาตรฐานท่ี 3 พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 

  หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรส่วนท้องถิ่น อบต. ที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  

ดังนี้ 

  - มีสติ ต้ังใจ หนักแน่น ม่ันคง เพราะการใช้ก าลังสติ คือรู้ว่าก าลังท าอะไรให้กับใคร รู้ตัวว่าอยู่ที่ไหน อย่างไร 
หากใช้ก าลังสติ หนักแน่นม่ันคงแล้ว จะท าให้เห็นช่องทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว  เกิดความส าเร็จ
ของงานและความเจริญแห่งตนเองได้ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซ่ึงได้พระราชทานในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ณ อาคารสวนอัมพร เม่ือ 11 ธันวาคม 2522 ว่า “…
ก าลังสติ หรือก าลังแห่งความระลึกรู้ การท างานนั้นถึงแม้ท างานด้วยความศรัทธา ด้วยความหม่ันขยันไม่ทอดทิ้งก็ยัง
มีช่องทางที่อาจจะเสียหายบกพร่องได้ในขณะเม่ือมีความประมาทเผลอพลั้งเกิดขึ้นนักปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวัง  
ควบคุมสติให้ดีอยู่เสมอเพ่ือให้รู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา… ก าลังความต้ังใจ  หมายถึงความสามารถควบคุม
จิตใจให้สงบและหนักแน่นม่ันคง ควบคุมความคิดให้อยู่ในระเบียบ ให้คิดอ่านอยู่แต่ในเรื่องหรือภารกิจที่ ต้องการจะ
ท าให้เสร็จ ไม่ปล่อยให้คิดฟูุงซ่านไปในเรื่องต่าง ๆ นอกจุดหมายอันพึงประสงค์ ก าลังความต้ังใจนี้ช่วยให้รู้ เข้าใจ
เรื่องราวและปัญหาต่าง ๆ ได้กระจ่าง ให้คิดเห็นช่องทางและวิธีการปฏิบัติงานให้แจ่มแจ้ง ชัดเจน และรวดเร็ว…” 

  - การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม 

  - การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 

  - การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ประทับใจและรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการ  

       ทุกคน 

 มาตรฐานท่ี 4 พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 

  หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่การงานที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  อย่างคุ้มค่า
ซ่ึงจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้  



-ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความคิดที่ให้เกิดผลของงานที่ดี มีคุณค่าต่อประชาชน  ต่อส่วนรวม 
ทั้งนี้ต้องยึดถือว่า ความรู้วิชาการรู้ปฏิบัติการและความรู้คิด จะท าให้เกิดผลดีต่อการท าหน้าที่ ดังพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการ      

พลเรือน เม่ือ 1 เมษายน 2530 ว่า “ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ครบสามส่วน คือความรู้
วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุตามความเป็นจริง ต้องมีความจริงใจ  และความบริสุทธิ์ใจใน
งาน ในผู้ร่วมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดินต้องมีความสงบและ
หนักแน่นทั้งในกาย ในใจ ในค าพูด  ต้องส ารวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ า เสมอ  และปฏิบัติแก้ไขเสีย
โดยเร็ว…” 

-การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ค านึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดยยึดความถูกต้องของ

ระเบียบกฎหมาย 

   -การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า  ทั้งในส่วนของการใช้เงิน 

และใช้เวลา 

   -การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ ตามก าหนด และบรรลุเปูาหมายตามที่วางไว้ และตรงตามนโยบาย 

  มาตรฐาน ท่ี  5 พึ ง พัฒนา ทั ก ษะควา มรู้  ควา มสา มา รถ  ของตน เ อง ให้ ทั น ส มัยอยู่ เ สม อ 

  หมายถึง การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

  -การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้ าง
ประสิทธิภาพให้กับตนเอง เช่น ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผน  การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การน าข้อมูลไปใช้ เป็นต้น 

   -การพัฒนาจิตใจของตนเอง เพ่ือให้มีสมาธิหนักแน่นม่ันคง สุขุมรอบคอบ ท าให้ภาวะจิตใจสามารถ

ที่จะต่อสู้ และปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

   -พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการหาความรู้ และการพัฒนาจิตใจ  จะกระท าได้โดย
การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ ต่าง ๆ ก็ได้ทั้งนี้  การพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ ของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน เกิดความม่ันคงต่อองค์กร และความเจริญต่อท้องถิ่น
และประเทศชาติ อย่างแน่นอน  ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือ 10 กรกฎาคม 
2535 ว่า“…ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยปัจจัยส าคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มี
ปัญญา มีความรับผิดชอบเป็นผู้ประกอบการ อย่างที่สอง ต้องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ อย่างที่สาม 
ผู้ประกอบการต้องมีความวิริยะอุตสาหะ และความเพ่งพินิจอย่างละเอียดรอบคอบในการท างาน อย่างที่สี่  ต้องรู้จัก
ท างานให้พอเหมาะ พอดี และพอควรแก่งานและแก่ประโยชน์ที่พึงประสงค์  ปัจจัยแห่งความเจริญดังกล่าวนี้  จะ



ประกอบพร้อมกันขึ้นมิได้ หากบุคคลไม่พยายามศึกษาอบรมตนเองด้วยตนเองอยู่ เป็นนิตย์  บัณฑิตแต่ละคนจึงควร
อย่างยิ่งที่จะได้ต้ังใจฝึกฝนตนเองให้มีปัญญาความสามารถพร้อมทั้งพยายามใช้ศิลปะวิทยาการที่มีอยู่  ประกอบ
กิจการงานด้วยความเพ่งพินิจ ด้วยความฉลาดรอบคอบให้พอดีพอเหมาะแก่งานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างความเจริญ

วัฒนาของงานของตัวเอง และของประเทศชาติจะได้เกิดขึ้น ตามที่ต้ังใจปรารถนา…” 

 สรุป 

   มาตรฐานทั้ง 5 มาตรฐานจึงเป็นสาระส าคัญอย่างยิ่ง ที่บุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนต าบล
ช้างกลาง  พึงได้ศึกษายึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะจะส่งผลให้ตัวเอง องค์การบริหารส่วนต าบล  และประชาชน 
ได้รับผลประโยชน์สร้างความภูมิใจเกิดขึ้นกับท้องถิ่น น าความเจริญความม่ันคงและความเป็นศักด์ิศรีมาให้สังคม
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล ของเราและเป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และกล่าวขวัญที่ ดีตลอดไปการปฏิบัติตาม
มาตรฐานข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นและซ่อนเร้นแต่อย่างใดเพียงแต่ให้มีศรัทธา  บริหารจัดการให้ถูกต้องอย่าง

สม่ าเสมอ คงเส้นคงวา ก็จะบรรลุเปูาหมายได้แน่นอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


