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องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 



มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนทองถ่ิน   
และพนักงานจาง   

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

ความนํา 
  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการบริการสาธารณะ  เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน  ทั้งยังมีหนาที่ความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกข  บํารุงสุข  และสรางคุณภาพชีวิตที่ดี
ใหแกประชาชนในทองถ่ิน  โดยสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  และทองถ่ิน  ดังน้ัน  การที่ประชาชนในแตละทองถ่ิน
จะมีความเปนอยูท่ีดี  มีความสุขหรือไม  จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคน  หากขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผู
คุณธรรม  ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม  เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง  เพื่อ
คุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ  โดยนอมนําพระราชจริยวัตร  พระราชกรณียกิจ  และอันเชิญพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใสเกลาฯ  เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดผลดีอยางเต็ม
กําลังความสามารถแลว  ยอมสงผลดีสูประชาชนโดยตรง 
  โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ไดใหสิทธิ  เสรีภาพ  และการมีสวนรวมใน
การปกครองของประชาชน  ตลอดจนเพิ่มอํานาจประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจประชาชนในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมากข้ึน  โดยมีบทบัญญัติใหการใชอํานาจรัฐเปนไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพ  และ
เพ่ือเปนการแกไขปญหาการขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยความชอบธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ  จึงกําหนด
บทบัญญัติในมาตรา  279  ใหเจาหนาที่ของรัฐ  ทั้งฝายการเมืองและฝายประจําจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมกลาวคือ  “รัฐตองจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง  ขาราชการและพนักงาน  หรือลูกจางของรัฐ  เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่” 
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งท่ีจะชวยใหขาราชการ  พนักงาน  
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดมีหลักการและแนวทางปฏิบัติตนไปในแนวทางท่ีถูกตองเหมาะสม  
นํามาซึ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ความพอใจ  ความผาสุกของประชาชนความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติและ
สงผลใหเกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูปฏิบัติเองทุกคน 

แนวคิด 
1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร  องคการบริหารสวนตําบล  เปน 

เทียบการประพฤติ  การปฏิบัติที่ถูกตองดีงามของบุคลากรในองคการแตละองคการ  การปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมนั้น  สอดคลองตามหลักศีลธรรมความโปรงใส  การใหบริการที่ดี  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการพัฒนาตนเอง 
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2. การกําหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร  องคการบริหาร 

สวนตําบล  และปฏิบัติตามแนวทางนั้นยอมทําใหเกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองคการ  สงผลใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร  องคการบรหิารสวนตําบล 
2. พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางมีมาตรฐานทางคุณธรรมและ 

จริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในดานศีลธรรม  ความโปรงใส  การใหบริการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  
และการพัฒนาตนเองได 

3. เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองคการ 
บรหิารสวนตําบล  ทั้ง  5  ดานได 

4. เพ่ือใหขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พึงดํารงตน 
ใหตั้งม่ันอยูในศลีธรรม  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย  สุจริต  และมีความรับผิดชอบ 

5. เพ่ือใหขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พึงปฏิบัติ 
หนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ  เอาใจใส  ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ  อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 

6. เพ่ือใหขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พึงปฏิบัติตน 
ตอเพื่อนรวมงาน  ดวยความสุภาพเรียบรอย  รักษาความสามัคค ี และไมกระทําการอยางใดที่กลั่นแกลงกัน 

7. เพ่ือใหขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พึงตอนรับ 
ใหความสะดวก  ใหความเปนธรรม  และการสงเคราะห  แกประชาชนผูมาติดตอราชการเก่ียวกับหนาที่ของตน  
โดยไมชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอย  ไมดูหมิ่นเหยียดหยาม  กดข่ีหรือขมแหงประชาชนผูมาติดตอราชการ 

8. เพ่ือใหขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พึงพัฒนา  
ทักษะความรู  ความสามารถ  และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ  

ขอบขายเนื้อหา 
  เรื่องที่  1  ความหมายและความสําคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
องคการบรหิารสวนตําบล 
  เร่ืองที่  2  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล 
  เรื่องที่  3  กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองคการ
บรหิารสวนตําบล 

ความหมายความสําคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่เปนเครื่องมือ
กํากับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการนั้นๆ  เพื่อใหอยูในความถูกตองดีงาม  สํานักงาน ก.พ. ได
สรุปความหมายของคําวา “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไววา หมายถึง “สิ่ง 
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ที่ตองถือเอาเปนหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีที่อยูภายในโดยรูไดเฉพาะตนและใชเปนหลักเทียบทางความ
ประพฤติและการปฏิบัติงานหรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น  องคการน้ันหรือสวนราชการ
นั้น  ไดยอมรับนับถือกันมา  หรือไดกําหนดรวมกันข้ึนมาใหมและประพฤติปฏิบัติรวมกันวาความประพฤติอะไรเปน
สิ่งท่ีดี  อะไรเปนสิ่งท่ีชั่ว  ความประพฤติอะไรถูกอะไรผิด  และอะไรควรทํา  อะไรไมควรทํา  “สังคมไทยเปนสังคมที่
เปดรับอิทธิพล  และคานิยมจากภายนอกประเทศ  ผานสื่อตางๆ  ไดงายโดยขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการ
นําไปใชจึงเปนเหตุทําใหมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดต่ําลงบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล   
เปนผูท่ีอยูใกลชิดประชาชน    เปนผูมีบทบาทสําคัญ   และเปนกลไกหลัก 
ของประเทศในการใหบริการสาธารณะสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน หนาที่ และความรับผิดชอบ
สําคัญที่จะบําบัดทุกข  บํารุงสุข   และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน   ที่สอดคลอง 
กับนโยบายของรัฐบาลและความตองการของทองถ่ินดังนั้น การท่ีประชาชนจะมีความเปนอยูที่ดีมีความสุขหรือไมจึง
ขึ้นอยูกับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล นั่นคือ เปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู
ในกรอบจริยธรรม  มีจิตสํานึกท่ีจะตอบแทนคุณแผนดิน  ดวยการกระทําทุกสิ่งอยางถูกตอง โปรงใส สะดวกรวดเร็ว 
มีผลงานเดน  และพัฒนาตนอยางสม่ําเสมอ  ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ  เต็มกําลังยอมสงผลดีสูประชาชนอยาง
แนนอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดใหสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมในการปกครองของประชาชน  
ตลอดจนเพิ่มอํานาจประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมากขึ้น  มีบทบัญญัติใหการใชอํานาจรัฐเปนไปโดย
สุจริตและมีประสิทธิภาพและเพ่ือเปนการแกปญหาการขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยความชอบธรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐ  จึงบัญญัติในมาตรา 77 ใหเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งฝายการเมืองและฝายประจําจะตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกลาวคือ “รัฐตองจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการและพนักงาน  หรือลูกจางของรัฐ  เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งที่จะ
ชวยใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีเกณฑและแนวทางประพฤติปฏิบัติตน
ไปในทางที่ถูกตองเหมาะสม นํามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน ความ
เจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลใหเกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองอีกดวย
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเปนความจําเปนพ้ืนฐานของบุคลากรที่
จะตองใชเปนหลักประพฤติตน  และปฏิบัติหนาท่ีการงาน  ใหเกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สงผลตอความ
เปนอยูที่ดี  มีความสุขของประชาชนไดอยาง   

สรุป  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง  “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่องคกรประมวลขึ้น
ใหสมาชิกไดยึดถือปฏิบัติ  เพ่ือเปนเคร่ืองกํากับความประพฤติของคนในองคกรหรืออาชีพเดียวกันใหอยูในความถูก
ตองดีงาม” 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล 
  คณะกรรมการมาตรฐาน  การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ผก.ถ.)  ไดกําหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรสวนทองถ่ิน(อบต.) พ.ศ.2546 เพ่ือใหขาราชการ  พนักงาน ลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ไดปฏิบัติเปนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผูบริหารและสมาชิกสภาสวน
ทองถ่ินดวย  เพราะบุคคลดังกลาวยอมรวมกันดูแลทุกขสุขของประชาชนและพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา
สาระสําคัญของมาตรฐาน  ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรสวนทองถ่ิน  (อบต.) ประกอบดวย 5 มาตรฐาน  
ดังตอไปนี้ 
 
 
 

-๔- 



  มาตรฐานท่ี  1  พึงดํารงตนใหมั่นอยูในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย  สุจริต  เสียสละ  
และมีความรับผิดชอบ   หมายถึง  การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
  -การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง  ความถูกตอง  ความดีงาม  ความเปนเหตุเปนผล  ความสุจริตใจ 
  -มีการปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา  การไมใชตําแหนงหนาที่หาผลประโยชนใหกับตนเองและ
พวกพอง  ใหเชื่อมั่นวาความซ่ือสัตยสุจริตจะนําพาใหตนเองครอบครัวและบานเมืองอยูรอด  ดังพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานแก  นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร  เม่ือ  12  มิถุนายน  2497  วา  “........มีคุณธรรมขอหน่ึงท่ีสําคัญ  ซึ่งทานตอง 
ปฏิบัติอยางเครงครัดอยูเสมอ  คือ  ความซื่อสัตยสุจริต  ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูไดก็ยอมอาศัยความ
ซื่อสัตยสุจริตเปนพ้ืนฐาน     ทานทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี    หรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี   
ขอใหม่ันอยูในคุณธรรมทั้ง  3  ประการ  คือ  สุจริตตอบานเมือง  สุจริตตอประชาชน  และสุจริตตอหนาที่  ทานจึง
จะเปนผูที่ควรแกการสรรเสรญิของมวลชนท่ัวไป......” 
  -มีความรับผิดชอบตองานในตําแหนงหนาท่ี  และเสียสละในการปฏิบัติงาน  เพื่อประชาชนและ
ทองถ่ินดวยการปฏิบัติหนาที่การงานอยางเสียสละเวลา  เสียสละความคิด  และแรงกายเพื่อทํางาน  เพื่อการ
สรางสรรค  และมีความรับผิดชอบตองานนั้น  ๆ  เพ่ือสวนรวมและประชาชนอยางจริงจัง  จะทําใหมีผูรักและ
ศรัทธาเชื่อถือ  และนิยมยกยองอยางกวางขวางแนนอน 
  มาตรฐานที่  2  พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผยโปรงใส  พรอมใหตรวจสอบได 
  หมายถึง  มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหนาท่ี  ดังนี้ 
  -มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนการทํางาน  มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน  โดยสามารถแจงลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานผูปฏิบัติงานและระยะเวลาใหแกผูมาติดตอราชการไดทราบ  เพื่อใหสามารถตรวจสอบและ
ติดตามได 
  -มีการแตงตั้งคณะทํางาน  หรือกรรมการที่ประกอบดวย  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  
เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาท่ีและหนวยงาน  มีการสรุปผลรายงาน  การตรวจสอบการปฏิบัติงานให
ประชาชนรบัรู 
  -มีการเปดเผยขอมูล  ขาวสาร  ที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่ชัดเจนและเขาใจ
งาย  ดวยวิธีการหลากหลาย  เชน  เอกสารประกาศ  ประชาสัมพันธ  ฯลฯ  การปฏิบัติตามมาตรฐานขอนี้  จะสงผล
ใหเกิดความเชื่อมั่น  ศรัทธา  และความเขาใจอันดีตอประชาชนและบุคคลทั่วไป  และจะทําใหการปฏิบัติหนาที่
ไดรบัความรวมมืออยางเต็มที่จากบุคคลที่เก่ียวของ  โดยเฉพาะประชาชน 
  มาตรฐานท่ี  3  พึงใหบริการดวยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึด
ประโยชนของประชาชนเปนหลัก 
  หมายถึง  มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรสวนทองถ่ิน  อบต.  ที่ยึดประโยชนของประชาชน
เปนหลัก  ดังนี้ 
  -มีสติ  ตั้งใจ  หนักแนน  มั่นคง  เพราะการใชกําลังสติ  คือรูกําลังทําอะไรใหกับใคร  รูตัววาอยูที่
ไหน  อยางไร  หากใชกําลังสติ  หนักแนนมั่นคงแลว  จะทําใหเห็นชองทาง  วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว  
เกิดความสําเร็จของงานและความเจริญแหงตนเองไดดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งได
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ณ  อาคารสวนอัมพร  เมื่อวันที่  
11  ธันวาคม  2552  วา  “.......กําลังสติ  หรือกําลังแหงความระลึกรู  การทํางานนั้นถึงแมทํางานดวยความ
ศรัทธา  ดวยความหมั่นขยันไมทอดทิ้งก็ยังมีชองทางที่อาจจะเสียหายบกพรองไดในขณะเมื่อมีความประมาทเผลอ
พลั้งเกิดขึ้นนักปฏิบัติงานจึงตองระมัดระวัง  ควบคุมสติใหดีอยูเสมอเพ่ือใหรูเทาทันเหตุการณอยูตลอดเวลา.....  
กําลังความตั้งใจหมายถึงความสามารถควบคุมสติจิตใจใหสงบและหนักแนนมั่นคง   
 

-๕- 



ควบคุมความคิดใหอยูในระเบียบ  ใหคิดอานอยูแตในเร่ืองหรือภารกิจที่ตองการจะทําใหเสร็จ  ไมปลอยใหคิดฟุงซาน
ไปในเรื่องตาง  ๆ  นอกจุดหมายอันพึงประสงค  กําลังความต้ังใจนี้ชวยใหรูเขาใจเร่ืองราวและปญหาตาง  ๆ  ได
กระจาง  ใหคิดเห็นชองทางและวิธีการปฏิบัติงานใหแจมแจง  ชัดเจน  และรวดเรว็.....” 
  -การใหบริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอยางเสมอภาค  ท่ัวถึงและเปนธรรม 
  -การใหบริการดวยความสะดวก  รวดเร็ว  และตรงตอเวลา 
  -การใหบริการดวยความเต็มใจ  ยิ้มแยมแจมใส  ประทับใจ  และรักษาประโยชนใหแกผูรับบริการ
ทุกคน 
  มาตรฐานที่  4  พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอยางคุมคา 
  หมายถึง  มาตรฐานการปฏิบัติหนาที่การงานที่มุงใหเกิดผลลัพธที่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  
อยางคุมคาซึ่งจะตองมีหลักในการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  -ปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู  ความคิดที่ใหเกิดผลของงานที่ดี  มีคุณคาตอประชาชน  ตอสวนรวม  
ทั้งนี้ตองยึดถือวา  ความรูวิชาการรูปฏิบัติการและความรูคิด  จะทําใหเกิดผลดีตอการทําหนาที่  ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ที่พระราชทานแกขาราชการพลเรือนเน่ืองในโอกาสวัน
ขาราชการพลเรือน  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2530  วา  “ขาราชการที่สามารถตองมีความรูครบสามสวน  คือ
ความรูวิชาการ  ความรูปฏิบัติการ  และความรูคิดอานตามเหตุ  ตามความเปนจริง  ตองมีความจริงใจ  และความ
บริสุทธ์ิใจในงาน  ในผูรวมงาน  ในการรักษาระเบียบ  แบบแผน  ความดีงาม  ความถูกตองทุกอยางในแผนดินมี
ความสงบและหนักแนนท้ังในกาย  ในใจ  ในคําพูด  ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมํ่าเสมอ  และปฏิบัติ
แกไขเสียโดยเร็ว......” 
  -การปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ  คํานึงถึงผลลัพธและผูมารับบริการ  โดยยึดความถูกตอง
ของระเบียบกฎหมาย 
  -การใชทรัพยากรอยางประหยัด  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและคุมคา  ทั้งในสวนของการใชเงิน  
และใชเวลา 
  -การปฏิบัติหนาที่ใหแลวเสร็จ  ตามกําหนด  และบรรลุเปาหมายตามที่วางไว  และตรงตาม
นโยบาย 
  มาตรฐานที่  5  พึงพัฒนาทักษะความรู  ความสามารถ  ของตนเองใหทนัสมัยอยูเสมอ 

หมายถึง  การพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
-การศึกษาหาความรูที่ทันสมัย  ที่เปนการพัฒนาทางวิชาการ  เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  และ 

สรางประสิทธิภาพใหกับตนเอง  เชน  ความรูในเร่ืองคอมพิวเตอร  การสื่อสาร  การเก็บรวบรวมขอมูล  การ
วางแผน  การวิเคราะห  การนําขอมูลไปใช  เปนตน 
  -การพัฒนาจิตใจของตนเอง  เพื่อใหมีสมาธิหนักแนนมั่นคง  สุขุมรอบคอบ  ทําใหภาวะจิตใจ
สามารถที่จะตอสู  และปฏิบัติงานในรปูแบบตาง  ๆ  ได 
  -พัฒนาตนเอง  และการปฏิบัติงาน  ตลอดถึงการหาความรู  และการพัฒนาจิตใจ  จะกระทําได
โดยการเขารวมอบรม  ประชุม  สัมมนา  และศึกษาดวยตนเอง  จากแหลงความรูตาง  ๆ  ก็ไดทั้งนี้  การพัฒนา  
ทักษะ  ความรู  ความสามารถ  ของตนเองจะสงผลใหเกิดการพัฒนางาน  เกิดความมั่นคงตอองคกร  และความ
เจริญตอทองถ่ินและประเทศชาติ  อยางแนนอน  ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ณ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เม่ือ
วันที่  10  กรกฎาคม  2535  วา  “.......ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นไดดวยอาศัยปจจัยสําคัญประกอบพรอมกัน  4  
อยาง  อยางที่หนึ่ง  ตองมีคนดี  มีปญญา  มีความรับผิดชอบ  เปนผูประกอบการ  อยางที่สอง  ตองมีวิทยาการที่ดี
เปนเครื่องใชประกอบการ  อยางที่สามผูประกอบการตองมีความวิริยะอุตสาหะ   
 

-๖- 



และความเพงพินิจอยางละเอียดรอบคอบในการทํางาน  อยางที่สี่  ตองรูจักทํางานใหพอเหมาะ  พอดี  และพอควร
แกงานและแกประโยชนที่พึงประสงค  ปจจัยแหงความเจริญดังกลาวนี้  จะประกอบพรอมกันขึ้นมิได  หากบุคคลไม
พยายามศึกษาอบรมตนเองดวยตนเองอยูเปนนิตย  บัณฑิตแตละคนจึงควรอยางยิ่งที่จะไดตั้งใจฝกฝนตนเองใหมี
ปญญาความสามารถพรอมทั้งพยายามใชศิลปะวิทยาการที่มีอยู  ประกอบกิจการงานดวยความเพงพินิจ  ดวยความ
ฉลาดรอบคอบใหพอเหมาะแกงานแตละชิ้นแตละอยางความเจริญวัฒนาของงานของตัวเอง  และของประเทศชาติ
จะไดเกิดขึ้น  ตามท่ีตั้งใจปรารถนา......” 
 
สรุป 
  มาตรฐานทั้ง  5  มาตรฐานจึงเปนสาระสําคัญอยางย่ิง  ที่บุคลากรทุกคนในองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร  พึงไดศึกษายึดถือปฏิบัติใหถูกตอง  เพราะจะสงผลใหตัวเอง  องคการบริหารสวนตําบล  และ
ประชาชน  ไดรับผลประโยชนสรางความภูมิใจเกิดขึ้นกับทองถ่ิน  นําความเจริญความมั่นคงและความเปนศักดิ์ศรีมา
ใหสังคมทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบล  ของเราและเปนที่ยอมรับ  ชื่นชม  และกลาวขวัญที่ดีตลอดไปการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานขางตนนั้นไมใชเร่ืองยากเย็นและซอนเรนแตอยางใดเพียงแตใหมีศรัทธา  บริหารจัดการให
ถูกตองอยางสมํ่าเสมอ  คงเสนคงวา  ก็จะบรรลุเปาหมายไดแนนอน 
 
 

 


