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สวัสดีบุคลากรองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน า้วน พบกับ HR 
NEWS สื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลชองบคุลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต้าบลคุ้งน ้าวนโดยในฉบบัเดือนตุลาคม มีเนื อหาสาระที่น่าสนใจ
ดังนี 
8 มาตรการส้าคัญ ปฏิรูประบบราชการไทย
แนวทางการส่งเสริมให้ข้าราชการมีวินัย

ส้านักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนมายังทุกส่วนราชการ และ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยในการให้ความส้าคัญและ
ร่วมกันด้าเนินการใน 8 มาตรการส้าคัญ ดังต่อไปนี  คือ
1.  สร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการให้บริการประชาชน  โดย
มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
บริการที่เป็นเลิศ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ 
•การกระตุ้นจิตส้านึกข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงานให้มี
เป้าหมายในการท้างานเพื่อแผ่นดิน
•ด้าเนินการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เน้นการให้บริการ
เชิงรุก การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
•มีการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการแก่ประชาชน
2.  พัฒนาองค์กรให้มีขีดสรรถนะสูงและทันสมัย มีโครงสร้าง
ทันสมัย กะทัดรัด เรียบง่าย คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
ประหยัด มีคุณค่าและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ ง
ด้าเนินการโดยข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานที่มีความ
เป็นมืออาชีพ โดย
*การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท้างานที่เน้นความคิด
สร้างสรรค์

*ท้าการศึกษาวิเคราะห์ให้ได้กรอบในการท้างานที่แท้จริงเพื่อ
ก้าหนดแผนขั นตอนที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
3.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรของภาครัฐให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความสิ นเปลือง มีความคุ้มค่า การ
ประสาน ประโยชน์ ลดขั นตอนการท้างานร่วมกัน ภายใต้
กรอบความพอเพียงโดยการบูรณาการการท้างานร่วมกัน
ระหว่างกระทรวง จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.  วางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ พัฒนา
ระบบประสานความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อ
แก้ไขปัญหาการแยกส่วนในการปฏิบัติงานโดยการสร้างกลไก
การประสานความร่วมมือระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิ
ภาพ และส่วนท้องถิ่น
5.  ส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการท้างานระหว่างภาครัฐที่เป็น
ระบบเปิดกับภาคส่วนอ่ืนๆ โดยให้ความส้าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐเป็น
ส้าคัญ รวมถึงการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐที่ ไม่จ้าเป็นให้
ภาคเอกชนและภาคประชาชนไปด้าเนินการแทน
6.  การยกระดับความโปร่งใสบนพื้นฐานของระเบียบ
กฎหมายและยึดหลักธรรมาภบิาล ได้แก่
*การบริหารราชการบนความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ธรรมาภิบาล และตรวจสอบได้ โดยด้าเนินยุทธศาสตร์ตาม
มาตรการป้องกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม



*หัวหน้าส่วนราชการเป็นต้นแบบในด้านความโปร่งใส
*มีการวางมาตรการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
*แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่ท้าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อ
วางระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน อย่างคอบ
คอบรัดกุม
7.  ขยายผลโครงการภายใต้ร่มพระบารมี โดยยึดหลัก
คุณธรรม 4 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น
ที่ตั้ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคี ท้าให้คนไทยสามารถ
ร่ วมมื อร่ วม ใจกั นรั กษาและพัฒนาชาติบ้ า น เมื อง ใ ห้
เจริญรุ่งเรือง

8.  สร้างความพร้อมของระบบราชการไทย เพื่อเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน การยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐ
อันจะน้าไปมุ่งสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการ
เมือง และความเจริญผาสุกของสังคมร่วมกัน เพื่อให้เปิดผล
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ในการนี  ส้านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับทุกภาคส่วนในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการให้บังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างเร่งด่วน เพื่อให้งานของรัฐก้าวเดินไปพร้อมกัน 
บนความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน อันจะน้ามาซึ่งความ
เจริญรุ่งเรืองทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยสู่ประเทศไทยในอนาคตอันใกล้

การส่งเสริมให้ข้าราชการมีวินัย ได้แก่ การกระท้าในทางที่
จะจูงใจให้ข้าราชการมีวินัย เป็นวิธีการรักษาแบบเสริมสร้าง 
หรือในทางวินัยเชิงบวก เพื่อให้เกิดอัตวินัย

ส้าหรับแนวทางในการจูงใจให้ข้าราชการมีวินัยอาจท้าได้
โดยการสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมวินัย ซึ่งได้แก่ปัจจัย ดังต่อไปนี 
1.  ความส านึกในหน้าที่ เป็นปัจจัยที่จะท้าให้ข้าราชการต้อง
ท้างานตามหน้าที่และรักษาวินัยตามหน้าที่
2.  ความรับผิดชอบ เป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการตั งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีและความก้าวหน้าแก่ราชการด้วย
ความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทาง
ราชการอุทิศเวลาให้แก่ราชการ และรักษาความลับในราชการ
3.  ความรักษาเกียรติศักดิ์ เป็นปัจจัยที่จะท้าให้ข้าราชการ
รักษาชื่อเสียงไม่ประพฤติชั่ว ไม่ทุจริตคดโกง หรือหาประโยชน์
โดยมิชอบ
4.  ความรักสภาพแวดล้อม เช่น รักงาน รักหน่วยงาน รัก
ผู้บังคับบัญชา รักผู้ร่วมงาน เป็นต้น เป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้
ข้าราชการตั งใจท้างาน มีความสามัคคีประสานงาน ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในหน้าที่ราชการ
5.  ขวัญและก าลังใจ เป็นปัจจัยที่โน้มน้าให้ข้าราชการตั งใจ
ท้าดี ถ้าขวัญไม่ดีหรือไม่มีก้าลังใจก็ไม่อยากท้าดี ขวัญและ
ก้าลังใจจึงเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการมีวินัย
6.  ความร่วมมือร่วมใจ เป็นปัจจัยที่จะท้าให้ข้าราชการมี
ความสามัคคีกลมเกลียว ท้างานประสานกัน และท้าตามค้าสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาโดยความตั งใจดี
7.  อุดมคติ ได้แก่ ความคิดที่บุคคลถือเอาเป็นแนวทางด้าเนิน
ชีวิตอันจะท้าให้บรรลุถึงสภาพอันดีเลิศ เป็นความคิดที่จะ

ยึดถือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเป้าหมายในการด้าเนินชีวิต หรือท้า
กิจการว่าจะท้าเพื่อสิ่งนั น เช่น เพื่อชาติ เพื่อประชาชน เพื่อ
องค์กร เพื่อชื่อเสียง เพื่อความส้าเร็จในชีวิต เป็นต้น อุดมคติใน
การท้างานเพื่อสิ่งที่ดีเป็นปัจจัยที่จะดึงดูดให้ข้าราชการตั งใจ
ท้างานอย่างมีวินัย อย่างซื่อสัตว์สุจริต ไม่โกง และทุ่มเทท้างาน
ให้ส้าเร็จบรรลุผลตามอุดมคตินั น
8.  ความภูมิใจ เป็นพลังจูงใจให้ข้าราชการตั งใจท้างานให้
ได้ผลดี โดยไม่หวังอะไรมากกว่าความภูมิใจ ซึ่งจะท้าให้มีวินัย
การท้างาน
9.  ความกลัว เช่น กลัวบาป กลัวถูกลงโทษ กลัวเสียชื่อเสียง 
กลัวต้อยต่้า น้อยหน้าล้าหลังผู้ อ่ืน กลัวอันตรายจะมาถึง
ประเทศชาติตัวเอง หรือผู้ที่ตัวเองรักเหล่านี เป็นต้น ความกลัว
เป็นปัจจัยที่ท้าให้ไม่กลัวท้าผิด และส่งเสริมให้ตั งใจท้างานด้วย
ความอุตสาหะมุ่งมั่นเพื่อให้พ้นจากสิ่งที่กลัวนั น
10. ความละอาย เป็นปัจจัยที่ท้าให้ข้าราชการไม่อยากท้าใน
สิ่งที่ถูกต้อง หรือไม่สมควร หรือต้องท้าให้ดีเพื่อไม่ให้เป็นที่อับ
อายขายหน้าผู้อื่น ซึ่งจะเป็นผลให้มีวินัย
11. ความบริสุทธิ์ใจ เป็นปัจจัยที่จะท้าให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ไม่รายงานเท็จ
ต่อผู้บังคับบัญชา
12. ความเคยชินต่อการท าในสิ่งที่ถูกที่ควร เป็นปัจจัยอย่าง
หนึ่งที่ชักจูงให้ท้าในสิ่งที่ถูกที่ควรเสมอ 

ฉะนั้น การส่งเสริมให้ข้าราชการมีวินัย จึงมีแนวทางที่
จะท าได้โดยการสร้างปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการ
มีวินัย ดังกล่าวข้างต้น

2


