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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 
 

แนวคิด 
 

1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
เป็นหลักเทียบการประพฤติ  การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงานของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์กร  การปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้นสอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใสการให้บริการที่ดี การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนาตนเอง 
    ๒. การก าหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และ 
พนักงานจ้าง และปฏิบัติตามแนวทางนั้นย่อมท าให้เกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองค์การ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ 
สุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
จุดประสงค์ 
 

  ๑. เพ่ือให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
๒. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน  

ส่วนต าบล และพนักงานจ้างในด้านศีลธรรม ความโปร่งใส การให้บริการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนา 
ตนเอง 

๓. เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และ 
พนักงานจ้าง 
 
ขอบข่ายเน้ือหา 
 

เรื่องที่ ๑ ความหมายและความส าคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน 
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

เรื่องที่ ๒ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
เรื่องที่ ๓ กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วน 

ต าบล และพนักงานจ้าง 
 
ความหมายความส าคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
 

    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง "หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นเครื่องมือ 
ก ากับความประพฤติการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้นๆ เพ่ือให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม"ส านักงาน ก.พ. 
ได้สรุปความหมายของค าว่า "มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม" ไว้ว่าหมายถึง "สิ่งที่ต้องถือเอาเป็นหลัก 
เทียบทางสภาพคุณงามความดีที่อยู่ภายในโดยรู้ได้เฉพาะตนและใช้เป็นหลักเทียบทางความประพฤติและการ 
ปฏิบัติงานหรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น องค์การนั้นหรือส่วนราชการนั้น  ได้ยอมรับ 
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นับถือกันมาหรือได้ก าหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่  และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่าความประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ ดี 
อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว  ความประพฤติอะไรถูก  อะไรผิด  และอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า"  สังคมไทยเป็นสังคมที่ 
เปิดรับอิทธิพล และค่านิยมจากภายนอกประเทศ  ผ่านสื่อต่างๆ  ได้ง่ายโดยขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการ 
น าไปใช้  จึงเป็นเหตุท าให้มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดต่ าลง   บุคลากรองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ  และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการ 
สาธารณะ สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่  และความรับผิดชอบส าคัญที่จะบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น   ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความ
ต้องการของท้องถิ่น  ดังนั้นการที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่ กับมาตรฐานการ
ประพฤติปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล  นั่นคือ  เป็นผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรมมีจิตส านึกที่จะตอบแทนคุณแผ่นดิน  ด้วยการกระท าทุกสิ่งอย่างถูกต้องโปร่งใสสะดวกรวดเร็วมี
ผลงานเด่น และพัฒนาตนอย่างสม่ าเสมอ ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ เต็มก าลังย่อมส่งผลดีสู่ประชาขนอย่าง
แน่นอนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน
ตลอดจนเพ่ิมอ านาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมากขึ้น  มีบทบัญญัติให้การใช้อ านาจรัฐเป็นไป
โดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการขาดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบ
ธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   จึงบัญญัติในมาตรา  ๗๗ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า
จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ  "รัฐต้องจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการและพนักงาน  หรือลูกจ้างของรัฐ  เพ่ือป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ "มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
เป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้  ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น    
ได้มีเกณฑ์และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไป  ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม  น ามาซ่ึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล
ความพอใจความผาสุกของประชาชน  ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ  และส่งผลให้เกิดความสุขความ
เจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีกด้วย  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต) เป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานของบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นหลักประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่การงานให้เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี  มีความสุขของประชาชนได้
อย่างแท้จริง  
 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

  คณะกรรมการมาตรฐาน  การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรม 
และจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น(อบต.) พ.ศ.๒๕๔๖   เพ่ือให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรส่วน 
ท้องถิ่น ได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น 
ด้วย   เพราะบุคคลดังกล่าวย่อมร่วมกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 
สาระส าคัญของมาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลกรส่วนท้องถิ่น (อบต.) ประกอบด้วย ๕ 
มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
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มาตรฐานท่ี ๑ พึงด ารงตนให้ม่ันอยู่ในศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี 
ความรับผิดชอบ 

หมายถึง การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
-การปฏิบัติตนยึดม่ันในความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นเหตุเป็นผล  ความสุจริตใจ 
-มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา   การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวก 

พ้อง ให้เชื่อม่ันว่าความซ่ือสัตย์สุจริตจะน าพาให้ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองอยู่รอด    ดังพระบรมราโชวาท 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่    นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพิธี 
พระราชทานปริญญาบัตร  เม่ือ ๑2  มิถุนายน ๒๙๙๗ว่า "...มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่ส าคัญซ่ึงท่านต้องปฏิบัติอย่าง 
เคร่งครัดอยู่เสมอคือความซ่ือสัตย์สุจริต  ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอาศัยความซ่ือสัตย์สุจริต 
เป็นพ้ืนฐาน  ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี  หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี   ขอให้ม่ันอยู่ใน
คุณธรรม ทั้ง  ๓  ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง  สุจริตต่อประชาชน  และสุจริตต่อหน้าที่  ท่านจึงจะเป็นผู้ที่
ควรแก่การสรรเสริญของมวลชนทั่วไป..." 
   -มีความรับผิดชอบต่องานในต าแหน่งหน้าที่ และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพ่ือประชาชนและท้องถิ่น 
ด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา  เสียสละความคิด  และแรงกายเพ่ือท างาน เพ่ือการสร้างสรรค์ 
และมีความรับผิดชอบต่องานนั้น ๆ เพ่ือส่วนรวมและประชาชนอย่างจริงจัง  จะท าให้มีผู้รักและศรัทธาเชื่อถือ 
และนิยมยกย่องอย่างกว้างขวางแน่นอน 

มาตรฐานท่ี ๒ พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยโปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้ 
หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังนี้ 
-มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการท างาน  มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้งล าดับขั้นตอน 

การปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและ
ติดตามได้ 

- มีการต้ังคณะท างาน  หรือกรรมการที่ประกอบด้วย  ภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือ 
ตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน  มีการสรุปผลรายงาน  การตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ 
ประชาชนรับรู้ 

- มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
ด้วยวิธีการหลากหลาย  เช่น  เอกสารประกาศ  ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ การปฏิบัติตามมาตรฐานข้อนี้ จะส่งผล
ให้เกิดความเชื่อม่ันศรัทธา  และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป  และจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากบุคคลที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะประชาชน 

มาตรฐานท่ี ๓  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ 
ของประชาชนเป็นหลัก 

หมายถึง  มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรส่วนท้องถิ่น  อบต.  ที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก  ดังนี้ 

- มีสติ ต้ังใจ หนักแน่น  ม่ันคง  เพราะการใช้ก าลังสติ  คือรู้ว่าก าลังท าอะไรให้กับใคร  รู้ตัวว่าอยู่ที่ไหน 
อย่างไร  หากใช้ก าลังสติ  หนักแน่นม่ันคงแล้ว  จะท าให้เห็นช่องทาง  วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว 
เกิดความส าเร็จของงานและความเจริญแห่งตนเองได้ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซ่ึง 
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ได้พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  ณ  อาคารสวนอัมพร    
เม่ือ ๑๑  ธันวาคม๒๕๒๒ ว่า "...ก าลังสติ หรือก าลังแห่งความระลึกรู้  การท างานนั้นถึงแม้ท างานด้วยความ
ศรัทธา ด้วยความหม่ันขยันไม่ทอดทิ้งก็ยังมีช่องทางที่อาจจะเสียหายบกพร่องได้ในขณะเม่ือมีความประมาท
เผลอพลั้งเกิดขึ้นนักปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวัง  ควบคุมสติให้ดีอยู่เสมอเพ่ือให้รู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่
ตลอดเวลา...ก าลังความต้ังใจ    หมายถึงความสามารถคบคุมจิตใจให้สงบและหนักแน่นมันคง  ควบคุม
ความคิดให้อยู่ในระเบียบ  ให้คิดอ่านอยู่แต่ในเรื่องหรือภารกิจที่ต้องการจะท าให้เสร็จ    ไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่าน
ไปในเรื่องต่าง ๆ นอกจุดหมาย  อันพึงประสงค์   ก าลังความต้ังใจนี้ช่วยให้รู้เข้าใจเรื่องราวและปัญหาต่าง ๆ  
ได้กระจ่าง ให้คิดเห็นซ่องทาง  และวิธีการปฏิบัติงานให้แจ่มแจ้ง  ชัดเจน  และรวดเร็ว..." 

- การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค  ทั่วถึงและเป็นธรรม 
- การให้บริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
-การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส  ประทับใจและรักษาประโยชนให้แก่ผู้รับบริการ ทุกคน 
มาตรฐานท่ี ๔   พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
หมายถึง  มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่การงานที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่าง 

คุ้มค่าซ่ึงจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ 
  -ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความคิดที่ให้เกิดผลของงานที่ดีมีคุณค่าต่อประชาชน  ต่อส่วนรวม  ทั้งนี้ 
ต้องยึดถือว่า ความรู้วิชาการรู้ปฏิบัติการและความรู้คิด จะท าให้เกิดผลดีต่อการท าหน้าที่  ดังพระบรมราโชวาท 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ที่พระราชทานแก่ขา้ราชการพลเรือนเนื่องใน 
โอกาสวันข้าราชการพลเรือน  เม่ือ ๑มษายน๒๕๓๐ ว่า "ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ครบสามส่วน คือ 
ความรู้วิชาการ  ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุตามความเป็นจริง  ต้องมีความจริงใจ และความ 
บริสุทธ์ิใจในงาน ในผู้ร่วมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดินต้องมี 
ความสงบและหนักแน่นทั้งในกาย  ในใจ  ในค าพูด  ต้องส ารวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ าเสมอ  และ 
ปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว..." 

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  ค านึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการ  โดยยึดความถูกต้องของ 
ระเบียบกฎหมาย 

-การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและคุ้มค่า  ทั้งในส่วนของการใช้เงิน 
และเวลา 

-การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ  ตามก าหนด และบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ และตรงตามนโยบาย 
 
มาตรฐานท่ี ๕  พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
หมายถึง  การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
- การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย  ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้าง 

ประสิทธิภาพให้กับตนเอง เช่น ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์  การสื่อสาร  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผน 
การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การน าข้อมูลไปใช้  เป็นตัน 
  -การพัฒนาจิตใจของตนเอง  เพ่ือให้มีสมาธิหนักแน่นม่ันคง  สุขุมรอบคอบ ท าให้ภาวะจิตใจสามารถที่ 
จะต่อสู้ และปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
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-พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน  ตลอดถึงการหาความรู้  และการพัฒนาจิตใจ จะกระท าได้โดยการ 
เข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่างๆ  ก็ได้ทั้งนี้  การพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ ของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน   เกิดความม่ันคงต่อองค์กร และความเจริญต่อ 
ท้องถิ่นและประเทศชาติ  อย่างแน่นอน  ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทาน
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุหลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เม่ือ ๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๓๕  ว่า"...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยปัจจัยส าคัญประกอบพร้อมกัน ๔ อย่าง อย่างที่ 
หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญามีความรับผิดชอบเป็นผู้ประกอบการ    อย่างที่สอง  ต้องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้ 
ประกอบการ   อย่างที่สาม ผู้ประกอบการต้องมีความวิริยะอุตสาหะ และความเพ่งพินิจอย่างละเอียดรอบคอบ 
ในการท างาน   อย่างที่สี่  ต้องรู้จักท างานให้พอเหมาะ พอดีและพอควรแก่งานและแก่ประโยชน์ที่พึงประสงค์ 
ปัจจัยแห่งความเจริญดังกล่าวนี้   จะประกอบพร้อมกันขึ้นมิได้   หากบุคลไม่พยายามศึกษาอบรมตนเองด้วย
ตนเอง  อยู่เป็นนิตย์ บัณฑิตแต่ละคนจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ต้ังใจฝึกฝนตนเองให้มีปัญญาความสามารถพร้อมทั้ง 
พยายามใช้ศิลปะวิทยาการที่มีอยู่ ประกอบกิจการงานด้วย  ความเพ่งพินิจ  ด้วยความฉลาดรอบคอบให้พอดี
พอเหมาะแก่งานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างความเจริญวัฒนาของงานของตัวเอง และของประเทศชาติจะได้เกิดขึ้น 
ตามที่ต้ังใจปรารถนา..." 
 
สรุป 
 

มาตรฐานทั้ง ๕  มาตรฐานจึงเป็นสาระส าคัญอย่างยิ่ง  ที่บุคลากรทุกคนในองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดอนดู่  พึงได้ศึกษายึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะจะส่งผลให้ตัวเอง  องค์การบริหารส่วนต าบล และ 
ประชาชน ได้รับผลประโยชน์สร้างความภูมิใจเกิดขึ้นกับท้องถิ่น  น าความเจริญความม่ันคงและความเป็น 
ศักด์ิศรีมาให้สังคมห้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบล ของเราและเป็นที่ยอมรับชื่นชม   และกล่าวขวัญที่ดี 
ตลอดไปการปฏิบัติตามมาตรฐานข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นและซ่อนเร้นแต่อย่างใดเพียงแต่ให้มีศรัทธา  
บริหารจัดการให้ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอคงเส้นคงวา ก็จะบรรลุเป้าหมายได้แน่นอน 
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