
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลแมหลาย 
เรื่อง ประกาศใชแผนการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดวยเทศบาลตําบลแมหลาย ไดจัดทําแผนการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปองกันการ
ทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบ
แนวทางแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมุงเนนการปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค สงเสริมใหคน
ในสังคมมีคุณธรรมเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งจากภายใน ใหคุณธรรมนําการพัฒนา ทําใหสังคมไทยมีความม่ันคง ม่ัง
ค่ัง และยั่งยืน และเปนสังคมแหงคุณธรรม 

เทศบาลตําบลแมหลาย จึงขอประกาศประกาศใชแผนการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
ปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางมีธรรมาภิบาล เกิดความโปรงใส มีความรับผิดชอบตอสังคม มีการพัฒนาดาน
คุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม นําไปสู
องคกรคุณธรรมตอไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(นายบรรจง  ยัพวัฒนา) 
นายกเทศมนตรตีําบลแมหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบาลตําบลแมหลาย  อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร 

แนวคิด 
๑. มาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง เปนหลักเทียบการ

ประพฤติ การปฏิบัติท่ีถูกตองดีงามของบุคลากรในองคการแตละองคการ การปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมนั้น สอดคลองตามหลักศีลธรรมความโปรงใส การใหบริการท่ีดี การมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนา
ตนเอง 

๒. การกําหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และ พนักงานจาง 
และปฏิบัติตามแนวทางนั้นยอมทําใหเกิดคุณภาพท้ังบุคคลและองคการ ลงผลใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนใน
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมหลาย 

จุดประสงค 
๑. เพ่ือใหมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
๒. พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ในดานศีลธรรม ความ

โปรงใส การใหบริการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนาตนเองได 
๓. เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และ 

พนักงานจาง 

ขอบขายเนื้อหา 
เรื่องท่ี ๑ ความหมายและความสําคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงาน

เทศบาล และพนักงานจาง 
เรื่องท่ี ๒ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 

เรื่องท่ี ๓ กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง 

 

ความหมายความสําคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ท่ีเปนเครื่องมือกํากับ

ความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการนั้นๆ เพ่ือใหอยูในความถูกตองดีงาม” สํานักงาน ก.พ. ไดสรุป
ความหมายของคําวา “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไววา หมายถึง “สิ่งท่ีตองถือเอาเปนหลักเทียบทาง
สภาพคุณงามความดีท่ีอยูภายใน โดยรูไดเฉพาะตนและใชเปนหลักเทียบทาง ความประพฤติและการปฏิบัติงานหรือ
แสดงออกทางกิริยาท่ีควรประพฤติท่ีคนในสังคมนั้น องคการนั้นหรือ สวนราชการนั้น ไดยอมรับนับถือกันมา หรือได
กําหนดรวมกันข้ึนมาใหม และประพฤติปฏิบัติรวมกันวาความ ประพฤติอะไรเปนสิ่งท่ีดี อะไรเปนสิ่งท่ีชั่ว ความ
ประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา” สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปดรับอิทธิพล และคานิยมจาก
ภายนอกประเทศ ผานสื่อตาง ๆ ไดงายโดยขาดการ กลั่นกรองของบุคคลในการนําไปใช จึงเปนเหตุทําใหมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดตํ่าลง บุคลากรเทศบาลเปนผูท่ีอยูใกลชิดประชาชน เปนผูมีบทบาทสําคัญ 
และเปนกลไก หลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ สนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน หนาท่ี และ
ความ รับผิดชอบสําคัญท่ีจะบําบัดทุกข บํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนใน 

 



-๒- 

ทองถ่ิน ท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและความตองการของทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีประชาชน จะมีความ
เปนอยูท่ีดีมีความสุขหรือไมจึงข้ึนอยูกับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรเทศบาล นั่นคือเปนผูมีคุณธรรม 
ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีจะตอบแทนคุณแผนดิน ดวย การกระทําทุกสิ่งอยางถูกตอง โปรงใส 
สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเดน และพัฒนาตนอยางสมํ่าเสมอ ปฏิบัติงาน เต็มความสามารถ เต็มกําลังยอมลงผลดีสู
ประชาชนอยางแนนอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดใหสิทธิเสรีภาพ และการมีสวนรวมในการปกครองของ
ประชาชน ตลอดจนเพ่ิมอํานาจประชาชนในการ ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมากข้ึน มีบทบัญญัติใหการใชอํานาจรัฐ
เปนไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและ เพ่ือเปนการแกปญหาการขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความชอบ
ธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ จึงบัญญัติในมาตรา ๗๗ ใหเจาหนาท่ีของรัฐ ท้ังฝายการเมืองและฝายประจําจะตองปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกลาวคือ “รัฐตองจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและพนักงาน หรือลูกจางของรัฐ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและ 
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี” มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่ง ท่ีจะ
ชวยใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีเกณฑและแนวทาง ประพฤติปฏิบัติตน
ไปในทางท่ีถูกตองเหมาะสม นํามาซ่ึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุก ของประชาชน ความ
เจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และลงผลใหเกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองอีกดวย
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล เปนความจําเปนพ้ืนฐานของบุคลากรท่ีจะตองใชเปนหลัก
ประพฤติตน และปฏิบัติหนาท่ีการงาน ให เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีสงผลตอความเปนอยูท่ีดี มีความสุข
ของประชาชนไดอยางแทจริง 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมของของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๖ เพ่ือใหขาราชการ
พนักงาน ลูกจาง ขององคกร สวนทองถ่ิน ไดปฏิบัติเปนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผูบริหาร
และสมาชิกสภาสวนทองถ่ินดวย เพราะบุคคลดังกลาวยอมรวมกันดูแลทุกขสุขของประชาชนและพัฒนาทองถ่ินให
เจริญกาวหนา สาระสําคัญของมาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลกรสวนทองถ่ิน ประกอบดวย ๕ 
มาตรฐาน ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานท่ี ๑ พึงดํารงตนใหม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความชื่อสัตย สุจริต เลียสละ และมี ความ
รับผิดชอบ 

มาตรฐานท่ี ๒ พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบได 
มาตรฐานท่ี ๓ พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน ของ

ประชาชนเปนหลัก 
มาตรฐานท่ี ๔ พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสมฤทธของงานอยางคุมคา 
มาตรฐานท่ี ๕ พิงพัฒนาทักษะความรู ความสามารถ ของตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

 
  มาตรฐานท้ัง ๕ มาตรฐานจึงเปนสาระสําคัญอยางยิ่ง ท่ีบุคลากรทุกคนในเทศบาลตําบลแมหลาย พึงไดศึกษา
ยึดถือปฏิบัติใหถูกตอง เพราะจะลงผลใหตัวเอง เทศบาล และ ประชาชน ไดรับผลประโยชนสรางความภูมิใจเกิด
ข้ึนกับทองถ่ิน นําความเจริญความม่ันคงและความเปน ศักดิ์ศรีมาใหสังคมทองถ่ิน เทศบาลของเราและเปนท่ียอมรับ 
ชื่นชม และกลาวขวัญท่ีดี ตลอดไปการปฏิบัติตามมาตรฐานขางตนนั้นไมใชเรื่องยากเย็นและซอนเรนแตอยางใด
เพียงแตใหมีศรัทธา บริหารจัดการใหถูกตองอยางสม่ําเสมอ คงเสนคงวา ก็จะบรรลุเปาหมายไดแนนอน 

 



แผนการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต 
เทศบาลตําบลแมหลาย  อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนิน 

๑. ปลูกจิตสํานึก คานิยม 
คุณธรรม จริยธรรมและ สราง
วินัยแกทุกภาคสวน 
๑.๑ สรางจิตสํานึกและสงเสริม
การเรียนรูและ ปฏิบัติตามหลัก 
คุณธรรม จริยธรรมใน การปฏิบัติ
ราชการ 

๑.๑.๑) โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑.๑.๒) โครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การตอตานการทุจริต ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑.๑.๓) โครงการหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา 
เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม เขาใจ
หลักธรรมทางศาสนา นํามาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑.๑.๔) โครงการปกปองและเชิดชูสถาบันสําคัญของ
ชาต ิเพ่ือสรางจิตสํานึกพึงปฏิบัติตนเพ่ือรักษา
จริยธรรม ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑.๒ ประชาสัมพันธเชิดชู ความดี 
ความชื่อสัตยสุจริตใน การปฏิบัติ
ราชการ 

๑.๒.๑) กิจกรรมยกยองเชิดชูบุคคลตนแบบดาน
คุณธรรม จริยธรรม แกบุคคลภายในและภายนอก
องคกร 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒. รวมพลังแผนดิน 
ปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริต 
๒.๑ ประชาสัมพันธผานสื่อ ตาง 
ๆ เ พ่ือปองกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบของ ขาราชการ 
 

๒.๒ พัฒนาชองทางในการแจง 
เบาะแสใหสะดวกหลากหลาย 
และปลอดภัย 

๒.๑.๑) ประชาสัมพันธใหพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
รักษาวินัย ตระหนักถึงบทบาทภารกิจหนาท่ีของตน 
และตอตานการทุจริต เชน การติดประกาศ การจัดทํา
บอรดประชาสัมพันธ แผนพับ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒.๒.๑) ดําเนินการจัดทําชองทางการรองเรียนตางๆ 
และเผยแพรประชาสัมพันธให ประชาชนทราบถึง
ชองทางและหนวยงานท่ี รับผิดชอบ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 



 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนิน 

๓. เสริมสรางความแข็งแกรง แก
หนวยงานตอดานการ ทุจริต 

๓.๑ ลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะ 
เกิดความเสียหายและขนาด ของ
ความเสียหายท่ีจะเกิด ข้ึน ใน
อนาคตใหอยูในระดับท่ี ยอมรับได 
ควบคุมได และ ตรวจสอบได 

๓.๑.๑) มีการประชุมประจําเดือน เพ่ือติดตามการ
ปฏิบัตงิานของเจาหนาท่ีแตละกอง 

ปงบประมาณ ๒๔๖๔ 

๓.๑.๒) กลุมงานตรวจสอบภายในดําเนินการ จัดทํา
แผนปฏิบัติงานเพ่ือดําเนินการตรวจสอบ ภายใน
องคกร 

ปงบประมาณ ๒๔๖๔ 

๓.๑.๓) ชี้แจงแนวทางในการจัดซ้ือจัดจาง ใหกับ
เจาหนาท่ีในสังกัดและผูท่ีเก่ียวของ 

ปงบประมาณ ๒๔๖๔ 

๔.สรางบุคลากรมืออาชีพ 
ปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริต 
๔.๑ สงเสริมการประพฤติตน 
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณของ 
บุคลากรในหนวยงาน 
 
๔.๒ นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใช
ทางขอมูลขาวสารเพ่ือลดการ
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบเปน
การปองกันการ ปราบปรามการ
ทุจริต 

๔.๑.๑) จัดทําหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

ปงบประมาณ ๒๔๖๔ 

๔.๒.๒) เผยแพร / ประชาสัมพันธใหความรู เก่ียวกับ
งานในหนาท่ีของงานวินัย เชน การ ดําเนินการทาง
วินัย อุทธรณ รองทุกข ระบบ คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาขาราชการ ฯลฯ 

ปงบประมาณ ๒๔๖๔ 
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