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ประกาศเทศบาลตําบลแมทาชาง 
เรื่อง   แผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 
................................................... 

  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง เปนหลักเทียบการ
ประพฤติ การปฏิบัติท่ีถูกตองดีงามของบุคลากรในองคการแตละองคการ การปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมนั้น สอดคลองตามหลักศีลธรรมความโปรงใส การใหบริการท่ีดี การมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและการ
พัฒนาตนเองสงผลใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 

  เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงไดจัดทําแผนการเสริมสรางมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ปองกันการทุจริตเพ่ือถือเปนแนวทางปฏิบัติ 
  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวไป 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี   16  เดอืนมกราคม  พ.ศ. 2561 
 
      
 
 

(นายทรัพยทวี  คํามา) 
 นายกเทศมตรีตําบลแมทาชาง 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต  
ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 - 2563 

เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
แนวคิด 

  1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง เปนหลักเทียบ
การประพฤติ  การปฏิบัติท่ีถูกตองดีงามของบุคลากรในองคการแตละองคการ การปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคลองตามหลักศีลธรรมความโปรงใส การใหบริการท่ีดี การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการพัฒนาตนเอง 

 2. การกําหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง  และปฏิบัติตามแนวทางนั้นยอมทําใหเกิดคุณภาพท้ังบุคคลและองคการ สงผลใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง  

 
จุดประสงค 

  1. เพ่ือใหมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง  
     2. พนักงานเทศบาล  และพนักงานจางมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง ในดานศีลธรรม ความโปรงใส การใหบริการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนา
ตนเองได 

  3. เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และ 
พนักงานจาง  

 
ขอบขายเนื้อหา 
    เรื่องท่ี 1 ความหมายและความสําคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง 
    เรื่องท่ี 2 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
    เรื่องท่ี 3 กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจาง 
 

ความหมายความสําคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ท่ีเปนเครื่องมือ
กํากับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการนั้น ๆ เพ่ือใหอยูในความถูกตองดีงาม”สํานักงาน ก.พ. ได
สรุปความหมายของคําวา  “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไววา หมายถึง “สิ่งท่ีตองถือเอาเปนหลักเทียบ
ทางสภาพคุณงามความดีท่ีอยูภายใน โดยรูไดเฉพาะตนและใชเปนหลักเทียบทางความประพฤติและการปฏิบัติงาน
หรือแสดงออกทางกิริยาท่ีควรประพฤติท่ีคนในสังคมนั้น  องคการนั้นหรือสวนราชการนั้น ไดยอมรับนับถือกันมา 
หรือไดกําหนดรวมกันข้ึนมาใหม และประพฤติปฏิบัติรวมกันวาความประพฤติอะไรเปนสิ่งท่ีดี อะไรเปนสิ่งท่ีชั่ว 
ความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา”  สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปดรับอิทธิพล และ
คานิยมจากภายนอกประเทศ ผานสื่อตาง ๆ ไดงายโดยขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการนําไปใช  จึงเปนเหตุทํา
ใหมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดต่ําลง  บุคลากรเทศบาลเปนผูท่ีอยูใกลชิดประชาชน เปนผูมี
บทบาทสําคัญ และเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ สนองความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน  หนาท่ี  และความรับผิดชอบสําคัญท่ีจะบําบัดทุกข บํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนใน 
 



ทองถ่ิน ท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและความตองการของทองถ่ิน   ดังนั้น การท่ีประชาชนจะมี
ความเปนอยูท่ีดีมีความสุขหรือไมจึงข้ึนอยูกับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรเทศบาล  นั่นคือ เปนผูมี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีจะตอบแทนคุณแผนดิน ดวยการกระทําทุกสิ่งอยางถูกตอง 
โปรงใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเดน และพัฒนาตนอยางสมํ่าเสมอ  ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ  เต็มกําลังยอม
สงผลดีสูประชาชนอยางแนนอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดใหสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมในการ
ปกครองของประชาชน ตลอดจนเพ่ิมอํานาจประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมากข้ึน มีบทบัญญัติใหการ
ใชอํานาจรัฐเปนไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพ่ือเปนการแกปญหาการขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความชอบธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ  จึงบัญญัติในมาตรา 77  ใหเจาหนาท่ีของรัฐ ท้ังฝายการเมืองและฝาย
ประจําจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกลาวคือ “รัฐตองจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและพนักงาน หรือลูกจางของรัฐ เพ่ือปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี”มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เปน
เครื่องมืออันสําคัญยิ่งท่ีจะชวยใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีเกณฑและ
แนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกตองเหมาะสม นํามาซ่ึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุก
ของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลใหเกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติ
ปฏิบัติเองอีกดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล เปนความจําเปนพ้ืนฐานของบุคลากร
ท่ีจะตองใชเปนหลักประพฤติตน และปฏิบัติหนาท่ีการงาน ใหเกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีสงผลตอความ
เปนอยูท่ีดี มีความสุขของประชาชนไดอยางแทจริง 
 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล 
  คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.)ไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรสวนทองถ่ิน พ.ศ.2546  เพ่ือใหขาราชการพนักงาน ลูกจาง ขององคกรสวนทองถ่ิน ได
ปฏิบัติเปนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผูบริหารและสมาชิกสภาสวนทองถ่ินดวย  เพราะ
บุคคลดังกลาวยอมรวมกันดูแลทุกขสุขของประชาชนและพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนาสาระสําคัญของมาตรฐาน 
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลกรสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 5 มาตรฐาน ดังตอไปนี้ 
  มาตรฐานท่ี 1 พึงดํารงตนใหม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ  
 หมายถึง   การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
  - การปฏิบัติตนยึดม่ันในความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ความเปนเหตุเปนผล ความสุจริตใจ 
  - มีการปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา การไมใชตําแหนงหนาท่ีหาผลประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง 
ใหเชื่อม่ันวาความซ่ือสัตยสุจริตจะนําพาใหตนเองครอบครัวและบานเมืองอยูรอด ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร เม่ือ 12 มิถุนายน 2497 วา “…มีคุณธรรมขอหนึ่งท่ีสําคัญซ่ึงทานตองปฏิบัติอยางเครงครัดอยูเสมอ 
คือ ความซ่ือสัตยสุจริต ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูไดก็ยอมอาศัยความซ่ือสัตยสุจริตเปนพ้ืนฐาน ทาน
ท้ังหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี ขอใหม่ันอยูในคุณธรรมท้ัง 3 ประการ คือ 
สุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาท่ี ทานจึงจะเปนผูท่ีควรแกการสรรเสริญของมวลชน
ท่ัวไป…” 
  - มีความรับผิดชอบตองานในตําแหนงหนาท่ี และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพ่ือประชาชนและทองถ่ิน
ดวยการปฏิบัติหนาท่ีการงานอยางเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพ่ือทํางาน เพ่ือการสรางสรรค และ
มีความรับผิดชอบตองานนั้น ๆเพ่ือสวนรวมและประชาชนอยางจริงจัง จะทําใหมีผูรักและศรัทธาเชื่อถือ และนิยม
ยกยองอยางกวางขวางแนนอน 
 



  มาตรฐานท่ี 2  พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบได 
  หมายถึง   มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหนาท่ี ดังนี้ 
   - มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนการทํางาน มีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน โดยสามารถแจงลําดับข้ันตอน
การปฏิบัติงานผูปฏิบัติงานและระยะเวลาใหแกผูมาติดตอราชการไดทราบ เพ่ือใหสามารถตรวจสอบและติดตามได 
  - มีการตั้งคณะทํางาน หรือกรรมการท่ีประกอบดวย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือ
ตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาท่ีและหนวยงาน มีการสรุปผลรายงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานให
ประชาชนรับรู 

- มีการเปดเผยขอมูล ขาวสาร ท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีชัดเจนและเขาใจงายดวย
วิธีการหลากหลายเชน เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ ฯลฯการปฏิบัติตามมาตรฐานขอนี้ จะสงผลใหเกิดความ
เชื่อม่ัน ศรัทธา และความเขาใจอันดีตอประชาชนและบุคคลท่ัวไป และจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีไดรับความ
รวมมืออยางเต็มท่ีจากบุคคลท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะประชาชน 
  มาตรฐานท่ี 3 พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก 
  หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบตัิของบุคลากรสวนทองถ่ิน ท่ียึดประโยชนของประชาชนเปนหลัก ดังนี้ 
  - มีสติ ตั้งใจ หนักแนน ม่ันคง เพราะการใชกําลังสติ คือรูวากําลังทําอะไรใหกับใคร รูตัววาอยูท่ีไหน 
อยางไร หากใชกําลังสติ หนักแนนม่ันคงแลว จะทําใหเห็นชองทาง วิธีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและรวดเร็ว เกิด
ความสําเร็จของงานและความเจริญแหงตนเองไดดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซ่ึงได
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ณ อาคารสวนอัมพร เม่ือ 11 
ธันวาคม 2522 วา “…กําลังสติ หรือกําลังแหงความระลึกรู การทํางานนั้นถึงแมทํางานดวยความศรัทธา ดวย
ความหม่ันขยันไมทอดท้ิงก็ยังมีชองทางท่ีอาจจะเสียหายบกพรองไดในขณะเม่ือมีความประมาทเผลอพลั้งเกิดข้ึน
นักปฏิบัติงานจึงตองระมัดระวัง ควบคุมสติใหดีอยูเสมอเพ่ือใหรูเทาทันเหตุการณอยูตลอดเวลา… กําลังความต้ังใจ 
หมายถึงความสามารถควบคุมจิตใจใหสงบและหนักแนนม่ันคง ควบคุมความคิดใหอยูในระเบียบ ใหคิดอานอยูแต
ในเรื่องหรือภารกิจท่ีตองการจะทําใหเสร็จ ไมปลอยใหคิดฟุงซานไปในเรื่องตาง ๆ นอกจุดหมายอันพึงประสงค 
กําลังความตั้งใจนี้ชวยใหรูเขาใจเรื่องราวและปญหาตาง ๆ ไดกระจาง ใหคิดเห็นชองทางและวิธีการปฏิบัติงานให
แจมแจง ชัดเจน และรวดเร็ว…” 
  - การใหบริการท่ีมีมาตรฐานเดียวกันอยางเสมอภาค ท่ัวถึงและเปนธรรม 
  - การใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว และตรงตอเวลา 
  - การใหบริการดวยความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส ประทับใจและรักษาประโยชนใหแกผูรับบริการ ทุกคน 
 มาตรฐานท่ี 4 พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
  หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติหนาท่ีการงานท่ีมุงใหเกิดผลลัพธท่ีเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อยาง
คุมคาซ่ึงจะตองมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี ้ 
  - ปฏิบัติหนาท่ีโดยใชความรู ความคิดท่ีใหเกิดผลของงานท่ีดี มีคุณคาตอประชาชน ตอสวนรวม ท้ังนี้ตอง
ยึดถือวา ความรูวิชาการรูปฏิบัติการและความรูคิด จะทําใหเกิดผลดีตอการทําหนาท่ี ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระราชทานแกขาราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันขาราชการ
พลเรือน เม่ือ 1 เมษายน 2530 วา “ขาราชการท่ีสามารถตองมีความรูครบสามสวน คือความรูวิชาการ ความรู
ปฏิบัติการ และความรูคิดอานตามเหตุตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ใน
ผูรวมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดินตองมีความสงบและหนัก
แนนท้ังในกาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมํ่าเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว…” 

- การปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ คํานึงถึงผลลัพธและผูมารับบริการ โดยยึดความถูกตองของ
ระเบยีบกฎหมาย 



  - การใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคา ท้ังในสวนของการใชเงิน และใช
เวลา 
  - การปฏิบัติหนาท่ีใหแลวเสร็จ ตามกําหนด และบรรลุเปาหมายตามท่ีวางไว และตรงตามนโยบาย 
  มาตรฐานท่ี 5 พึงพัฒนาทักษะความรู ความสามารถ ของตนเองใหทันสมัยอยู เสมอ 
  หมายถึง การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
 - การศึกษาหาความรูท่ีทันสมัย ท่ีเปนการพัฒนาทางวิชาการ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน และสราง
ประสิทธิภาพใหกับตนเอง เชน ความรูในเรื่องคอมพิวเตอร การสื่อสาร การเก็บรวบรวมขอมูล การวางแผน การ
วิเคราะห การสังเคราะห การนําขอมูลไปใช เปนตน 
  - การพัฒนาจิตใจของตนเอง เพ่ือใหมีสมาธิหนักแนนม่ันคง สุขุมรอบคอบ ทําใหภาวะจิตใจสามารถท่ีจะ
ตอสู และปฏิบัติงานในรูปแบบตาง ๆ ได 
  - พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการหาความรู และการพัฒนาจิตใจ จะกระทําไดโดยการเขา
รวมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดวยตนเอง จากแหลงความรูตาง ๆ ก็ไดท้ังนี้ การพัฒนา ทักษะ ความรู 
ความสามารถ ของตนเองจะสงผลใหเกิดการพัฒนางาน เกิดความม่ันคงตอองคกร และความเจริญตอทองถ่ินและ
ประเทศชาติ อยางแนนอน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือ 10 กรกฎาคม 
2535 วา“…ความเจริญนั้นจะเกิดข้ึนไดดวยอาศัยปจจัยสําคัญประกอบพรอมกัน 4 อยาง อยางท่ีหนึ่ง ตองมีคนดี 
มีปญญา มีความรับผิดชอบเปนผูประกอบการ อยางท่ีสอง ตองมีวิทยาการท่ีดีเปนเครื่องใชประกอบการ อยางท่ี
สาม ผูประกอบการตองมีความวิริยะอุตสาหะ และความเพงพินิจอยางละเอียดรอบคอบในการทํางาน อยางท่ีสี่ 
ตองรูจักทํางานใหพอเหมาะ พอดี และพอควรแกงานและแกประโยชนท่ีพึงประสงค ปจจัยแหงความเจริญดังกลาว
นี้ จะประกอบพรอมกันข้ึนมิได หากบุคคลไมพยายามศึกษาอบรมตนเองดวยตนเองอยูเปนนิตย บัณฑิตแตละคน
จึงควรอยางยิ่งท่ีจะไดตั้งใจฝกฝนตนเองใหมีปญญาความสามารถพรอมท้ังพยายามใชศิลปะวิทยาการท่ีมีอยู 
ประกอบกิจการงานดวยความเพงพินิจ ดวยความฉลาดรอบคอบใหพอดีพอเหมาะแกงานแตละชิ้นแตละอยาง
ความเจริญวัฒนาของงานของตัวเอง และของประเทศชาติจะไดเกิดข้ึน ตามท่ีตั้งใจปรารถนา…” 

สรุป 
   มาตรฐานท้ัง 5 มาตรฐานจึงเปนสาระสําคัญอยางยิ่ง ท่ีบุคลากรทุกคนในเทศบาลคลองนอย  พึง
ไดศึกษายึดถือปฏิบัติใหถูกตอง เพราะจะสงผลใหตัวเอง เทศบาล และประชาชน ไดรับผลประโยชนสรางความ
ภูมิใจเกิดข้ึนกับทองถ่ิน นําความเจริญความม่ันคงและความเปนศักดิ์ศรีมาใหสังคมทองถ่ิน เทศบาล ของเราและ
เปนท่ียอมรับ ชื่นชม และกลาวขวัญท่ีดีตลอดไปการปฏิบัติตามมาตรฐานขางตนนั้นไมใชเรื่องยากเย็นและซอนเรน
แตอยางใดเพียงแตใหมีศรัทธา บริหารจัดการใหถูกตองอยางสมํ่าเสมอ คงเสนคงวา ก็จะบรรลุเปาหมายไดแนนอน 
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  เพ่ือใหการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชาง มีแผนการปฏิบัติท่ีชัดเจน เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติและ
ปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรทุกคน และเพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไววางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ  ดังนั้น เทศบาลตําบลแมทาชาง  จึงกําหนดแผนการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต ระยะเวลา 3 ป พ.ศ. 2561 - 2563 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

1. ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

เพ่ือเสริมสรางและเสริมสราง
จิตสํานึกและคานิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี
เทศบาลใหมีคุณธรรม และ
ความรับผิดชอบในการ
ปองกันปญหาการทุจริต 

1. รอยละของบุคลากร
เทศบาลตําบลแมทาชางท่ี
ไดรับทราบและถือปฏิบัติ
ตามจรรยาขาราชการ
สวนทองถ่ิน และประมวล
จริยธรรมขาราชการ
ทองถ่ิน 

80 
 
 
 
 

 

85 
 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 
 

 

สงเสริมใหเจาหนาท่ี
ของรัฐทุกระดับได
เรียนรูและปฏิบัติงาน
ตามหนาท่ีดวยหลัก
ธรรมาภิบาล 

  2.จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของ
เรื่องรองเรียนเก่ียวกับ
การทุจริตการปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบของเจาหนาท่ี
เทศบาล 

ไมเกิน 10 
เรื่อง 

ไมเกิน 7 
เรื่อง 

ไมเกิน 4 
เรื่อง 

 

 
 

แผนการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชาง 
อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 - 2563 



ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

2.บูรณาการหนวยงานทุกสวนในการเสริมสราง
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริต 
 

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน และทุกภาค
สวนในการเสริมสรางวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ปองกันการทุจริต 
 

 

1.รอยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปดชองทาง
การแจงเบาะแส/การ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาล(จากการสํารวจ
ความคิดเห็น) 

65 70 75 2.1 ประสานความ
รวมมือหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการเสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการปองกันการ
ทุจริต 
 
   2.รอยละของระดับความพึง

พอใจตอการปฏิบัติหนาท่ี
หรือพฤติกรรมของเจาหนาท่ี
เทศบาล(จากการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน/
ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดเสีย
กับเทศบาล) 

65 70 75 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

  3.รอยละของการตอบสนอง
ตอขอรองเรียนเก่ียวกับการ
ทุจริต การปฏบิัติหรือละเวน
การปฏบิัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีของรัฐ 

100 100 100 2.2 สงเสริมการมีสวน
รวมของภาคเอกชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การฝาฝนประมวล
จริยธรรม/วินัยและ
การทุจริต 

3. เสริมสรางความเขมแข็งในการเสริมสรางวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต 
 
 
 

เพ่ือพัฒนากลไกในการสราง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถวงดุจการใช
อํานาจของเทศบาลตําบลแม
ทาชาง 

1.รอยละของหนวยงานท่ีมี
สวนรวมในการสราง
มาตรฐาน/การประเมินความ
โปรงใส 

- - 100 3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถวงดุลการ
ใชอํานาจใหเหมาะสม 

  2.รอยละของสํานวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นท่ี 
ป.ป.ช.แจงใหทราบ)มีการ
ดําเนินการไดครบถวน 

100 100 100 

 
 
 
 
 

  
 
 
 



ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัด มาตรการ 
2561 2562 2563 

4.พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐ 
ในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและการปองกันการทุจริต 

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
เจาหนาท่ีเทศบาลในการปฏิบัติงานได
อยางถูกตองตามกฎระเบียบ มีวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือปองกัน
ความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

1.รอยละของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ซ่ึงผานการพัฒนาศักยภาพ
เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

80 82 85 4.1พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจาหนาท่ีของรัฐในการ
เสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และปองกันการทุจริต 

  2.รอยละของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ซ่ึงผานการพัฒนาศักยภาพ
เก่ียวกับกฎระเบียบ ดานการเงิน
และการพัสดุ 

80 82 85  

  3.รอยละของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ซ่ึงผานการพัฒนาศักยภาพ
เก่ียวกับการสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการปองกันการ
ทุจริต 

80 82 85 

  4.จํานวนเรื่อง/ขอมูลท่ีนําข้ึน
เว็บไซต เก่ียวกับการเผยแพรกรณี
ตัวอยาง/กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ
กับการสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการปองกันการ
ทุจริต 

- 50 60  

 


	ประกาศเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง

