
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
เรื่อง  เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 

---------------------------------- 
 

  ตามที่รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส าคัญกับการ 
เสริมสร้างและพัฒนาคนให้มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีความรักชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ จึงได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 - 2564 อันเป็นแผนส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของไทยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 
เพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลทั้งด้านวัตถุและจิตใจโดยมีแนวคิดให้ “คุณธรรมน าการพัฒนา” พร้อมที่จะ 
ก้าวไปสู่ “สังคมคุณธรรม” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ตลอดจน 
บูรณาการท างานร่วมกับทุกภาคส่วนต่าง ๆ ใช้พลังจากภาคประชารัฐ มาเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้างให้ 
ครอบครัว ชุมชน สังคม เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง ในเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน โดยจะปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานใน
การด าเนินชีวิตตามแนวทาง "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ซึ่งจะส่งผลให้ เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ       
เป็นองค์กรที่ด ีดังนี้ 
  ๑. พอเพียง : บุคลากรทุกคนจะด าเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง มีเหตุมีผลใช้ความรู้ใน 
การตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณพอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท  
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
  ๒. วินัย : บุคลากรทุกคนจะยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการ 
ผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า และวินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย  
  ๓. สุจริต : บุคลากรทุกคนจะท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษา 
ความจริง ความถูกต้องความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธการกระท าที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอ่ืนที่จะ
ท าใหเ้ทศบาลต าบลเวียงเชียงของเกิดความเสียหาย   
  ๔. จิตอาสา : บุคลากรทุกคนจะเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือท าอย่างใด 
อย่างหนึ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคีเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน ของสังคม ของประเทศชาติ 
โดยไม่ได้หวังผลตอบแทน ท าความดีเพ่ืออาทรต่อคนร่วมสังคมท าอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  7   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2563 
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                     นายกเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
 
 



แนวทางการปฏิบัติแนบท้าย 
ตามประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 

 
  พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี          
โดยเป้าหมายการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าเป็น 
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม          
มีความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน องค์กร สังคม และประเทศชาติ   
จึงได้มีการประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559- 2564 อันเป็นแผนส่งเสริม 
คุณธรรมฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความสมดุล ทั้งด้านวัตถุ 
และจิตใจ โดยมีแนวคิดให้ “คุณธรรมน าการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่ “สังคมคุณธรรม” ตามยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใช้พลังจากภาคประชารัฐ มาเป็นกลไกส าคัญในการ
เสริมสร้างให้ครอบครัว ชุมชน สังคม เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง ในเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว และเห็นว่าจะต้องมีการแปลงนโยบายข้างต้นของ
รัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพ่ือด าเนินการในเรื่องดังกล่าว จึงขอประกาศเจตนารมณ์ในการเป็น
องค์กรคุณธรรม และขอให้บุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของยึดถือปฏิบัติโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้   
  ข้อ ๑ นโยบาย เทศบาลต าบลเวียงเชียงของจะบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม       
ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรม
เป็นฐานในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน     
หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม   
  ข้อ ๒ มาตรการและแนวทางการด าเนินการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ในอันที่จะน าไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม จึงขอน้อมน าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ๒.๑ ระเบิดจากข้างใน เป็นหัวใจส าคัญที่สุดต้องให้เกิดจากความตระหนัก มุ่งมั่น 
ตั้งใจ มีเป้าหมายเดียวกันของผู้น าและสมาชิกขององค์กร หากท าโดยถูกบังคับหรือท าตามกระแสนโยบาย     
ไม่ตั้งใจจริง จะไม่เกิดผลหรือไม่ยั่งยืน  
   2.2 ท าแบบองค์รวม ต้องท าพร้อมกันทั้งระบบ ทุกระบบขององค์กรโดยให้ประสาน 
สอดแทรกไปกับการบริหารและการท างานปกติขององค์กร โดยไม่แยกออกมาเป็นโครงการเดียว ที่ขาดความ
เชื่อมโยงกับระบบใหญ่ขององค์กร  
   2.3 ท าตามหลักความจริง ต้องท าจากสภาพความจริงขององค์กร โดยมีการศึกษา 
ปัญหาและต้นทุนความดีขององค์กรให้เป็นระบบ และลงมือท าตามล าดับชั้น แก้ปัญหาที่จุดเล็กก่อน ท าให้ง่าย 
ไม่ยึดติดต าราการเรียนรู้จากที่อ่ืนเป็นเพียงแนวทางมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของตน  
   2.4 การมีส่วนร่วม ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม เพราะเป้าหมาย 
ส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรมคือการท าให้คนมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมมากขึ้น       
จึงต้องให้ทกุคนเป็นพลังร่วมกันขับเคลื่อน  
   2.5 ท าความดีเพ่ือความดี ตั้งใจพัฒนาองค์กรคุณธรรมเพ่ือสร้างองค์กรที่ดี สร้างคน 
ดีเพ่ือสังคมดี มุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีเป้าหมายเคลือบแฝง เพ่ือประโยชน์อ่ืน โดยยึดแนวทาง “พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา” มาเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงเชียงของสู่การเป็นองค์กรที่ดี  

    
/ข้อ 3 กลุ่มเป้าหมาย... 

 



  ข้อ 3 กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของทุกคน  
  ข้อ 4 วิธีด าเนินการ เพ่ือขับเคลื่อนเจตนารมณ์ให้บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทาง 
ที่ก าหนดเทศบาลต าบลเวียงเชียงของได้ด าเนินการ ดังนี้    
   4.1 แจ้งประกาศเจตนารมณ์ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ  
   4.2 ประชาสัมพันธ์เจตนารมณ์ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของเพ่ือให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  
  ข้อ 5 การบังคับใช้ ให้ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   


