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1.  หลักการและเหตุผล 
 1.1  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดท ำ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือชี้น ำ
กำรพัฒนำเครือข่ำยภำคีทุกภำคส่วนในด้ำนกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่ยั่งยืนและต่อเนื่องทั้ง
ภำยในและภำยนอกประเทศ มุ่งเน้นกำรสร้ำงปัจจัยขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดย
บูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในสังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ เป็นแกนกลำงประสำนควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันในระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำ ซึ่งสำระส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 2 ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ
ร่วมป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล” โดยก าหนดให้มีการด าเนินงานใน 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เน้นกำรปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดของคน
ไทยในทุกภำคส่วนในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและพัฒนำเครือข่ำย        
ในประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำควำมร่วมมือกับองค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตและเครือข่ำยระหว่ำงประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบบริหำรและเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้กับบุคลำกรทุกภำคส่วน 
 

 1.2 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2557 เรื่อง มำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือ
แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำร และหน่วยงำน ของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำร
สร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน ดังนี้ 
  ข้อ 1  ให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนและ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
  ข้อ 2 ในกรณีที่มีกำรกล่ำวหำหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่ำ ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กระท ำกำร
หรือเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐำนะตัวกำร ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร และ
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ภำยใต้พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
พ.ศ.2534 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล โดยให้บังคับใช้มำตรกำรทำงวินัย มำตรกำรทำงปกครอง และ
มำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเฉียบขำดและรวดเร็ว 
          ข้อ 3 ในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร และ
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ มีหน้ำที่ในกำรควบคุม ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2542 อย่ำงเคร่งครัด 
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  ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บังคับบัญชำปล่อยปละละเลย ไม่ด ำเนินกำรตำมข้อ 2 และข้อ  
3 ให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดทำงอำญำแล้วแต่กรณี 
  ข้อ 5 ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ด ำเนินกำรแสวงหำ  
รวบรวม และด ำเนินกำรอื่นใด เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนในกำรที่จะทรำบรำยละเอียด และพิสูจน์
เกี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ รวมทั้งติดตำม เร่งรัดผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 และรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอควำมเห็นให้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติทรำบและพิจำรณำอย่ำงต่อเนื่อง 
 1.3 นโยบายของรัฐบาล ที่แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ข้อ 10 กำร
ส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ   ใน
ภำครัฐ  
        ข้อ 10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส ำนึกในกำร
รักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพเพ่ือ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับอย่ำงเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ไม่จ ำเป็นและสร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น 
ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับบริกำรจำกรัฐ  ซึ่งมีขั้นตอนยืดยำว ใช้เวลำนำน ซ้ ำซ้อน
และเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน 

1.4  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  เทศบาลเมืองเดชอุดม พ.ศ. ๒๕63 
  ข้อ ๓  ข้ำรำชกำรของเทศบำลเมืองเดชอุดมทุกคน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  

เพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลำงทำงกำรเมือง อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิ
บำล โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลัก ๑o ประกำรดังนี้ 

๑) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
๓) กำรมีจิตส ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๔) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน 
๕) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
๖) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๗) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๘) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 
๑o) กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน พัฒนำชุมชน
ให้น่ำอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภำพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

1.5  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเมืองเดชอุดม 
  คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก ำหนดมำตรฐำนทำงคุณธรรม
จริยธรรมของข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจำก
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำท้องถิ่น  ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ใช้เป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติให้ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  โดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ำกับ
ควำมประพฤติ ดังนี้ 
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๑. พึงด ำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีควำม

รับผิดชอบ 
๒. พึงปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยำศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ

ประชำชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงำนอย่ำงคุ้มค่ำ 
๕. พึงพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
เทศบำลเมืองเดชอุดม  จึงประกำศมำตรฐำนทั้ง 5 ประกำรดังกล่ำวข้ำงต้น  เป็นมำตรฐำนทำง 

คุณธรรมและจริยธรรมของข้ำรำชกำร  พนักงำนและลูกจ้ำงของเทศบำลเมืองเดชอุดม และก ำหนดมำตรฐำนทำง
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ิมเติม  ดังนี้ 

1. อุทิศเวลำให้แก่รำชกำร 
2. มีควำมรับผิดชอบโดยไม่ละทิ้งหน้ำที่ในขณะปฏิบัติหน้ำที่  โดยไม่มีเหตุผล 
3. ต้องสร้ำงศรัทธำให้เกิดขึ้นแก่ผู้มำใช้บริกำร 
4. ต้องสร้ำงศรัทธำในหน้ำที่ของตนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
5. ต้องสุภำพชน แต่งกำยสุภำพ พูดจำไพเรำะ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
6. ไม่เลือกปฏิบัติแก่ผู้มำใช้บริกำร 
7. รักษำผลประโยชน์ของชำติยิ่งกว่ำชีวิตของตน 
8. งำนที่ปฏิบัติต้องเป็นปัจจุบัน 
9. ต้องเป็นมิตรกับทุกชนชั้น 
10. ต้องไม่ดื่มสุรำขณะปฏิบัติหน้ำที่ 
11. มีควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
12. มีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกลในหน้ำที่ 
13. กำรปฏิบัติต้องยึดมั่นในกฎหมำยและระเบียบ ข้อบังคับ ของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด 
14. ผู้บังคับบัญชำต้องมีควำมเมตตำเอ้ืออำทรต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ 
15. ผู้ใต้บังคับบัญชำต้องให้ควำมเคำรพ ย ำเกรงผู้บังคับบัญชำ 
16. ไม่แสวงหำผลประโยชน์ในหน้ำที่ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม 
17. เคำรพสิทธิหน้ำที่ของผู้อ่ืน 
18. ต้องเสื่อมใสศรัทธำกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
19. ต้องเคำรพเทิดทูลสถำบันชำติ ศำสนำ และองค์พระมหำกษัตริย์ 

1.6  ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลเมืองเดชอุดมเป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
  เนื่องด้วยเทศบำลเมืองเดชอุดมเป็นหน่วยงำนที่รับใช้และให้บริกำรประชำชนอย่ำงใกล้ชิด  ซึ่งในกำร
ด ำเนินงำนของเทศบำลเมืองเดชอุดมได้ค ำนึงถึงควำมต้องกำรและประโยชน์สูงสุดของประชำชนเป็นหลัก  
  เทศบำลเมืองเดชอุดม ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของปัญหำทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหำที่ท ำให้เกิดผล
กระทบและควำมเสียหำยต่อพ่ีน้องประชำชนทั้งทำงอ้อมและทำงตรง  ท ำให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชำชนอย่ำง
แท้จริง  เทศบำลเมืองเดชอุดมจึงมีเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำรด ำเนินงำนให้เกิดควำมโปร่งใส  เป็นธรรม  และสำมำรถ
ตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงำนในกำรต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น  โดยให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
 
 



 
 

- 4 – 
 

๑. ไม่ยักยอก  เบียดบังเวลำ  และทรัพย์สินรำชกำร 
๒. ไม่เรียก  ไม่รับ  ไม่เสนอสิ่งใดเพ่ือประโยชน์มิชอบ 
๓. ไม่ใช้อ ำนำจหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ตนหรือพวกพ้อง 
๔. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส เสมอภำค   
๕. กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
๖. เปิดเผยต่อสำธำรณะเมื่อพบเหตุคอร์รัปชั่น 
๗. ร่วมปกป้อง  คุ้มครอง  ผู้ต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 
๘. พร้อมรับกำรตรวจสอบจำกทุกภำคส่วน 

1.8  ระเบียบการรวมกลุ่มของพนักงานเทศบาลเพื่อความโปร่งใสในการท างาน   

เพ่ือกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจำกภำยในและภำยนอกหน่วยงำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล 

ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ มีกำรสื่อสำร กำรแสดงควำมรับผิดชอบ  พร้อมรับกำรตรวจสอบรวมทั้งมีกระบวนกำรในกำรติดตำม
และประเมินผลที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ในสังคมโลกยุคปัจจุบันได้เน้นถึงควำมส ำคัญของควำม
โปร่งใส    ว่ำเป็นมำตรกำรส ำคัญท่ีจะช่วยป้องกันกำรทุจริต คอรัปชั่น ช่วยให้หน่วยงำนและผู้ปฎิบัติมีควำมรับผิดชอบ
และมีกำรปฏิบัติงำนหรือมีกำรบริหำรงำนที่มี ประสิทธิภำพ  และประสิทธิผลสร้ำงควำมเป็นธรรมแก่ประชำชน
ผู้รับบริกำรอย่ำงทั่วถึง  มิใช่เฉพำะกลุ่มหรือพวกพ้อง  ดังนั้น  จึงมีควำมจ ำเป็นที่ภำครัฐจะต้องมีมำตรกำร และ
แนวทำงในกำรสร้ำงควำมโปร่งใสให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ได้รับกำรยอมรับและเชื่อถือ     ที่รวมตัวเพื่อควำมโปร่งใสใน
กำรท ำงำน  คนท ำงำนจะต้องปฏิบัติให้เกิดควำมถูกต้อง  โปร่งใสรวมถึงจิตใต้ส ำนึกของแต่ละบุคคลที่มีควำมฝักใฝ่ที่
จะด ำเนินกำรให้เกิดควำมถูกต้องเป็นหลัก เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส มีที่มำ -    ที่ไป  สำมำรถตรวจสอบได้ทุกเรื่อง
และทุกกระบวนกำร  มีจรรยำบรรณ ต่อวิชำชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย  
ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง  ยึดแนวทำงตำมพระรำชด ำริ พระบรมรำโชวำท 

ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตของ กำรปฏิบัติงำน 

2. การด าเนินงาน 

 เพ่ือให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต นโยบำยของรัฐบำล ที่ต้องกำร
ให้ข้ำรำชกำรทั้งหลำยเกิดส ำนึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้ำที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้ำรำชกำรควรแก่ควำมไว้วำงใจ
และเชื่อม่ันของปวงชน เทศบำลเมืองเดชอุดม  ได้ด ำเนินกำร  ดังนี้  
 1. กำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 2. กำรประกำศเผยแพร่ขั้นตอน กระบวนกำรในกำรร้องเรียนและกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนให้  
สำธำรณชนได้รับทรำบ 
 3. กำรจัดท ำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. กำรสัมมนำเพ่ือให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ 
 5. กำรอบรมส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. กำรสัมมนำให้ควำมรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และวินัยส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
 7. จัดให้ข้ำรำชกำรลงลำยมือชื่อรับทรำบประมวลจริยธรรม 
 



 
 

 
- 5 - 

3. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
  ปัจจุบันเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำน กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำน มีภำระงำนรับผิดชอบปฏิบัติประจ ำอยู่เป็นจ ำนวนมำกอยู่แล้ว จึงอำจท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำรไม่ได้
ผลดีเท่ำท่ีควร อีกท้ังหน่วยงำนที่ขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติ
รำชกำร เช่น ส ำนักงำน ป.ป.ช., ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน, ส ำนักงำน ป.ป.ท. ต่ำงก็ก ำหนดนโยบำย หรือมำตรกำร
ต่ำงๆ ให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติ ซึ่งมีควำมซ้ ำซ้อนและเป็นภำระแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติมำก รวมทั้งกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว
อำจไม่ตรงตำมต ำแหน่งงำน  ซึ่งอำจไม่สำมำรถน ำไปเป็นผลงำนในกำรพิจำรณำเลื่อนระดับ หรือเลื่อนต ำแหน่งได้ 
รวมทั้งในกำรด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำงๆ อำจมีเจ้ำหน้ำที่บำงส่วนที่เห็นว่ำ กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวไม่เกิด
ประโยชน์กับตนเอง จึงไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือ  
  
4. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป 
 4.1 ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
 กำรปลูกฝังจิตส ำนึก กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม กำรรักษำวินัยและจรรยำข้ำรำชกำรเพ่ือจะพัฒนำให้
ข้ำรำชกำรไปสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เหมำะกับระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดีคือ  ข้ำรำชกำรต้องเป็นผู้ที่
ท ำงำนอย่ำงมีศักดิ์ศรี ขยัน ตั้งใจท ำงำน มีศีลธรรม คุณธรรม ปรับตัวได้ทันโลก รับผิดชอบต่อผลงำน มีใจและกำร
กระท ำที่ เป็นประชำธิปไตย และท ำงำนมุ่งเน้นผลงำน  เพ่ือให้ระบบรำชกำรไทยมีควำม เป็นเลิศ  นั้น ซึ่งตำม
เจตนำรมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย หน่วยงำนควรมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง ต่อเนื่อง โดยควรมีกำร
จัดตั้งหน่วยงำนระดับกลุ่ม/ฝ่ำย เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง   มีบุคลำกรและงบประมำณสนับสนุนที่เหมำะสมเพียงพอ 
จึงจะท ำให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
 4.2 ด้ำนกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 นอกจำกกำรตรวจสอบตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
แล้ว หน่วยงำนได้จัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำน
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรได้ลงนำมอนุมัติแนวทำง ลงวันที่ 15 มีนำคม 2559 และได้มีกำรแจ้ง
เวียนหน่วยงำนในสังกัดเพ่ือรับทรำบและถือปฏิบัติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 มีนำคม 2559 หน่วยงำนควรมีกำรก ำชับให้
ผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดหำพัสดุ หรือกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ระมัดระวังไม่ให้มีกรณีกำรแสวงหำประโยชน์ กำรรับผลประโยชน์ 
กำรใช้อิทธิพลในฐำนะและต ำแหน่งหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดหำหรือกำรใช้ข้อมูลลับในกำรจัดหำที่ผู้มีหน้ำที่ในกำร
จัดหำล่วงรู้จำกกำรท ำหน้ำที่ น ำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรแข่งขันในกำรเสนอรำคำอย่ำงไม่เป็นธรรม หำกมี
กรณีดังกล่ำว หน่วยงำนควรด ำเนินกำรสืบสวน หำกมีมูลจะต้องด ำเนินกำรทำงวินัยกับผู้เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 
 
 
 

(นำยวุฒินันท์  เทียมสุวรรณ) 
นำยกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลเพื่อความโปร่งใสในการท างาน 
เทศบาลเมืองเดชอุดม  อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  ประจ าปี 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม  
คุณธรรม จริยธรรม
และ สร้างวินัยแก่ทุก
ภาคส่วน 

1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้
แ ล ะป ฏิ บั ติ ต ำม
ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมในกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

 

1.1.1) โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดู
งำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของบุคลำกร 
เพ่ือส่ งเสริมและสนับสนุนด้ ำนกำร
ป้องกันสถำบันส ำคัญส ำคัญของชำติเพ่ือ
สร้ำงควำมเข้ำใจ กำรปลูกฝังค่ำนิยม 
อุดมกำรณ์ ควำมจงรักษ์ภักดี  

 

ด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ให้แก่บุคลำกร และศึกษำดูงำน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของบุคลำกร ให้แก่ 
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 
โดยอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน  
 

 ด ำเนินกำร  

 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 

1.1.2)  กำรส่งเสริมสนับสนนุให้จัด
กิจกรรม/โครงกำรวันส ำคัญทำงศำสนำ
และเข้ำร่วมพิธีร ำลึกวันส ำคัญของชำติ 

 

ด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรวันส ำคัญทำง
ศำสนำและเชิญชวนร่วมพิธีร ำลึกวันส ำคัญ
ของชำติ ดังนี้ 

1.  จัดกิจกรรมปกป้องสำบันส ำคัญของ
ชำติ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมีและ
เ พ ล ง ส ดุ ดี ม ห ำ ร ำ ช ำ  ณ  วั ด 
เวตวันวิทยำรำม 

2.  ร่วมพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันปิย
มหำรำช 

3.  จัดกิจกรรม/โครงกำรเทิดพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 5 ธันวำคม 
2562 

4.  จัดกิจกรรม/โครงกำรเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ 12 
สิงหำคม 2564 

5.  จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมำธิ เนื่องใน
วันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ เช่น วัน
มำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ พร้อมบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ เป็นต้น 
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6.  จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย กำร
เข้ำวัดท ำบุญในเทศกำลต่ำง ๆ   

7.  จัดกิจกรรมเป็น เจ้ำภำพทอดกฐิน
สำมัคคี 

8.  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำเฉลิม
พระเกียรติฯ ณ หนองมันปำ 

9.  ร่วมพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพ่ือเป็น
ข้ำรำชกำรที่ด ี

10.  ร่วมกิจกรรมวันจักรี 6 เมษำยน 

15.  จัดกิจกรรม/โครงกำรวันผู้สูงอำยุ 

 ด ำเนินกำร  

 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 

1.2   ประชำสัมพันธเ์ชิดชู
ควำมดี ควำมซื่อสัตยส์ุจริตใน
กำรปฏิบัตริำชกำร 

 

1.2.1) ประชำสัมพันธ์เชิดชูควำมดี 
ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติ
รำชกำร/กิจกรรมและเป็นแบบอย่ำงที่ดี
แก่ผู้ร่วมงำน คัดเลือกพนักงำนส่วน
ต ำบลลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง
ดีเด่น 

 

  ด ำเนินกำร  

  ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 

1.2.2 )  ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง
ปฏิ บั ติ ต นด้ วยควำมซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต
ตระหนักถึงบทบำทภำรกิจหน้ำที่ของ
ตน/ศักดิ์ศรีของกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
และต่อต้ ำนกำรทุจริต  เช่น  กำรติด
ป ร ะ ก ำ ศ  , ก ำ ร จั ด ท ำ บ อ ร์ ด
ประชำสัมพันธ์ 

ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กำรป้องกันกำร
ทุจริตและประพฤติไม่ขอบของข้ำรำชกำร 

 ด ำเนินกำร  

      ประชำสัมพันธ์โดยกำรจัดท ำเอกสำร
แผ่นพับ 

 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 
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2. บูรณาการหน่วยงานทุก
ส่วนในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและ
การป้องกันการทุจริต 

2.1  ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ
ต่ ำ ง  ๆ  เพ่ื อป้ อ งกั น กำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้ำรำชกำร 

2.2) พัฒนำช่องทำงในกำร
แ จ้ ง เบ ำะแ ส ให้ ส ะด วก
หลำกหลำยและปลอดภัย 

 

2.2.1)  ด ำเนินกำรจัดท ำช่องทำงกำร
ร้ อ ง เ รี ย น ต่ ำ ง  ๆ  แ ล ะ เผ ย แ พ ร่
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบถึง
ช่องทำงและหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 

จัดท ำช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำง ๆ และ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ
ถึงช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียน 

 ด ำเนินกำร   4  ช่องทำง 

     1.  ร้องเรียนโดยกำรท ำเป็นหนังสือส่ง
มำท่ีเทศบำลเมืองเดชอุดม 

     2.  ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ 

     3.  ร้องเรียนผ่ำนทำงเว็ปไซด์ เทศบำล
เมืองเดชอุดม 

     4.  ร้องเรียนผ่ำนเฟสบุ๊คเทศบำลเมือง
เดชอุดม 

 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
แก่หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริต 

3.1 ลดมูลเหตุของโอกำสที่
จะเกิดควำมเสียหำยและ
ขนำดของควำมเสียหำยที่
จะเกิดขึ้นในอนำคตให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ควบคุม
ได้ และตรวจสอบได้ 

 

3.1.1) มีกำรประชุมติดตำมงำน ของ
เจ้ำหน้ำที่เป็นประจ ำเดือนทุกเดือน 

 ด ำเนินกำร  

     มีประชุมติดตำมงำน ระหว่ำงผู้บริหำร
กับหัวหน้ำส่วนรำชกำร ระหว่ำงหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรกับผู้ใต้บังคับบัญชำ และ
ระหว่ำงผู้บริหำรงำนกับบุคลำกรของ 
เทศบำลเมืองเดชอุดม จ ำนวน  4  ครั้ง 

 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 

3.1 .2 ) กลุ่ มงำนตรวจสอบภำยใน
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนเพ่ือ
ด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในองค์กร 

 ด ำเนินกำร  

     ด ำเนินกำรจัดท ำแผนควบคุมภำยใน
และบริหำรควำมเสี่ยง ระดับส่วนงำนย่อย  
และ กำรควบคุมภำยในและบริหำรควำม
เสี่ยง ระดับองค์กร 

 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 
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 3.1.3) ชี้แจงแนวทำงในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงให้กับเจ้ำหน้ำที่ ในสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 ด ำเนินกำร  

     ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีกำรกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงให้ทุกคนได้ทรำบทุกครั้งที่มีกำร
ด ำเนินกำร 

 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 

4.พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
เจ้าหน้ าที่ ของรัฐในการ
เสริมสร้างวินัย  คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริต 

4.1 ส่งเสริมกำรประพฤติ
ต น ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น
จรรยำบรรณของบุคลำกร
ในหน่วยงำน 

4.1.1) จัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรม
และข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร 

 

 ด ำเนินกำร  

     จัดท ำข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร
และเผยแพร่ให้ทุกคนถือปฏิบัติ 

 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 

 

4.2 น ำระบบ 

อิเลกโทนิกส์มำใช้ทำงข้อมูล
ข่ำวสำรเพ่ือลดกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบเป็นกำร
ป้องกันกำรปรำบปรำมกำร
ทุจริต 

 

4.2.2) เผยแพร่ / ประชำสัมพันธ์ให้
ควำมรู้เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ของงำนวินัย 
เช่น กำรด ำเนินกำรทำงวินัย อุทธรณ์ 
ร้องทุกข์  ระบบคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยำข้ำรำชกำร ฯลฯ ทำงเว็ปไซด์ 
เทศบำลเมืองเดชอุดม 

 www.detudomcity.go.th 

 

 ด ำเนินกำร  

     เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรได้
ทรำบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำร
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ 

     -ชี้แจงในกำรประชุมประจ ำเดือน 

     -แผ่นผับสรุปกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

     -ประชำสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่ำน
ทำงเว็ปไซด์ เทศบำลเมืองเดชอุดม 

 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 

 



 
 

 


