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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โดย

คณะทางานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
เพื่อความโปร่งใสในการทางาน

1. หลักการและเหตุผล
1.1 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือ
ชี้น ำกำรพัฒ นำเครือข่ำยภำคีทุกภำคส่วนในด้ำนกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่ยั่งยืนและ
ต่อเนื่องทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ มุ่งเน้นกำรสร้ำงปัจ จัยขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในสังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เป็นแกนกลำงประสำนควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจ ริตให้ เป็นไปในทิศทำงเดียวกันในระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำ ซึ่งสำระสำคัญ ของ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 2 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ “สังคมไทยมีวินัย
โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล”
โดยกาหนดให้มีการดาเนินงานใน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เน้นกำรปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิด
ของคนไทยในทุกภำคส่วนในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณำกำรกำรทำงำนของหน่วยงำนในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตและพัฒนำเครือข่ำย
ในประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำควำมร่วมมือกับองค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตและเครือข่ำยระหว่ำงประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบบริหำรและเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้กับบุคลำกรทุกภำคส่วน
1.2 ค าสั่งคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 69/2557 ลงวัน ที่ 18 มิ ถุน ำยน 2557 เรื่อ ง
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐ กำหนด
มำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำร และหน่วยงำน ของ
รัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน ดังนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ กำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไข
ปั ญหำกำรทุ จริ ตประพฤติ มิ ชอบในส่ วนรำชกำรและหน่ วยงำนของรั ฐ โดยมุ่ งเน้ นกำรสร้ ำงธรรมำภิ บำลในกำร
บริ หำรงำนและส่ งเสริมกำรมีส่ วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ ำระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดกำรทุจริ ต
ประพฤติมิชอบ
ข้อ 2 ในกรณีที่มีกำรกล่ำวหำหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่ำ ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กระทำ
กำรหรือเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐำนะตัวกำร ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
และหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ภำยใต้พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
พ.ศ.2534 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบ
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล โดยให้บังคับใช้มำตรกำรทำงวินัย มำตรกำรทำง
ปกครอง และมำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเฉียบขำดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร และ
หั ว หน้ ำ หน่ ว ยงำนของรั ฐ มี ห น้ ำ ที่ ในกำรควบคุ ม ก ำกั บ ดู แ ลกำรด ำเนิ น งำนให้ เป็ น ไปตำมบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2542 อย่ำงเคร่งครัด
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ข้อ 3 ให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดทำงอำญำแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ดำเนินกำรแสวงหำ
รวบรวม และดำเนินกำรอื่นใด เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนในกำรที่จะทรำบรำยละเอียด และ
พิสูจน์เกี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ รวมทั้งติดตำม เร่งรัดผลกำรดำเนินงำนตำมข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4
และรำยงำนผลกำรปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอควำมเห็นให้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติทรำบและพิจำรณำอย่ำง
ต่อเนื่อง
1.3 นโยบายของรัฐบาล ที่แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ข้อ 10 กำร
ส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภำครัฐ
ข้อ 10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกใน
กำรรั กษำศัก ดิ์ ศ รีข องควำมเป็ น ข้ำรำชกำรและควำมซื่อ สั ต ย์สุ จริต ควบคู่กั บ กำรบริห ำรจัด กำรภำครัฐ ที่ มี
ประสิทธิภ ำพเพื่อป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับอย่ำง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ไม่จำเป็นและสร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับบริกำรจำกรัฐ
ซึ่งมีขั้นตอนยืดยำว ใช้เวลำนำน ซ้ำซ้อนและเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน
1.4 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลเมืองเดชอุดม พ.ศ. ๒๕๕5
ข้ อ ๓ ข้ ำรำชกำรของเทศบำลเมื อ งเดชอุ ด มทุ ก คน มี ห น้ ำที่ ด ำเนิ น กำรให้ เป็ น ไปตำม
กฎหมำย เพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลำงทำงกำรเมือง อำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชน
ตำมหลักธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลัก ๑o ประกำรดังนี้
๑) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๓) กำรมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๔) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
๕) กำรยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย
๖) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๗) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๘) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร
๑o) กำรสร้ำงจิตสำนึกให้ประชำชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน พัฒนำ
ชุมชนให้น่ำอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภำพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
1.5 ข้อบังคับเทศบาลเมืองเดชอุดมว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เทศบาลเมืองเดชอุดม
เทศบำลเมืองเดชอุดมในฐำนะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชำชนมำกที่สุดโดยมีหน้ำที่ในกำร
จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นกำรดำเนินกำรด้ำนกำรเงิน กำรคลังงบประมำณกำรพัสดุกำรจัดเก็บรำยได้ กำรพัฒนำ
ระบบข้อมูล สำรสนเทศเพื่อกำรบริห ำรงำนพั ฒ นำโครงสร้ำงพื้นฐำนของชุมชนวำงมำตรฐำนกำรดำเนินงำน
จั ดกำรบริ กำรสำธำรณะกำรศึก ษำของท้ องถิ่ นกำรบริห ำรงำนบุ คคลและพั ฒ นำบุ ค ลำกรรวมทั้ งส่ งเสริม ให้
ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนและตรวจสอบกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉะนั้นเพื่อ
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และเป็นธรรมจึงสมควรให้มีข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรเทศบำลเมืองเดชอุดม
เทศบำลเมืองเดชอุดมจึงได้กำหนดข้อบังคับจรรยำข้ำรำชกำรเทศบำลเมืองเดชอุดม เพื่อเป็น
กรอบมำตรฐำนในกำรประพฤติปฏิบัติตนของข้ำรำชกำรลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงให้มีควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็ นธรรมธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้ำรำชกำรอันจะทำให้ได้รับกำรยอมรับ
เชื่อถือและศรัทธำจำกประชำชนทั่วไปไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
๑.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
๑.๒ ใช้ทรัพยำกรขององค์กรอย่ำงประหยัดและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร
๑.๓ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มกำลังควำมรู้ควำมสำมำรถโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำร
เป็นสำคัญ
๑.๔ รับผิดชอบต่อผลกำรกระทำของตนเองและมุ่งมั่นแก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลำด
ข้อ ๒ การมีจิตสานึกมุ่งบริการและให้คาปรึกษา
๒.๑ ให้บริกำรแก่ส่วนรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมกันด้วย
ควำมเต็มใจ
๒.๒ ให้คำปรึกษำแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็วและครบถ้วน
ข้อ ๓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓.๑ ปฏิบัติหน้ำที่โดยมุ่งประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของงำนเพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม
๓.๒ ขยันอุทิศตนและมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้สำเร็จตำมเป้ำหมำย
๓.๓ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสำมัคคีมีน้ำใจเพื่อให้บรรลุภำรกิจของหน่วยงำน
๓.๔ พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
๔.๑ ตัดสินใจบนหลักกำรข้อเท็จจริงเหตุผลเพื่อควำมยุติธรรม
๔.๒ ไม่มีอคติในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ข้อ ๕ การดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๑ วำงแผนกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีเป้ำหมำยพร้อมที่จะเผชิญต่อกำรเปลี่ยนแปลง
๕.๒ ใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำมีเหตุผลและไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐำนะของตนเอง
๕.๓ ปฏิบัติตำมหลักศำสนำรู้จักพึ่งตนเองและลดละเลิกอบำยมุข
ข้อ ๖ การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
๖.๑ ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน
๖.๒ กล้ำหำญและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
๖.๓ ปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่เพื่อนข้ำรำชกำร
ข้อ ๗ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
๗.๑ เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรภำยในขอบเขตของกฎหมำย
๗.๒ พร้อมรับกำรตรวจสอบและรับผิดชอบต่อผลของกำรตรวจสอบ

-41.6 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเมืองเดชอุดม
คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนดมำตรฐำนทำงคุณธรรม
จริยธรรมของข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนตำบล และพนั กงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวล
ขึ้นจำกข้อเสนอแนะของผู้บ ริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติให้ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปใช้ยึดถือ
ปฏิบัติเป็นเครื่องกำกับควำมประพฤติ ดังนี้
๑. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ควำมรับผิดชอบ
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 และกำหนดมำตรฐำนทำง
คุณธรรมและจริยธรรม เพิ่มเติม 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. ผู้บังคับบัญชำต้องมีควำมเมตตำเอื้ออำทรต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ
15. ผู้ใต้บังคับบัญชำต้องให้ควำมเคำรพ ยำเกรงผู้บังคับบัญชำ
16. ไม่แสวงหำผลประโยชน์ในหน้ำที่ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
17. เคำรพสิทธิหน้ำที่ของผู้อื่น
18. ต้องเสื่อมใสศรัทธำกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
19. ต้องเคำรพเทิดทูลสถำบันชำติ ศำสนำ และองค์พระมหำกษัตริย์

-51.7 ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลเมืองเดชอุดมเป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
เนื่องด้วยเทศบำลเมืองเดชอุดมเป็นหน่วยงำนที่รับใช้และให้บริกำรประชำชนอย่ำงใกล้ชิด ซึ่งใน
กำรดำเนินงำนของเทศบำลเมืองเดชอุดมได้คำนึงถึงควำมต้องกำรและประโยชน์สูงสุดของประชำชนเป็นหลัก
เทศบำลเมืองเดชอุดม ได้เล็งเห็นควำมสำคัญของปัญหำทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหำที่ทำให้เกิดผล
กระทบและควำมเสียหำยต่อพี่น้องประชำชนทั้งทำงอ้อมและทำงตรง ทำให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชำชน
อย่ำงแท้จริง เทศบำลเมืองเดชอุดมจึงมีเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำรดำเนินงำนให้เกิดควำมโปร่งใส เป็นธรรม
และสำมำรถตรวจสอบได้เพื่อให้องค์กรเป็นหน่วยงำนในกำรต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น โดยให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ไม่ยักยอก เบียดบังเวลำ และทรัพย์สินรำชกำร
๒. ไม่เรียก ไม่รับ ไม่เสนอสิ่งใดเพื่อประโยชน์มิชอบ
๓. ไม่ใช้อำนำจหน้ำที่เพื่อประโยชน์ตนหรือพวกพ้อง
๔. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส เสมอภำค
๕. กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
๖. เปิดเผยต่อสำธำรณะเมื่อพบเหตุคอร์รัปชั่น
๗. ร่วมปกป้อง คุ้มครอง ผู้ต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
๘. พร้อมรับกำรตรวจสอบจำกทุกภำคส่วน
1.8 ระเบียบการรวมกลุ่มของพนักงานเทศบาลเพื่อความโปร่งใสในการทางาน
เพื่อกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจำกภำยในและภำยนอกหน่วยงำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ มีกำรสื่อสำร กำรแสดงควำมรับผิดชอบ พร้อมรับกำรตรวจสอบรวมทั้งมีกระบวนกำรในกำร
ติดตำมและประเมินผลที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ในสังคมโลกยุคปัจจุบันได้เน้นถึงควำมสำคัญ
ของควำมโปร่งใส ว่ำเป็นมำตรกำรสำคัญที่จะช่วยป้องกันกำรทุจริต คอรัปชั่น ช่วยให้หน่วยงำนและผู้ปฎิบัติมี
ควำมรับผิดชอบและมีกำรปฏิบัติงำนหรือมีกำรบริหำรงำนที่มี ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลสร้ำงควำมเป็น
ธรรมแก่ประชำชนผู้รับบริกำรอย่ำงทั่วถึง มิใช่เฉพำะกลุ่มหรือพวกพ้อง ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็นที่ภำครัฐ
จะต้องมีมำตรกำร และแนวทำงในกำรสร้ำงควำมโปร่งใสให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ได้รับกำรยอมรับและเชื่อถือ
ที่รวมตัวเพื่อควำมโปร่งใสในกำรทำงำน คนทำงำนจะต้องปฏิบัติให้เกิดควำมถูกต้อง โปร่งใสรวมถึงจิตใต้สำนึก
ของแต่ละบุคคลที่มีควำมฝักใฝ่ที่จะดำเนินกำรให้เกิดควำมถูกต้องเป็นหลัก เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส มีที่มำ ที่ไป สำมำรถตรวจสอบได้ทุกเรื่องและทุกกระบวนกำร มีจรรยำบรรณ ต่อวิชำชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่ง ยึดแนวทำงตำมพระรำชดำริ พระบรมรำโชวำท
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เป็นแนวทำงในกำรดำเนินชีวิตของ กำรปฏิบัติงำน
2. การดาเนินงาน
เพื่อให้ เป็ น ไปตำมยุท ธศำสตร์ช ำติว่ำด้ว ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริต นโยบำยของรัฐ บำล
ที่ต้องกำรให้ข้ำรำชกำรทั้งหลำยเกิดสำนึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้ำที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้ำรำชกำรควรแก่
ควำมไว้วำงใจและเชื่อมั่นของปวงชน เทศบำลเมืองเดชอุดม ได้ดำเนินกำร ดังนี้
1. กำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม
2. กำรประกำศเผยแพร่ขั้นตอน กระบวนกำรในกำรร้องเรียนและกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนให้
สำธำรณชนได้รับทรำบ

-63. กำรจัดทำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4. กำรสัมมนำเพื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่
5. กำรอบรมส่งเสริมกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
6. กำรสัมมนำให้ควำมรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และวินัยสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
7. จัดให้ข้ำรำชกำรลงลำยมือชื่อรับทรำบประมวลจริยธรรม
3. ปัญหา อุปสรรคต่อการดาเนินงาน
ปัจจุบันเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำน กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร
ของหน่วยงำน มีภำระงำนรับผิดชอบปฏิบัติประจำอยู่เป็นจำนวนมำกอยู่แล้ว จึงอำจทำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติ
รำชกำรไม่ได้ผลดีเท่ำที่ควร อีกทั้งหน่วยงำนที่ขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และกำรสร้ำงควำม
โปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร เช่น สำนั กงำน ป.ป.ช., สำนักงำนผู้ต รวจกำรแผ่นดิน, สำนักงำน ป.ป.ท. ต่ำงก็
กำหนดนโยบำย หรือมำตรกำรต่ำงๆ ให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติ ซึ่งมี ควำมซ้ำซ้อนและเป็นภำระแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ
มำก รวมทั้งกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวอำจไม่ตรงตำมตำแหน่งงำน ซึ่งอำจไม่สำมำรถนำไปเป็นผลงำนในกำร
พิจำรณำเลื่อนระดับ หรือเลื่อนตำแหน่งได้ รวมทั้งในกำรดำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำงๆ อำจมีเจ้ำหน้ำที่
บำงส่วนที่เห็นว่ำ กำรดำเนินงำนดังกล่ำวไม่เกิดประโยชน์กับตนเอง จึงไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือ
4. ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป
4.1 ด้ำนกำรดำเนินงำน
กำรปลูกฝังจิตสำนึก กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม กำรรักษำวินัยและจรรยำข้ำรำชกำรเพื่อจะพัฒนำ
ให้ข้ำรำชกำรไปสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เหมำะกับระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดีคือ ข้ำรำชกำรต้องเป็น
ผู้ที่ทำงำนอย่ำงมีศักดิ์ศรี ขยัน ตั้งใจทำงำน มีศีลธรรม คุณธรรม ปรับตัวได้ทันโลก รับผิดชอบต่อผลงำน มีใจและ
กำรกระทำที่เป็นประชำธิปไตย และทำงำนมุ่งเน้นผลงำน เพื่อให้ระบบรำชกำรไทยมีควำม เป็นเลิศ นั้น ซึ่งตำม
เจตนำรมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย หน่วยงำนควรมีกำรดำเนินกำรอย่ำงจริงจัง ต่อเนื่อง โดยควร
มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนระดับกลุ่ม/ฝ่ำย เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง มีบุคลำกรและงบประมำณสนับสนุนที่เหมำะสม
เพียงพอ จึงจะทำให้กำรดำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
4.2 ด้ำนกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
นอกจำกกำรตรวจสอบตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมแล้ว หน่วยงำนได้จัดทำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรได้ลงนำมอนุมัติแนวทำง ลงวันที่ 15 มีนำคม 2559
และได้มีกำรแจ้งเวียนหน่วยงำนในสังกัดเพื่อรับทรำบและถือปฏิบัติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 มีนำคม 2559 หน่วยงำน
ควรมีกำรกำชับ ให้ ผู้ เกี่ย วข้องในกำรจัดหำพัสดุ หรือกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ระมัดระวังไม่ให้ มีกรณี กำรแสวงหำ
ประโยชน์ กำรรับผลประโยชน์ กำรใช้อิทธิพลในฐำนะและตำแหน่งหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดหำหรือกำรใช้
ข้อมูลลั บในกำรจั ดหำที่ผู้มีห น้ำที่ในกำรจัดหำล่ วงรู้จำกกำรทำหน้ำที่ นำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทำให้เกิดกำร
แข่งขันในกำรเสนอรำคำอย่ำงไม่เป็นธรรม หำกมีกรณีดังกล่ำว หน่วยงำนควรดำเนินกำรสืบสวน หำกมีมูลจะต้อง
ดำเนินกำรทำงวินัยกับผู้เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด

