
- ร�าง - 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป�  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

(ขยายกรอบถึงป�งบประมาณ พ.ศ. 2565) 
 

 

ของ 
 

 
เทศบาลนครอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี 
กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  

กระทรวงมหาดไทย 
 



 

 

คำนำ  

จากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วต�อเนื่อง และบทเรียนที่ได"รับ
จากการแปลงยุทธศาสตรชาติว�าด"วยการป'องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ�านมาสู�การปฏิบัติ            
จึงมีการริเร่ิมแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติว�าด"วยการป'องกันและปราบปรามการทุจริต                
ให"สอดคล"องกับสภาพป1ญหาและสถานการณการดำเนินงานด"านการป'องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เปล่ียนแปลงไปในป1จจุบัน   โดยจะต"องตอบโจทยต�อป1ญหาหรือสถานการณการทุจริต          
ที่ประชาชนและหน�วยงานต�างๆ ต"องเผชิญอยู�จริง  และเพ่ือให"เกิดการบูรณาการความร�วมมือ               
จากทุกภาคส�วนในการต�อต"านการทุจริตทุกรูปแบบอย�างเข"มแข็ง  เพ่ือให"ประเทศไทยเป7นประเทศที่มี
มาตรฐานความโปร�งใสเทียบเท�าสากล ภายใต"วิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติ                
ต"านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปLข"างหน"า จะมุ�งสู�                
การเป7นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป7นสังคมมิติใหม�ที่ประชาชนไม�เพิกเฉย                 
ต�อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได"รับความร�วมมือจากฝOายการเมือง  หน�วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพ่ือให"ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี             
และเกียรติภูมิในด"านความโปร�งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร�ชาติฯ ให�เกิดเป"นรูปธรรม  เทศบาลนครอุบลราชธานี 
จึงแสดงเจตจำนงในการต*อต�านการทุจริต ด�วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป.องกันการทุจริตขององค�กร
ปกครองส*วนท�องถ่ิน 4 ป1 (พ.ศ.2560 – 2564)  ซึ่งได�มีการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร�ชาติ 
ว*าด�วยการป.องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให�ใช�ไปจนถึง              
วันที่ 30 กันยายน 2565 เพ่ือใช�เป"นกรอบแนวทางในการดำเนินการป.องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ต*อไป  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป� (พ.ศ. 2561-2565) 
 ของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี
...................................... 

การวิเคราะห%ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค%กร 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองส�วนท"องถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือต"องการ
บ�งชี้ความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู�ในองคกร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข"องกับการทำทุจริต เพื่อพิจารณาว�าการควบคุมและการป'องกันการทุจริตที่มีอยู�ในป1จจุบัน    
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม� 
 การทุจริตในระดับท�องถิ่น พบว�าป1จจัยที่มีต�อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท"องถ่ิน ได"แก� การ
กระจายอำนาจลงสู�องคกรปกครองส�วนท"องถ่ิน แม"ว�าโดยหลักการแล"วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงคสำคัญ
เพื่อให"บริการต�างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต�อความต"องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึนแต�ในทาง
ปฏิบัติทำให"แนวโน"มของการทุจริตในท"องถ่ินเพิ่มมากข้ึนเช�นเดียวกัน 
           ลักษณะการทุจริตในส�วนขององค%กรปกครองส�วนท�องถิ่น จำแนกเป7น ๗ ประเภท ดังนี้ 
            ๑)  การทุจริตด"านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซ้ือจัดจ"าง และการเงินการคลัง ส�วนใหญ�เกิดจาก  
การละเลยขององคกรปกครองส�วนท"องถ่ิน 
            ๒)  สภาพหรือป1ญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
            ๓)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช�องว�างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
            ๔) สภาพหรือลักษณะป1ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู"ความเข"าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
            ๕) สภาพหรือลักษณะป1ญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธให"ประชาชนทราบ 
            ๖) สภาพหรือลักษณะป1ญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส�วนต�างๆ 
            ๗) สภาพหรือลักษณะป1ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท"องถ่ิน 

   สาเหตุและป+จจัยที่นำไปสู�การทุจริตขององค%กรปกครองส�วนท�องถิ่นสามารถสรุปประเด็นได� ดังนี้ 
  ๑) โอกาส  แม"ว�าในป1จจุบันมีหน�วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข"องกับการป'องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต�พบว�า ยังคงมีช�องทางท่ีทำให"เกิดโอกาสชองการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล�าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช"กฎหมาย
ที่ไม�เข"มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม�รัดกุม และอำนาจหน"าที่โดยเฉพาะข"าราชการระดับสูงก็เป7นอีกโอกาสหนึ่งที่
ทำให"เกิดการทุจริต 
           ๒) สิ่งจูงใจ  เป7นท่ียอมรับว�าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ�งเน"นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ทำให"คนใน
ป1จจุบันมุ�งเน"นท่ีการสร"างความร่ำรวย  ด"วยเหตุผลนี้จึงเป7นแรงจูงใจเจ"าหน"าที่มีแนวโน"มที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน   
 

ส'วนที่ 1 
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  ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร�งใส  การทุจริตในป1จจุบันมีรูปแบบที่ซับซ"อนข้ึนโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทำให"การทุจริตกลายเป7นการชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร�งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป7นการยากที่จะเข"าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล�าน้ี 
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีในการดำเนินงานของภาครัฐ ได"แก� การจัดซ้ือ-จัดจ"าง  เป7นเรื่องของการ
ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข"องเป7นห�วงโซ�ผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให"สินบนแก�
เจ"าหน"าที่เพื่อให"ตนเองได"รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได"แก� การผูกขาด
ในโครงการก�อสร"างและโครงสร"างพ้ืนฐานของภาครัฐ 
 ๕) การได�รับค�าตอบแทนที่ไม�เหมาะสม รายได"ไม�เพียงพอต�อรายจ�าย ความยากจนถือเป7นป1จจัยหนึ่งที่
ทำให"ข"าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต"องการที่จะมีสภาพความเป7นอยู�ที่ดีข้ึนทำให"เจ"าหน"าที่ต"อง
แสวงหาช�องทางเพ่ิมเติม รายได"พิเศษให"กับตนเองและครอบครัว 
 ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเป7นคุณธรรมที่ได"รับการเน"นเป7น
พิเศษถือว�าเป7นเคร่ืองวัดความดีของคน แต�ในป1จจุบันพบว�า คนมีความละอายต�อบาปและเกรงกลัวต�อบาปน"อยลง 
และมีความเห็นแก�ตัวมากข้ึน มองแต�ประโยชนส�วนตนเป7นที่ตั้งมากกว�าที่จะยึดผลประโยชนส�วนรวม 
 ๗) มีค�านิยมท่ีผิด ป1จจุบันค�านิยมของสังคมได"เปล่ียนจากยกย�องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเป7นยก
ย�องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป7นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตำแหน�งหน"าที่การงานสูง ด"วยเหตุน้ี ผู"ที่มีค�านิยมท่ีผิดเห็นว�า
การทุจริตเป7นวิถีชีวิตเป7นเร่ืองปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป7นคนเซ�อ เห็นคนโกงเป7นคนฉลาด ย�อมจะทำการทุจริตฉ"อ
ราษฎรบังหลวง โดยไม�มีความละลายต�อบุญและบาป และไม�เกรงกลัวต�อกฎหมายของบ"านเมือง 
 

หลักการเหตุผล   

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห*งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป.องกันและแก�ไขป̂ญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได�กำหนดให�ทุกส*วนราชการและหน*วยงานของรัฐกำหนดมาตรการ หรือแนวทางการป.องกัน
และแก�ไขป^ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส*วนราชการและหน*วยงานของรัฐ   โดยมุ*งเน�นการสร�างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส*งเสริมการมีส*วนร*วมจากทุกภาคส*วนในการตรวจสอบเฝ.าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให�เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได�  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี ได�แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต*อสภานิติบัญญัติแห*งชาติ เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได�กำหนดให�มีการบริหารราชการแผ*นดิน
ที่มีธรรมาภิบาล และการป.องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป"นนโยบายสำคัญของ
รัฐบาล  เพ่ือให�การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห*งชาติ ในการป.องกันและแก�ไขป^ญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบเป"นไปอย*างมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได�มีมติเม่ือวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร�ชาติว*าด�วยการป.องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2565-2568)  และให�หน*วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร�ชาติไปสู*การปฏิบัติ โดยกำหนดไว�ในแผนปฏิบัติการ 4 ป1 และแผนปฏิบัติราชการประจำป1                 
ซ่ึงยุทธศาสตร�ชาติฯ กำหนดยุทธศาสตร�ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต*อต�านการทุจริต”   

การประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. คร้ังท่ี 1/2563 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ได�มีมติเห็นชอบ
ให� ขยายกรอบ เวล าของยุ ทธศาสตร�ช า ติว* าด� วยการป. องกันและปราบปรามการทุ จริต  ระยะ ท่ี  3                            
(พ.ศ. 2560 – 2564) ให�ใช�ต*อไปจนถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

 
 
 



 ๓  
 
 

ดังน้ัน  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติฯ ให�เกิดเป"นรูปธรรม  เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงแสดง
เจตจำนงในการต*อต�านการทุจริต ด�วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป.องกันการทุจริตขององค�กรปกครองส*วนท�องถ่ิน

5 ป1 (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือใช�เป"นกรอบแนวทางในการดำเนินการป.องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
เทศบาลนครอุบลราชธานีต*อไป และเพ่ือให�เกิดการบูรณาการความร*วมมือจากทุกภาคส*วนในการ

ต*อต�านการทุจริตทุกรูปแบบอย*างเข�มแข็ง  เพ่ือให�ประเทศไทยเป"นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร*งใสเทียบเท*า
สากล ภายใต� 
วิสัยทัศน� : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทย
ในระยะ ๕ ป1ข�างหน�า จะมุ*งสู*การเป"นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป"นสังคมมิติใหม*ที่ประชาชน
ไม*เพิกเฉยต*อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได�รับความร*วมมือจากฝrายการเมือง  หน*วยงานของรัฐ ตลอดจน 
ประชาชนในการพิทักษ�รักษาผลประโยชน�ของชาติและประชาชน  เพ่ือให�ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด�านความโปร*งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

วิสัยทัศน>         

“ รวมคนทุกชนช้ัน สร5างสรรค>ทุกชุมชน ร'วมพัฒนานครอุบล สู'มหานคร ” 

     คำอธิบายวิสัยทัศน�   
เทศบาลนครอุบลราชธานี ในระยะ 4 ป1ข�างหน�าจะมุ*งสู*องค�กรที่มีมาตรฐานด�านคุณธรรมจริยธรรม 

เป"นมิติใหม*ท่ีประชาชนไม*เพิกเฉยต*อการทุจริตทุกรูปแบบ มีส*วนร*วมในการทำงาน  ตรวจสอบได� และมีเกียรติภูมิ
ในความโปร*งใส 
 

พันธกิจ ( Mission )          

“สร�างวัฒนธรรมต*อต�านการทุจริต โดยใช�หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส*วนแบบ
บูรณาการ เพ่ือให�ป.องกันและปราบปรามการทุจริตให�มีมาตรฐานสากล” 
     คำอธิบายพันธกิจ 

การป.องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ป1ข�างหน�า จะเป"นการดำเนินงานทำงานแบบบูรณา
การทั้งระบบ เริ่มจากการสร�างสังคมที่ไม*ทนต*อการทุจริตทุกรูปแบบ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�             
ในดำรงชีวิต ต้ังแต* พ้ืนฐานของความคิดที่ต�องมีความซ่ือสัตย�สุจริตต*อตนเอง ต*อสังคม และประเทศชาติ               
ไม*เพิกเฉยต*อการทุจริต การทำงานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร*งใส  หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได�ทุกข้ันตอน 
และมีกลไก ในการป.องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีได�รับความไว�วางใจจากประชาชน เพราะประชาชนสามารถ
เป"นผู�ปกป.องผลประโยชน�ของชาติและประชาชนได�อย*างรวดเร็ว เป"นธรรมและเท*าเทียม ท้ังนี้เพ่ือยกระดับ                  
ธรรมาภิบาล ความโปร*งใสขององค�กรปกครองส*วนท�องถ่ินให�มีมาตรฐานในทุกมิติภายในป1 พ.ศ.2565 
 

วัตถุประสงค>การจัดทำแผน 

๑.  เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต*อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค�กรปกครองส*วน
ท�องถ่ิน  

๒.  เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน�ของสาธารณะของข�าราชการฝrายการเมือง
ข�าราชการ ฝrายบริหาร บุคลากรขององค�กรปกครองส*วนท�องถ่ินรวมถึงประชาชนในท�องถ่ิน  

๓.  เพ่ือให�การบริหารราชการขององค�กรปกครองส*วนท�องถ่ินเป"นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี (Good Governance)  
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๔.  เพื่อส*งเสริมบทบาทการมีส*วนร*วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของ ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค�กรปกครองส*วนท�องถ่ิน 

๕.  เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข*ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ                
ขององค�กรปกครองส*วนท�องถ่ิน 

เปาหมาย 

๑.  ข�าราชการฝrายการเมือง ข�าราชการฝrายบริหาร บุคลากรขององค�กรปกครองส*วนท�องถ่ิน รวมถึง 
ประชาชนในท�องถ่ินมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน�าที่ราชการให�บังเกิดประโยชน�สุขแก* ประชาชน 
ท�องถ่ิน ปราศจากการก*อให� เกิดข�อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน                            
แห*งผลประโยชน� และแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ  

๒.  เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป.องกันป̂ญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ              
มิชอบของ ข�าราชการ  

๓.  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให�สาธารณะและภาคประชาชนเข�ามามีส*วนร*วมและ
ตรวจสอบ การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค�กรปกครองส*วนท�องถ่ิน  

4.  กลไก มาตรการรวมถึงเครือข*ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค�กรปกครองส*วน
ท�องถ่ินท่ีมี เข�มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ*วงดุลการใช�อำนาจอย*างเหมาะสม  

5.  องค�กรปกครองส*วนท�องถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทำการทุจริต               
และประพฤติมิ ชอบจนเป"นที่ยอมรับจากทุกภาคส*วน 

ประโยชน>ของการจัดทำแผน 

๑.  ข�าราชการฝrายการเมือง ข�าราชการฝrายบริหารบุคลากรขององค�กรปกครองส*วนท�องถ่ินรวมถึง
ประชาชน ในท�องถ่ินมีจิตสำนึกรักท�องถ่ินของตนเอง อันจะนำมาซ่ึงการสร�างค*านิยม และอุดมการณ�ในการ 
ต*อต�านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝ^งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่ สามารถนำมาประยุกต�ใช�ในการทงานและชีวิตประจำวัน  

๒.  องค�กรปกครองส*วนท�องถ่ินสามารถบริหารราชการเป"นไปตามหลักบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร*งใส เป"นธรรมและตรวจสอบได�  

๓.  ภาคประชาชนมีส*วนร*วมตั้งแต*ร*วมคิด ร*วมทำร*วมตัดสินใจรวมถึงร*วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสำนึกรักท�องถ่ิน อันจะนำมาซ่ึงการสร�างเครือข*ายภาคประชาชนที่มีความเข�มแข็งในการเฝ.าระวังการทุจริต  

๔.  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข*ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ               
ขององค�กรปกครององค�กรปกครองส*วนท�องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค�กรท่ีมีความเข�มแข็งในการเฝ.าระวัง
การทุจริต  

๕.  องค�กรปกครองส*วนท�องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาสในการ    
กระทำการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป"นที่ยอมรับจากทุกภาคส*วนให�เป"นองค�กรปกครองส*วนท�องถ่ินต�นแบบ 
ด�านการป.องกันการทุจริต อันจะส*งผลให�ประชาชนในท�องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให�ความร*วมมือกันเป"น 
เครือข*ายในการเฝ.าระวังการทุจริตท่ีเข�มแข็งอย*างยั่งยืน 


