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คํานํา  

จากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง  และบทเรียนที่ไดรับจากการแปลง
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานมาสูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุง
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการ
ดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลีย่นแปลงไปในปจจบุัน   โดยจะตองตอบโจทยตอปญหาหรือ
สถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตางๆ ตองเผชิญอยูจริง  และเพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือ
จากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความ
โปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม  เปนสังคม
มิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงแสดงเจตจาํนง
ในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.
2561 – 2564) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีตอไป  
  

เทศบาลนครอบุลราชธานี 
จังหวัดอบุลราชธานี 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ  

เรื่อง              หนา  
สวนที่ ๑ บทนํา 
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรฯ 1 
หลักการและเหตุผล 2        
วิสัยทัศน 3          
พันธกิจ 3                                                                                                                             
วัตถุประสงคการจัดทําแผน  3 
เปาหมาย 3 
ประโยชนของการจัดทําแผน 4  
สวนที่  ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
มิติที่ ๑   การสรางสังคมที่ไมทนตอการทจุริต 5 
มิติที่ ๒   การบริหารราชการเพือ่ปองกันการทจุริต 7  
มิติที่ ๓   การสงเสรมิบทบาทและการมสีวนรวมของภาคประชาชน 9 
มิติที่ ๔   การเสรมิสรางและปรับปรงุกลไกในการตรวจสอบการบริหารราชการ 10 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
สวนที่  3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่  ๑  การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 ๑)  โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัตหินาที ่ 12 

  ราชการแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจางในสังกัดเทศบาล  
 ๒)  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลฯ 14 
 3)  โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียง 16 

        4)  โครงการถนนเด็กเดิน 17 
            5)  โครงการอบรมลกูเสือจราจรแกเยาวชน 18 
            6)  โครงการรณรงคปองกันสารเสพติดในสถานศึกษา 20 
 7)  โครงการฝกอบรมสมัมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน 21 
      ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัตกิารบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ลดเวลาเรียน 
      โดยสอดแทรกกจิกรรมโตไปไมโกง   
มิติที่  ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

  ๑)  กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทจุริตของผูบรหิารเทศบาลฯ 23  
           ๒)  มาตรการออกคําสัง่มอบหมายนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ี 25 

      ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนการบรหิารงาน  
            ๓)  กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 26         

 ๔)  กิจกรรมเผยแพรขอมลูขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง 27 
 ๕)  โครงการจางสํารวจความพงึพอใจของผูรบับริการ 29 
 6)  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการพัสดุของสํานักการศึกษา 30 
 7)  กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 32 
 8)  มาตรการ การมอบอํานาจอนมุัติ อนุญาต สั่งการ เพือ่ลดขั้นตอน 34 
       การปฏิบัติราชการ 



 
 

 9)  มาตรการมอบอํานาจของนายกเทศมนตร ี 35 
 10)  มาตรการออกคําสัง่มอบหมายของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ี 36  
       ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนการบริหารงาน 
 ๑1) โครงการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลทีป่ระพฤติตนใหเปนที่ประจกัษ 39 
         และยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม 
 ๑๑) โครงการยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 40  
        ผูทําคุณประโยชนหรอืเขารวมในกิจกรรมของเทศบาล 
 ๑๒) โครงการการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี 42  
 ๑๓) กิจกรรมใหความรวมมือกบัหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที ่ 44 
        เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัตริาชการของเทศบาลฯ 
 ๑๔) มาตรการแตงตั้งผูรบัผิดชอบเกี่ยวกบัเรื่องรองเรียน 45 
 ๑๕) มาตรการดําเนินการเกี่ยวกบัเรื่องรองเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชน 46 
        กลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลฯฯ วาทุจริตและปฏิบตัิราชการตามอํานาจหนาทีโ่ดยมิชอบ 

มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมสีวนรวมของภาคประชาชน 
 ๑๖) มาตรการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลนครอุบลราชธานี 48 
                             ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๑๗) กิจกรรมอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 49 
 ๑๘) มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารทีส่ําคัญและหลากหลาย 50 
 ๑๙) มาตรการจัดใหมีชองทางทีป่ระชาชนเขาถึงขอมลูขาวสารของเทศบาลฯ 52 
 ๒๐) โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธกจิกรรมของเทศบาลฯ 54 
 ๒๑) โครงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล 56 
 ๒๒) กิจกรรมดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทกุขเทศบาลฯ 57 
 ๒๓) มาตรการแกไขเหตเุดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 59 
 ๒๔) มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ 61 
 ๒๕) โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนพฒันาเทศบาล 62 

มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
 ๒๖) กิจกรรมจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 64 
 ๒๗) กิจกรรมจัดทํารายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 66 
 ๒๘) กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 68 
 29) โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อสรางชองทางสื่อสารระหวางสือ่มวลชน 69 
       กับทองถิ่น 

 30) กิจกรรมการยื่นขอขอมูลขาวสารตางๆ  71 
 ๓1) กิจกรรมการตัง้กระทูถามในการประชุมสภาเทศบาลฯ 72 
 ๓2) โครงการพฒันาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลฯ 72 
 ๓3) กิจกรรมการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มกีารบริหารจัดการที่ด ี 75 
 ๓4) กิจกรรมการประกวดเทศบาลนาอยู 76 
 ๓5) กิจกรรมการประกวดสํานักงานสเีขียว 77 
 ๓6) กิจกรรมการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกของเทศบาล 78 
 ๓7) กิจกรรมการประเมินประสทิธิภาพของเทศบาลนครอุบลราชธานี (LPA) 79 
 



 
 

ภาคผนวก  
 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 
 ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
...................................... 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทาํทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกนัการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
 การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพื่อใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแตในทาง
ปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน 
           ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้ 
            ๑)  การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก  
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
            ๒)  สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
            ๓)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
            ๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
            ๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
            ๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
            ๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น 

   สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรุปประเด็นได ดังน้ี 
  ๑) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองทางที่ทําใหเกดิโอกาสชองการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมาย
ที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่
ทําใหเกิดการทุจริต 
           ๒) สิ่งจูงใจ  เปนที่ยอมรับวาสภาวะเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย  ดวยเหตุผลนี้จึงเปนแรงจูงใจเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น   
  ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบนัมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนการชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีในการดําเนินงานของภาครัฐ  ไดแก  การจัดซื้อ-จัดจาง  เปนเรื่องของการ
ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ไดแก          
การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ 
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 ๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งที่
ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นทําใหเจาหนาที่ตอง
แสวงหาชองทางเพิ่มเติม รายไดพิเศษใหกับตนเองและครอบครัว 
 ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวตอบาปนอยลง 
และมีความเห็นแกตัวมากขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม 
 ๗) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปนยก
ยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรือ่งปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอ
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละลายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 
หลักการเหตุผล   

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการ หรือแนวทางการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ   โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดิน
ที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล  เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรฐับาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป         
ซึ่งยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”   

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงแสดง
เจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันการทุจริตของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีตอไป และเพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูป
แบบอยางเขมแข็ง  เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใต วิสัยทัศน : 
ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ 
ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉย
ตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
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วิสัยทัศน         

“เทศบาลนครอุบลราชธานีโปรงใส ใสใจบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตานการทุจริต” 
  คําอธิบายวิสัยทัศน   
  เทศบาลนครอุบลราชธานี ในระยะ 4 ปขางหนาจะมุงสูองคกรที่มีมาตรฐานดานคุณธรรม

จริยธรรม    เปนมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ มีสวนรวมในการทํางาน  ตรวจสอบได 

และมีเกียรติภูมิในความโปรงใส 

 

พันธกิจ ( Mission )          

“สรางวัฒนธรรมตอตานการทจุริต โดยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทกุภาคสวนแบบ

บูรณาการ เพื่อใหปองกันและปราบปรามการทจุริตใหมีมาตรฐานสากล” 

  คําอธิบายพันธกิจ 
  การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปขางหนา จะเปนการดําเนินงานทํางานแบบ
บูรณาการทั้งระบบ  เริ่มจากการสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ  นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
ดํารงชีวิต  ต้ังแตพื้นฐานของความคิดที่ตองมีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง  ตอสังคม และประเทศชาติ ไมเพิกเฉย
ตอการทุจริต การทํางานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปรงใส  หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน และมีกลไกใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ไดรับความไววางใจจากประชาชน  เพราะประชาชนสามารถเปนผูปกปอง
ผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอยางรวดเร็ว  เปนธรรมและเทาเทียม ทั้งนี้เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล ความ
โปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีมาตรฐานในทุกมิติภายในป พ.ศ.2564 
 
วัตถุประสงคการจัดทําแผน 

1.  เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมอืงในการตอตานการทุจริตของผูบรหิารเทศบาล 

2. เพื่อสรางสังคมที่ไมทนตอการทจุริต  โดยการเสรมิสรางจิตสาํนึกและความตระหนักในการ

ปฏิบัติหนาทีร่าชการใหบงัเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น  ปราศจากการกอใหเกิด

ขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน และ

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

3. เพื่อใหการบรหิารราชการของเทศบาลเปนไปตามหลกัการบริหารกิจการบานเมอืงที่ด ี

4. เพื่อปรับปรงุและพัฒนาการมสีวนรวมของประชาชนที่สอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

5. เพื่อเสรมิสรางและปรับปรงุกลไกในการตรวจสอบเทศบาลทีม่ีประสิทธิภาพและเขมแข็ง 

เปาหมาย 

  ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทจุริตสําหรบัองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สูงกวารอยละ 50 
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ประโยชนของการจัดทําแผน 

1.  เปนกลไกและเครื่องมือทีส่ําคัญในการปองกันการทจุริตที่จะเกิดขึ้นในองคกรสงผลใหการ

บรหิารงานมีความโปรงใส 

2. จัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผลและลดปญหาการ

ทุจริตได 

3. กอใหเกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรทัธาของประชาชนตอการบริหารงานของ

เทศบาล 

4. เทศบาลจัดทําแผนปองกันการทจุริตและนําไปสูการปฏิบัติแลวจะสงผลถึงระดบัคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ดวย 


