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เทศบาลต าบลนาตาล   
อ าเภอท่าคันโท  จงัหวดักาฬสินธุ ์



ค าน า 
 
 
การทุจรติเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรัง้ความเจรญิก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรนุแรงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้างโดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบการเมืองการปกครองและ
การบรหิารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจรติจึงเป็นส่ิงส าคัญที่หน่วยงานในภาครฐั ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจรญิก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียมที่จะต้องประสานความรว่มมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  เพื่อรว่มกันพัฒนาปรบัปรุง
ระบบการบรหิารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพรอ้มๆ  กัน      โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจรติ
รบัผิดชอบมีวินัยตลอดจนค่านิยมอื่นๆที่ถูกต้องรวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชวีิตที่สมควรและมีคุณค่าประกอบกับ
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ หรอื คสช. ได้มีค าส่ังที่  ๖๙/๒๕๕๗เร ือ่ง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจรติและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครฐั  ก าหนดมาตรการหรอืแนวทางแก้ไข
ปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบ  โดยมุ่งเน้นการสรา้ง      ธรรมาภิบาลในการบรหิารงานและส่งเสรมิการมี
ส่วนรว่มจากทุกส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดก้ันเพื่อมิให้เกิดการทุจรติได้   เพื่อให้การดาเนินการ
ดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  สานักปลัดเทศบาลต าบลนาตาล  จงึได้จดัท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติ ๕  ปี   ของเทศบาลต าบลนาตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕  ขึ้น   
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ   ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครฐัให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธข์องเทศบาลต าบลนาตาลให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิต์าม
วิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้และเป็นการถือปฏิบัติตามค าส่ัง คสช. ที่  ๖๙/๒๕๕๗   เร ือ่ง  มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจรติและประพฤติมิชอบซึง่เป็นนโยบายระดับชาติอีกทางหน่ึงด้วย 
 
 
สานักปลัดเทศบาลต าบลนาตาล 



สารบัญ 
 
รายละเอยีด/โครงการ                                                                                                                 หน้า 
 

ส่วนที่ ๑  บทน าการวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจรติในองค์กร                                 ๑  
  หลกัการและเหตุผล         ๒  
  พันธกิจ          ๓  
  วัตถุประสงค์ของการจดัท าแผน        ๔  
  เป้าหมายของการจดัท าแผน        ๔  
  ประโยชน์ของการจดัท าแผน        ๔  
  ยุทธศาสตรว์่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของเทศบาลต าบลนาตาล  ๕  
  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  เสรมิสรา้งจติสานึกค่านิยมใหทุ้กหน่วยงานของ    ๕  
                           เทศบาลต าบลนาตาลบรหิารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
  ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการปอ้งกัน    ๖  
                            และปราบปรามการทุจรติ 
  ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  เสรมิสรา้งความเข้มแขง็ในการปอ้งกันและปราบปราม   ๖  

   การทจุรติของเทศบาลต าบลนาตาล 
  ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  พฒันาศักยภาพเจา้หน้าที่ของรฐัในการป้องกันและ   ๗  

                                        ปราบปรามการทุจรติของเทศบาลต าบลนาตาล 
 

ส่วนที่ ๒  แผนปฏิบัตกิารตามยุทธศาสตรว์่าด้วยการป้องกันการทจุรติ    ๘  
               ตารางแผนปฏิบตักิารตามยุทธศาสตรว์่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

   การทจุรติของเทศบาลต าบลนาตาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

ส่วนที่ ๓  รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ                                                            ๙ 
 

ภาคผนวก 



-๑- 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 

๑.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจรติในองค์กร 
       การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจรติในองค์กรมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชีค้วามเส่ียง
ของการทุจรติที่มีอยู่ในองค์กร  โดยประเมินโอกาสของการทุจรติที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคลหรอืหน่วยงาน
ที่อาจเก่ียวข้องกับการกระท าทุจรติ  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจรติที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธภิาพและประสิทธผิลหรอืไม่  ซึ่งการทุจรติระดับท้องถ่ินมีปัจจยัมาจากการกระจายอ านาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึง่เป้าหมายแท้จรงิของการกระจายอ านาจน้ี เพื่อให้สามารถดาเนินการตอบสนองค์การ
ให้บรกิารต่างๆ  ในพื้นที่โดยไม่ต้องรอจากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบรหิาร
จดัการภาครฐัแต่จากแนวทางในการปฏิบัติท าให้แนวโน้มการทุจรติในท้องถ่ินเพิ่มมากข้ึนเชน่เดียวกัน   โดย
ลักษณะการทุจรติมีอาจเกิดจากด้านงบประมาณ/ ด้านบุคลากร/ ด้านระเบียบกฎหมายหรอืแนวทางปฏิบัติ/
ด้านคุณธรรมจรยิธรรม/ การขาดความรูค้วามเข้าใจของคนในพื้นที่ที่ไม่สามารรถปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบได้การตรวจสอบที่ไม่คลอบคลุมหรอืขาดประสิทธภิาพหรอืแม้แต่การใชอ้ิทธพิลในท้องถ่ินรูปแบบ
ต่างๆ   

การวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจรติในองค์กรและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้นเพื่อให้
การด าเนินการตามนโยบายของผู้บรหิารเทศบาลต าบลนาตาล ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงานประกอบกับอาศัยแนวทางยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติระยะที่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  การวิเคราะห์เพื่อการก าหนดแนว
ทางการแก้ปัญหาให้การปฏิบัติงานขององค์กรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ทั้งน้ี ทุจรติตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑(๑) หมายถึง “เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสา
หรบัตนเองหรอืผู้อื่น” ผลประโยชน์ทับซ้อนองค์กรต่อต้านคอรปัชัน่ (ประเทศไทย) ให้ความหมายว่า 
“ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกันเจา้หน้าที่ของรฐัมีหน้าที่รกัษาผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติหน้าที่ของเจา้หน้าที่จงึต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเก่ียวข้อง” ในการวิเคราะห์ใชเ้ทคนิค
SWOT  
 

จุดอ่อน- ค่านิยมส่วนบุคลหลายประการยังไม่เป็นไปในทางที่เป็นคุณเชน่ค่านิยมใน 
การเล้ียงดูการไม่ตระหนักในประโยชน์สาธารณะหลักศีลธรรมทางศาสนาศีล 5 เป็นเพียงพิธกีรรม 
-การจดัวางระบบเพื่อลดความเส่ียงสรา้งความยุ่งยากซบัซอ้นภาระงานมากขึ้นไม่เกิดความคล่องตัว 
 

จุดแข็ง- มีหลักเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายก าหนดวางมาตรการป้องกันมีแนวทางปฏิบัติงานไว้ 
-มีหลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการมีส่วนรว่มของภาคประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
-เป็นหน่วยงานในพื้นที่ใกล้ชดิประชาชนประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารติดตามตรวจสอบได้ 
 

โอกาส- ปัจจุบันมีหน่วยงานตรวจสอบภายนอกรว่มในการตรวจสอบปราบปราม 
 

อุปสรรค- สังคมยอมรบัและมองการทุจรติเป็นเร ือ่งปกติในสังคมไม่ใชเ่ร ือ่งของตน 
-ผู้ประกอบการบางส่วนมุ่งผลประโยชน์ของตนไม่ตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะสังคมส่วนรวม 



-๒- 
 

ดังน้ันจงึก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจรติและป้องกันผลประโยชน์
ทับซอ้นขึ้นดังน้ี 

๑.  การสรา้งจติสานึก 
๒.  การสรา้งสังคมให้สะอาดด้วยการสรา้งส่ือประชาสัมพันธร์ณรงค์ให้มีความตระหนักถึงประโยชน์

สาธารณะ 
 

หลักการเหตุผล 
เทศบาลต าบลนาตาล  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะเป็นผู้ใชอ้ านาจรฐัในการปกครอง

และบรหิารจดัการในเขตพื้นที่รบัผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บรกิารสาธารณะด้านต่างๆ   ซึ่ง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนให้แก่คนในท้องถ่ินเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชดิกับประชาชนและมี
ความเข้าใจในสภาพและรบัรูถึ้งสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนภายในท้องถ่ินได้ดีกว่าหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง  ในการปฏิบัติงานและการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมอาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและประเทศชาติ  ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรอื  
ได้ใชอ้ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งปัญหาการ
ทุจรติคอรปัชัน่อันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดข้ึนมาเป็นเวลานานและนับวันย่ิงทวีความรุนแรงมากขึ้น  
ทั้งในเชงิขนาดและความสลับซบัซอ้นของปัญหาทุจรติซึง่ทางคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ หรอื คสช.  ตาม
ค าส่ังคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๖๙/๒๕๕๗  เร ือ่ง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติ
ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัก าหนดมาตรการหรอืแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัโดยให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรฐัก าหนดมาตรการหรอืแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤตมิิชอบโดยมุ่งเน้นการสรา้ง
ธรรมมาภิบาลในการบรหิารงานและส่งเสรมิการมีส่วนรว่มจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อ
สกัดก้ันเพื่อมิให้เกิดการทุจรติได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา   นายกรฐัมนตร ี ได้
แถลงนโยบายของรฐับาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บรหิารราชการแผนดินที่มีธรรมมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครฐั
เป็นนโยบายส าคัญของรฐับาลกระทรวงมหาดไทยได้จดัทาบันทึกข้อตกลงความรว่มมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ   เมื่อวันที่ ๓
ธนัวาคม  ๒๕๕๗  และคณะรฐัมนตรไีด้มีมติ เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๐  ให้หน่วยงานของรฐัแปลง
ยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจรติระยะที่  ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)และระยะที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดในแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีและ
เป็นการสอดคล้องกับการก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๓
ธันวาคม  ๒๕๕๗  โดยทางสานักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเคร ื่องมือการประเมินคุณธรรมการ
ด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครฐัของสานักงาน ป.ป.ช. 
เข้าด้วยกันและสรา้งเคร ือ่งมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชงิภาพลักษณ์  (Perception Base) และ
หลักฐานเชงิประจกัษ์(Evidence Base) 
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โดยมีเป้าหมาย  คือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมาย ทั้ง  ๗,๕๗๑ แห่ง  โดยมุ่งหวังให้เกิดการ
บรหิารงานที่โปรง่ใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและนาผลที่ได้จากการประเมินเพื่อใชใ้น
การก าหนดนโยบายการส่งเสรมิธรรมมาภิบาลและป้องกันการทุจรติพัฒนาคุณธรรมและความโปรง่ใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีภาพลักษณ์ที่ดีข้ึนในอนาคตและเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.๒๕๔๒   ดังน้ัน เพื่อให้การขับเคลื่อน
นโยบายของรฐับาลและคณะรกัษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤติ      
มิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ   เทศบาลต าบลนาตาล  จงึได้จดัแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบภาครฐัประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘   ของเทศบาลต าบลนาตาลและเพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบล  
นาตาลใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของเทศบาลต าบลนาตาล
ทั้งน้ี  ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของเทศบาลต าบลนาตาลเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ืองสรา้งระบบราชการที่มีความโปรง่ใสจดัระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิต์ามมาตรฐาน
คุณธรรมจรยิธรรมความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรบัปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปรง่ใสมี
ประสิทธภิาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนรว่มในการรณรงค์และปลูกจติสานึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนรว่มกันต่อต้านการทุจรติประพฤติมิชอบของเจา้หน้าที่ของรฐัซึ่งเป็นเร ือ่งที่สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  เทศบาลต าบลนาตาล ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจรติคอรปัชัน่ปัญหาผลประโยชน์ทับซอ้นและการพัฒนา
คุณธรรมสรา้งความโปรง่ใสในการปฏิบัติราชการจงึได้จดัท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติประจ าปี ๒๕๖๑–๒๕๖๕ น้ี  ขึ้น   เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเร ือ่งโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็น
การเพิ่มประสิทธภิาพในองค์กรให้สามารถท างานด้วยความโปรง่ใสตามหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมโดย
ประชาชนมีส่วนรว่มสามารถใชท้รพัยากรอย่างคุ้มค่าและรบัผิดชอบตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ตาม
แนวทางดังน้ี 

 

พันธกิจ ( Mission )  
๑.  เสรมิสรา้งจติสานึกและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาตาล   

ยึดหลักธรรมมาภิบาล 
๒. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสรมิสรา้งและพัฒนาเครอืข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติของเทศบาลต าบลนาตาล 
๓. ส่งเสรมิบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนรว่มในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
๔.  สรา้งกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใชอ้ านาจของเจา้หน้าที่ของเทศบาลต าบล

นาตาลให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธภิาพ 
๕. ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการองค์ความรูด้้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของเทศบาล

ต าบลนาตาลอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง 
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วัตถุประสงค์การจดัแผน 
๑. เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติของผู้บรหิารเทศบาลต าบลนาตาล 
๒. การเสรมิสรา้งจติสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 

ประชาชนท้องถ่ินปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการปฏิบัติตามมาตรฐานจรยิธรรมการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

๓. การบรหิารราชการของเทศบาลต าบลนาตาลเป็นไปตามหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔. การปรบัปรุงและพัฒนาการมีส่วนรว่มของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 
๕. การเสรมิสรา้งและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลต าบลนาตาลที่มีประสิทธภิาพและ

เข้มแข็ง 
 

เป้าหมาย 
๑. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาของเทศบาลต าบลนาตาลตลอดจนประชาชนมีจติสานึก

ในเร ือ่งของความซือ่สัตย์สุจรติโปรง่ใสเป็นธรรมไม่ใชต้ าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย 
๒. เทศบาลต าบลนาตาลมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบของราชการและเจา้ที่และสามารถจดัการกับกรณีการทุจรติและประพฤติมิชอบอย่างรวดเรว็
โปรง่ใสมิให้ข้าราชการอื่นใชเ้ป็นเย่ียงอย่าง 

๓. หน่วยงานสามารถประสานความรว่มมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติภาครฐั 

๔. เทศบาลต าบลนาตาลสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้
อ านาจให้เหมาะสม 

๕. เทศบาลต าบลนาตาลพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
 

ประโยชน์ของการจดัท าแผน 
๑. คณะกรรมการ/ สมาชกิสภาเทศบาลต าบลนาตาล/ ข้าราชการและเจา้หน้าที่ของเทศบาลต าบล  

นาตาลมีจติสาสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซือ่สัตย์สุจรติปฏิบัติงานด้วยความโปรง่ใส 
๒. ประชาชนมีจติสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจรติของเทศบาลต าบล     

นาตาลมีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อให้งานมีประสิทธภิาพและลดโอกาสในการ
กระทาการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

๓. สรา้งระบบในการจดัการกับการทุจรติให้เป็นไปด้วยความรวดเรว็ 
๔. พัฒนาและเสรมิสรา้งบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจรติ 
๕. เทศบาลต าบลนาตาลได้รบัการยอมรบัจากทุกภาคส่วนราชการประชาชนในการป้องกันการทุจรติ 
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ยุทธศาสตรว์่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของเทศบาลต าบลนาตาล 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  เสรมิสรา้งจติสานึกค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลนาตาลบรหิารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิเสรมิสรา้งจติสานึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของเทศบาล
ต าบลนาตาลบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติวิสัยทัศน์ในการรว่มกันแก้ไขและรบัผิดชอบต่อ
ปัญหาการทุจรติและประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลนาตาลรวมทั้งการรณรงค์เผยแพรป่ระชาสัมพันธใ์ห้
ทุกหน่วยงานมีวินัยเคารพกฎหมายกฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็น
การวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของเทศบาลต าบลนาตาลได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
๑. ส่งเสรมิการปฏิบัติงานและการดาเนินชวีิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๑.๑  เสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจแก่ผู้บรหิารเจา้หน้าที่และประชาชนให้ปฏิบัติงานและด าเนิน 

ชวีิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๑.๒ ประยุกต์การนาหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้ห้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
    ๑.๓ ส่งเสรมิการเรยีนรูห้รอืการฝึกอบรมเก่ียวกับการใชห้ลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก

หน่วยงานทุกส่วนราชการ 
๒. ส่งเสรมิให้เจา้หน้าที่ทุกระดับได้เรยีนรูแ้ละปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
    ๒.๑ ส่งเสรมิให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาตาลมีความรูค้วามเข้าใจรวมทั้งมีการฝึกอบรม

เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
    ๒.๒ ส่งเสรมิให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาตาลได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจรยิธรรม 
    ๒.๓  ควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของเจา้หน้าที่ของเทศบาลต าบลนา

ตาลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรม 
๓. ส่งเสรมิค่านิยมการยกย่องและเชดิชูความดีความซือ่สัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจรติ

โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
    ๓.๑ ส่งเสรมิการสรา้งแรงจูงใจให้เจา้หน้าที่ของเทศบาลต าบลนาตาล ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย

ความซือ่สัตย์สุจรติเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
    ๓.๒  รณรงค์เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยมยกย่องเชดิชูและเห็นคุณค่าของการ

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจรยิธรรม 
    ๓.๓  ส่งเสรมิเชดิชูหน่วยงานหรอืบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ

ของเทศบาลต าบลนาตาล 
    ๓.๔ ส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานรว่มกันสรา้งค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติของเทศบาลต าบลนาตาล 



-๖- 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒     บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์  เพื่อประสานความรว่มมือระหว่างหน่วยงานของเทศบาลต าบลนาตาลในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจรติและประพฤติมิชอบส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจรติหรอืประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลนาตาลเสรมิสรา้งและพัฒนาเครอืข่ายภาค
ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลรวมถึงการสรา้งหลักประกันความปลอดภัยในการแจง้ข้อมูล
หรอืเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในเทศบาลต าบลนาตาลกับองค์กรทุกภาคส่วนในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
     ๑.๑  ประสานความรว่มมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างเทศบาลต าบลนาตาลกับ

องค์กรทุกภาคส่วน 
     ๑.๒  ให้มีการจดัตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดาเนินการจดัระบบการข่าวเก็บรวบรวมข้อมูลที่

เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของเทศบาลต าบลนาตาลตลอดจนการเชือ่มโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจรติหรอืประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลนาตาลจากทุกหน่วยงานเพื่อนาไปประมวล
วิเคราะห์เพื่อใชใ้นการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครฐั 
๑.๓ส่งเสรมิสนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการทา
หน้าที่ตรวจสอบและเผยแพรข่้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรบัทราบ 
๑.๔ส่งเสรมิสนับสนุนให้มีระบบอินเทอรเ์น็ตเพื่อทาการเผยแพรป่ระชาสัมพันธใ์นการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติในเทศบาลต าบลนาตาลโดยให้มีเว็บบอรด์เพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างกัน 

๒. ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจรติหรอืประพฤติมิ
ชอบในเทศบาลต าบลนาตาล 

    ๒.๑  เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจรติ
และประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลนาตาล 

    ๒.๒  สรา้งและพัฒนาชอ่งทางในการรบัแจ้งข้อมูลหรอืเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสรา้งหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรอืข้อมูลน้ัน 

    ๒.๓  ส่งเสรมิสิทธใินการรบัรูแ้ละการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
    ๒.๔  ก าหนดมาตรการสรา้งแรงจูงใจให้แก่ผู้แจง้ข้อมูลหรอืเบาะแสให้ได้รบัรางวัลตอบแทน 
    ๒.๕  ให้องค์กรหรอืบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความรว่มมือเพื่อการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติในเทศบาลต าบลนาตาล 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓    เสรมิสรา้งความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของเทศบาล
ต าบลนาตาลวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้ านาจให้
เหมาะสมชดัเจนและมีประสิทธภิาพส่งเสรมิการกระจายอ านาจสู่ระดับกองสรา้งกลไกความรว่มมือระหว่าง
หน่วยงาน 



-๗- 
 

ภาครฐักับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติปรบัปรุงแก้ไขและพัฒนาเทศ
บัญญัติข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจรติหรอืเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจรติให้มี
ประสิทธภิาพ 
 

มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี

ประสิทธภิาพ 
     ๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบลนาตาลที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติมีโครงสรา้งของหน่วยงานอัตรากาลังการบรหิารงานบุคคลและงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจและความรบัผิดชอบ 

     ๑.๒ ให้หน่วยงานในเทศบาลต าบลนาตาลสรา้งระบบการตรวจสอบการบรหิารราชการโดย
ก าหนดให้แยกอ านาจการบรหิารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดีเพื่อสามารถถ่วงดุลหรอืยับย้ังอีกอ านาจ
หน่ึงได ้

     ๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้ านาจระหว่างหน่วยงานของเทศบาลต าบลนา
ตาลด้วยกันเอง 

     ๑.๔ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานควบคุมกากับติดตามประเมินผลการใชอ้ านาจในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติด้วยความรวดเรว็ต่อเน่ืองและเป็นธรรม 

๒. สรา้งกลไกความรว่มมือระหว่างเทศบาลต าบลนาตาลกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

      ๒.๑  วางแนวทางและส่งเสรมิบทบาทความรว่มมือระหว่างเทศบาลต าบลนาตาลกับภาคเอกชน
หรอืหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔    พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ของรฐัในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของ
เทศบาลต าบลนาตาลวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจา้หน้าที่ของรฐัในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครฐัให้สัมฤทธผิลได้อย่างมีประสิทธภิาพเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการ
ทุจรติให้เป็นระบบอย่างต่อเน่ืองสรา้งมาตรฐานทางวิชาชพีให้สามารถรว่มมือหรอืประสานการปฏิบัติกับ
องค์กรทุกภาคส่วน 
 

มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน 
๑.  พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจา้หน้าที่ของรฐัในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ 
      ๑.๑  ก าหนดให้เจา้หน้าที่ของรฐัต้องรบัการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจรติทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชีย่วชาญเฉพาะด้านวิชาชพี 
        ๑.๒  จดัตั้งศูนย์ข้อมูลความรูท้างวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรยีนรูแ้ละการถ่ายทอดความรู ้
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)  


