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ค าน า 
               การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการ
ปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ  
ได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
ระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่าประกอบกับ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ได้มีคาสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้เพ่ือให้การดาเนินการดังกล่าว 
บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สานักปลัดเทศบาลต าบลนาตาล จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ๔ ปี ของเทศบาลต าบลนาตาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลนาตาล ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ที่
ได้ก าหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม คาสั่ง คสช. ที ่๖๙/๒๕๕๗เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติอีกทางหนึ่ง ด้วย  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร  
               การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยง
ของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่
อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ ซึ่งการทุจริตระดับท้องถิ่นมีปัจจัยมาจากการกระจายอ านาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเป้าหมายแท้จริงของการกระจายอ านาจนี้ เพ่ือให้สามารถดาเนินการตอบสนองการ
ให้บริการต่างๆในพ้ืนที่โดยไม่ต้องรอจากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แต่จากแนวทางในการปฏิบัติทาให้แนวโน้มการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน โดยลักษณะ
การทุจริตมีอาจเกิดจากด้านงบประมาณ ,ด้านบุคลากร,ด้านระเบียบกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ,ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม,การขาดความรู้ ความเข้าใจของคนในพ้ืนที่ ที่ไม่สามารรถปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบได้
การตรวจสอบที่ไม่คลอบคลุมหรือขาดประสิทธิภาพ หรือแม้แต่การใช้อิทธิพลในท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้การ
ด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลนาตาล ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานประกอบกับอาศัยแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)การวิเคราะห์เพ่ือการก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาให้การ
ปฏิบัติงานขององค์กรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้ทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 1(1) หมายถึง “เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อ่ืน” 
ผลประโยชน์ทับซ้อน องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) ให้ความหมายว่า “ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัเข้ามาเกี่ยวข้อง” ในการวิเคราะห์ใช้เทคนิค SWOT  
จุดอ่อน - ค่านิยมส่วนบุคลหลายประการยังไม่เป็นไปในทางที่เป็นคุณเช่นค่านิยมใน  
การเลี้ยงดู การไม่ตระหนักในประโยชน์สาธารณะ หลักศีลธรรมทางศาสนา ศีล 5 เป็นเพียงพิธีกรรม  
-การจัดวางระบบเพ่ือลดความเสี่ยง สร้างความยุ่งยาก ซับซ้อน ภาระงานมากขึ้น ไมเ่กิดความคล่องตัว  
จุดแข็ง - มีหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย ก าหนดวางมาตรการป้องกันมีแนวทางปฏิบัติงานไว้  
-มีหลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
-เป็นหน่วยงานในพื้นท่ีใกล้ชิดประชาชน ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารติดตามตรวจสอบได้  
โอกาส - ปัจจุบันมีหน่วยงานตรวจสอบภายนอกร่วมในการตรวจสอบ ปราบปราม  
อุปสรรค - สังคมยอมรับและมองการทุจริตเป็นเรื่องปกติในสังคม ไม่ใช่เรื่องของตน  
-ผู้ประกอบการบางส่วนมุ่งผลประโยชน์ของตนไม่ตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะ สังคมส่วนรวม  
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ดังนั้น จึงก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนขึ้น ดังนี้  
                   1.การสร้างจิตสานึก  
                   2.การสร้างสังคมให้สะอาดด้วยการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีความตระหนักถึง
ประโยชน์สาธารณะ  
หลักการเหตุผล  
เทศบาลต าบลนาตาล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและบริหาร
จัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซ่ึงดาเนนิการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพ
และรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลางในการปฏิบัติงานและ
การดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่
เกิดข้ึนมาเป็นเวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหา
ทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๖๙/๒๕๕๗
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอก
ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๗ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ธันวาคม ๒๕๕๗และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๔กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ให้
หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๖๐)และระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4)ไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปีและเป็นการสอดคล้องกับการก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยทางสานักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการ
ดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงาน ป.ป.ช. เข้า
ด้วยกัน และสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และ
หลักฐานเชิงประจักษ์  
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(Evidence Base) โดยมีเป้าหมายคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง ๗,๕๗๑ แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิด
การบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนาผลที่ได้จากการประเมินเพ่ือใช้ใน
การ ก าหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ท่ี ดีขึ้นในอนาคต และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลนาตาล จงึได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเป็น
มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ของเทศบาลต าบลนาตาล และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบลนาตาล ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลนาตาล ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลนาตาล เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบ
ราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
ความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖เทศบาลต าบลนาตาล ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
และตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔นี้ขึ้นเพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการดาเนินการเรื่องโปร่งใส ในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
องค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางดังนี้  
พันธกิจ ( Mission )  
๑. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบล   นาตาล ยึด
หลักธรรมมาภิบาล  
๒. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลต าบลนาตาล  
๓. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
๔. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาตาล ให้
มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลนา
ตาล อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
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วัตถุประสงค์การจัดแผน  
1. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลนาตาล  
2. การเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่  
ประชาชนท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน ์และแสวงหาหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
3. การบริหารราชการของเทศบาลต าบลนาตาล  เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
4. การปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  
5. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลต าบลนาตาล ที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง  
 
เป้าหมาย  
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาของเทศบาลต าบลนาตาล ตลอดจนประชาชน มีจิตสานึกใน  
เรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย  
2. เทศบาลต าบลนาตาล มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้
ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง  
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กร และภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ ปราบปราม  
การทุจริต ภาครัฐ  
4. เทศบาลต าบลนาตาล สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจ  
ให้เหมาะสม  
5. เทศบาลต าบลนาตาล พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาตาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาตาลมีจิตสา
สานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
2.ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลต าบลนาตาล มี
ระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
4. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต  
5. เทศบาลต าบลนาตาล ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกันการทุจริต  
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลนาตาล  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลนาตาล บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบล   
นาดาล บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสยัทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลนาตาล รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุก
หน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาตลอดจน เป็น
การวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลต าบลนาตาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๑.๑เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๑.๒ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  
๑.๓ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน ทุกส่วน
ราชการ  
๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล  
๒.๑ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาตาล มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
๒.๒ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาตาล ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม  
๒.๓ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาด้วง ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือ
เป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ  
๓.๑ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาตาล ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
๓.๒รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดช ูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
๓.๓ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ต าบลนาตาล  
๓.๔ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลต าบลนาตาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตวัตถุประสงค์เพ่ือประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของเทศบาลต าบลนาตาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลนาตาล เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในเทศบาลต าบลนาตาล กับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๑.๑ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างเทศบาลต าบลนาตาล กับองค์กรทุก    
ภาคส่วน  
๑.๒ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพ่ือดาเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลนาตาล ตลอดจนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบใน เทศบาลต าบลนาตาล จากทุกหน่วยงาน เพ่ือนาไปประมวล วิเคราะห์ 
เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
๑.๓ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นอิสระในการทา
หน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  
๑.๔ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในเทศบาลต าบลนาตาล โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
เทศบาลต าบลนาตาล 
 ๒.๑เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในเทศบาลต าบลนาตาล 
๒.๒สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้งสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น  
๒.๓ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
๒.๔ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน  
๒.๕ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในเทศบาลต าบลนาตาล  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลนาตาล 
วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  
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ภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศ
บัญญัติข้อบังคับที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ  
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน  
๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ  
๑.๑ให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบลนาตาล ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้าง
ของหน่วยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความ
รับผิดชอบ  
๑.๒ให้หน่วยงานในเทศบาลต าบลนาตาล สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดยก าหนดให้แยก
อ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจ การพิจารณาคดี เพ่ือสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอ านาจหนึ่งได้  
๑.๓สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานของเทศบาลต าบลนาตาล ด้วย
กันเอง  
๑.๔ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม  
๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลนาตาล กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
๒.๑วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลนาตาล กับภาคเอกชนหรือหน่วยงาน
ตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบล
นาตาล วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน  
๑พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
๑.๑ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตทั้งใน
และต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ  
๑.๒จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ตลอดจนให้มี
การศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)  
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


