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ค าน า 

  การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ได้มีความพยายามที่จะใช้กลไกของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ  เพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตโดยการออกกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อก าหนด ข้อบังคับ จรรยาบรรณ การบูรณาการการท างานในรูปแบบต่าง ๆ แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าว   ยังไม่
ประสบผลเท่าที่ควร รัฐบาลจึงได้ก าหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายหลัก 
เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง 
การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้ งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ าที่ทุกส่วน
ราชการ จะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯลฯ  

  ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาดี  ได้ให้ความส าคัญกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยให้ทุกส่วนราชการในสังกัดร่วมขับเคลื่อนภารกิจภายใต้วาระ “มหาดไทยใสสะอาด” ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) อย่างต่อเนื่อง  

  เทศบาลต าบลนาดี  ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลต าบลนาดี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) ตามกรอบแนวทางในคู่มือ
แนวทางการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในรายงาน
ดังกล่าวประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลต าบลนาดี  การประเมิน
สถานการณ์การทุจริต ผลการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านคุ้มครอง
จริยธรรม และงานอื่น ๆ ที่ส าคัญ รวมทั้งบทสรุป ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปรับปรุง  

  เทศบาลต าบลนาดีหวังเป็นอย่างยิ่ง รายงานสรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลนาดี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) ฉบับนี้ จะเป็น
ส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ของเทศบาลต าบลนาดี  จะใช้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานในภารกิจดังกล่าวต่อไป  
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ส่วนท่ี 1 

บทน า 
1. ที่มา  

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น (ศปท.) โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนั้น ๆ และ 
ให้รองหัวหน้าส่วนราชการท าหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อีกต าแหน่งหนึ่ง  

2. แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เทศบาลต าบลนาดี  และกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  

 เทศบาลต าบลนาดี  จัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นตามกรอบด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายเทศบาลต าบลนาดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการ การก ากับ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณของส่วนราชการ ในสังกัด โดยแผนปฏิบัติราชการฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ  

 2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส่วนราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 

การประเมินสถานการณ์สภาพปัญหาการด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลนาดีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด โดยที่ผ่านมายัง
ประสบปัญหาเนื่องจากสถานการณ์ด้านการร้องเรียน  ร้องทุกข์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยพิจารณาจาก
การรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานต่อข้อร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน 2564  มี
จ านวนข้อร้องเรียน  0  เรื่อง  

  เทศบาลต าบลนาดี  ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และได้จัดท ารายงานบัญชีรับ
เรื่องราว พบสภาพปัญหาด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจริยธรรม คุณธรรม ของหน่วยงานในสังกัด  ไม่มี
ปัญหาดังกล่าว  และมีอยู่ในระดับน้อย ดังนี้  

ตารางท่ี 1 แสดงสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบและปัญหาด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

ที ่ สภาพปัญหา  ความรุนแรงของ
สภาพปัญหาใน

ภาพรวม 

 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1 ไม่มีปัญหา  ไม่มี  
2 พฤติกรรม  น้อย  
3 อ่ืนๆ  ไม่มี  
4 ไม่ระบุ  ไม่มี  
5 ความเป็นธรรม  น้อย  

 ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1 ไม่มีปัญหา  ไม่มี  
2 พฤติการณ์ที่ผิดวินัย  ไม่มี  
3 ทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่  ไม่มี  
4 ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  ไม่มี  
5 ทุจริตเชิงนโยบายทุจริตในการให้

สัมปทาน 
 ไม่มี  

6 อ่ืนๆ  ไม่มี  
7 ไม่ระบุ  ไม่มี  

 

 

 

 



 

 ปัญหาต่าง ๆ ที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการขาดจิตส านึกที่มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ ขาดความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายของทางราชการ ดังข้อมูล ต่อไปนี้   

ปัญหาด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปัญหาด้านจริยธรรม คุณธรรม 
1. บุคลากรไม่รู้หน้าที่และไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายของทางราชการ ส่งผล ให้การปฏิบัติงานเกิด
ความบกพร่อง ขาดประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อ 
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน รวมทั้งประชาชนที่มารับ
บริการจากภาครัฐมีความรู้  ความเข้าใจในระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องน้อย     

1. บุคลากรยังขาดจิตส านึกในการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส รวมทั้งกระแสสังคมด้านวัตถุนิยม
ส่งผลให้พฤติกรรมของบุคลากรมีแนวโน้มที่ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง   

2.บุคลากรบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้เกิด
ความเสียหาย การรั่วไหลของ งบประมาณ รวมทั้งเป็น
ช่องทางที่ก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน     

2. ข้าราชการบรรจุใหม่ยังไม่ทราบเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมพื้นฐานของการเป็น ข้าราชการ          

3. บุคลากรขาดผู้น าหรือเครือข่ายความร่วมมือการ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

4. การปฏิบัติงานที่ขาดความต่อเนื่องส่งผลต่อการ
แก้ไขข้อบกพร่องและปัจจัยที่ เสี่ยงต่อการเกิดการ
ทุจริต ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนางานไม่ได้
น าไปสู่การ ปฏิบัติอย่างแท้จริง   

 

 

 เทศบาลต าบลนาดีให้ความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาและการแก้ไขสถานการณ์ข้างต้น จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลต าบลนาดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินโครงการด้านการป้องกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป็นแนวทางในการก ากับ ติดตามผล   การ
ด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งก าหนดเป็น นโยบายส าคัญที่ทุกหน่วยงานในสังกัด  ด าเนินการให้แก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดในการรับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
เสมอภาค และเป็นธรรม โดยการอบรมสัมมนา การสร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น โดย
นายกเทศมนตรีได้ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้เกิดกับหน่วยงานและประชาชนทั่วไป และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงาน โครงการ
ของหน่วยงาน ภาครัฐ และแจ้งเบาะแสผู้กระท าผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ  

  

 

 

 



 

ส่วนท่ี 3 

บทสรุป ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
บทสรุป  

  การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มี
ความพยายามที่จะใช้กลไกของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการออกกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ จรรยาบรรณ ฯลฯ แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ยังไม่ประสบผลเท่าท่ีควร  

  เทศบาลต าบลนาดีให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบผ่านกลไกคณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบลนาดี คณะกรรมการจริยธรรมประจ ากอง ฝ่าย งาน มี
นายกเทศมนตรีต าบลนาดี เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตจังหวัด มีปลัดเทศบาล      เป็นประธาน เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อน การด าเนินงานด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้บรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายรัฐบาล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนด พันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด”...เป็นกรอบและ
แนวทางด าเนินการให้เทศบาลต าบลนาดีแปลงพันธกิจสู่การปฏิบัติ เป็น 3 ภารกิจหลัก ประกอบด้วย  
  1) การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปราม  
  2) การป้องกันการทุจริตอย่างเข้มข้น และ  
  3) การสนับสนุนให้มี “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ  
  การอบรมสัมมนา การสร้างเครือข่าย เพ่ือสร้างจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น โดยปลัดเทศบาลต าบล
นาดีได้ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักธรรมาภิบาล 

  นอกจากนี้ยังมีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

  1. การจัดท าประกาศเทศบาลต าบลนาดี เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
โดยได้ก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส สุจริต ยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ และประกาศเทศบาลต าบลนาดี เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพ่ือป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบน เพ่ือป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบล    นาดีทุกระดับได้ปฏิบัติตาม  

  2. การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2564) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการ
ป้องปรามในกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักและมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการทุจริตของเทศบาลต าบลนาดี และ
การก ากับติดตามผลการด าเนินงานของกองต่างๆ ในสังกัดเทศบาลต าบลนาดี รวมทั้งจัดเวทีให้กอง ฝ่าย งาน



น าเสนอผลการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรของส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือเตรียมการวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป     

  3. การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลต าบลนาดี และ
จังหวัด โดยการจัดสัมมนาให้ความรู้ในประเด็นที่ เกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นแนวคิดหรือแนวทางการด าเนินงานใหม่ ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการท างาน ให้กับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานของ ศปท. จังหวัด  

  4. การให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นเรื่อง การบริหาร
งบประมาณท่ีมีความโปร่งใสและเป็นไปตามข้ันตอน/ระเบียบ   ต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง โดยการด าเนินโครงการเสริมสร้าง
องค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังและตรวจสอบภายในเพ่ือป้องกัน  การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลนาดี ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ความรู้และ 
ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ป้องกันปัญหาการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น  

  5. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยในปี 
๒๕๖๒ ส านักงานเทศบาลต าบลนาดีได้คะแนน การประเมิน ITA 50.83.๗๙ คะแนน  

  6. การสร้างการรับรู้ต่อพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท า
ข้อก าหนดทางจริยธรรมของหน่วยงานส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด 

  7. การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดเทศบาลต าบลนาดี โดยจัดประชุม
คณะกรรมการฯ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
เช่น เตรียมการจัดท าข้อก าหนดทางจริยธรรมของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลนาดี การสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลนาดี เป็นต้น  

  8. การคัดเลือกบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลนาดี เพ่ือยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น มี
วัตถุประสงค์เพ่ือยกย่อง เชิดชู สร้างขวัญ ก าลังใจให้กับบุคลากรและได้เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งเทศบาลต าบลนาดีได้
เห็นชอบในหลักการของแนวทางการคัดเลือกการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลนาดีแล้ว  

  9. การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม เทศบาลต าบล         นาดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นกรอบ
การด าเนินงานและถอดบทเรียนความส าเร็จส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป และการคัดเลือกและประกาศยกย่อง
กอง ฝ่าย งาน เพ่ือพิจารณาและค้นหาหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ และถอดบทเรียนจาก ความส าเร็จและปัจจัยต่าง 
ๆ ที่เอ้ืออ านวย และน าไปสู่การเป็นแบบอย่างและขยายผล   สู่หน่วยงานต่อไป  

  10. การจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม เทศบาล
ต าบลนาดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลนาดี
เกี่ยวกับการก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม และการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาเป็น แนวทางใน
การด าเนินชีวิต ณ จังหวัดราชบุรีในฐานะจังหวัดคุณธรรมต้นแบบที่มีหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่เป็นหน่วยงานและ
ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เช่น เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน        อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นต้น  



  11. พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖ 
(๒) ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม” ซึ่งมีปลัดเทศบาลต าบลนาดีเป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง เพ่ือร่วมก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในระดับพ้ืนที่    โดย
จะเน้นการต่อยอดและขยายผลเรื่องการประเมินจังหวัดคุณธรรม รวมทั้งบูรณาการกลไกการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตในระดบัพื้นท่ีให้เป็นเอกภาพและไม่ซ้ าซ้อน  

  12. การสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลต าบลนาดี ซึ่ง
เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ การมีส่วนร่วม เป็นกลไก ส าคัญที่จะขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
เป็นการปลูกฝังค่านิยมสุจริตให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลนาดี  

  13. การจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมสร้างจิตส านึกให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาลต าบลนาดี 

ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปรับปรุง  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลนาดีจะทบทวนการด าเนินงานข้างต้น เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภารกิจต่าง ๆ ดังนี้  

  1. การอบรม สัมมนา การสร้างเครือข่าย เพ่ือสร้างจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น โดยการทบทวน
หลักสูตร/เนื้อหา/รูปแบบการด าเนินโครงการเกี่ยวข้องกับการป้องกัน ปรามปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมที่หลากหลายและมีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

  2. การเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลต าบล
นาดี หน่วยงานในสังกัด และจังหวัด โดยการจัดกิจกรรมใน ลักษณะการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่าย 
หรือเตรียมพร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม  
คุณธรรม จริยธรรม และการสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 

แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  เทศบาลต าบลนาดีให้ความส าคัญกับภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะด าเนินการอย่างเข้มข้นตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 
- 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบาย รัฐบาล นโยบายเทศบาลต าบลนาดี รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ดังนี้  

  1. การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการวิเคราะห์บริบท สภาพแวดล้อมด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลต าบลนาดี ด้วยการน าข้อมูลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในพ้ืนที่และแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้ง



ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือจัดท าแนวทางการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ เพ่ือให้มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี และบังเกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  

  2. การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด
เทศบาลต าบลนาดีและจังหวัด ประจ าปี 2564 โดยส่วน ราชการระดับกอง ฝ่าย งาน ประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต ครอบคลุมในประเด็น 1) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2) ความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
และ 3) ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ และจังหวัด ให้ประเมิน  
ความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยคัดเลือกโครงการตามงบประมาณภายในแต่ละกอง ฝ่าย งาน ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือ
เป็นโครงการที่มีความส าคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง  

  3. การส่งเสริมแนวทางการท างานโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วย 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ      มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
โดยการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลนาดีอย่างต่อเนื่อง  

  4. การให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นเรื่อง การบริหาร
งบประมาณท่ีมีความโปร่งใสและเป็นไปตามข้ันตอน/ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  5. การขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะกรรมการจริยธรรมประจ า
เทศบาลต าบลนาดี 

  6. การสร้างการรับรู้และการเผยแพร่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ด้วย
วิธีการช่องทางและสื่อประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเตรียมการจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมเพ่ือใช้บังคับกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐของเทศบาลต าบลนาดีตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

  7. การคัดเลือกบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลนาดีเพ่ือยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจ าปี 
2564  

  8. การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมเทศบาลต าบลนาดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


