แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เทศบาลตาบลบ้านธิ
อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จังหวัดลาพูน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

หน่วยงาน เทศบาลตาบลบ้านธิ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน
……………….……………………

หลักการและเหตุผล
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติ
ที่บ่อนทาลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ
ด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมี
ความสลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการจะต้อง
เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป ด้วยการสร้างระบบการป้องกันและ
ควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศสงครามกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
วิสัยทัศน์
“เทศบาลตาบลบ้านธิ มีวินัย โปร่งใส มุ่งพัฒนาปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างคนให้เป็นคนดี ซื่อสัตย์
รับผิดชอบต่อส่วนรวม และรวมพลังในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วน ร่วมกันป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต”
พันธกิจ
1) เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2) บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ
3) ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4) สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริ มสร้ างจิตสานึก ค่านิยม ให้ หน่วยงานภาครัฐ บริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริ มสร้ างความเข็มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริ มสร้ างสมรรถนะเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในการป้องกันและราบปรามการ
ทุจริ ตภาครัฐ

-๒โดยเทศบาลตาบลบ้านธิ ได้ นามาจัดทา เป็น แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
เทศบาลตาบลบ้านธิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ทุกหน่วยงานนาไปปฏิบัติ ดังนี้

ของ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริ มสร้ างจิตสานึก ค่านิยม ให้ หน่วยงานภาครัฐ บริ หารงานตามหลัก
มาภิบาล

ธรร

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในประโยชน์ของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักการเมืองและบุคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
มาตรการ/
แนวทาง

กิจกรรม/
โครงการ

๑. ส่งเสริ มการ

อบรมความรู้คู่
คุณธรรม

ทางานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ใช้ ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

งบประมาณ

-

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย พ.ศ.๒๕๕๙
เป้าหมาย
เป้าหมายกิจกรรม/
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
โครงการ

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมและการใช้
ชีวิตตามหลักปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลบ้านธิ

จานวนร้ อยละ
ของบุคลากรที่
ได้ ผ่านการ
อบรมตาม
หลักสูตร
ความรู้คู่
คุณธรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ร้อยละ
ปีงบ
๙๐ ของผู้ ประมาณ
เข้ารับการ พ.ศ. ๒๕๕๙
อบรม

-3ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดลาพูน ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีแนวทางการขับเคลื่อนและทิศทางประเมินผลที่ชัดเจน
มาตรการ/
แนวทาง

๑. กาหนด
วิธีการ
มาตรการ
ป้องกันและ
ปรามปราบ
ทุจริต

กิจกรรม/
โครงการ

กิจกรรมการส่ง
บุคลากรของ
เทศบาลฯ เข้า
ร่วมอบรม/
สัมมนา/ประชุม
กับหน่วยงานต่าง
เช่น ปปท. ปปช.
สตง. เพื่อรับ
ทราบระเบียบ
ข้อกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติ
ที่ถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน

งบประมาณ

-

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย พ.ศ.๒๕๕๙
เป้าหมาย
เป้าหมายกิจกรรม/
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
โครงการ

คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาล/
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง ทุกคน
ในสังกัดเทศบาล

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ร้ อยละ ๙๐ ปีงบ
จานวน
ประมาณ พ.ศ.
บุคลากรใน
๒๕๕๙
ทต.บ้ านธิ มี
ความรู้ความ
เข้ าใจในการ
ป้องกันร่ วมกัน
มิให้ เกิดการ
ทุจริ ต

-4ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริ มสร้ างความเข็มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบกลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะ และภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต เกิดความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัย
มาตรการ/
แนวทาง

๑. กาหนด
แนวทางวิธีการ
มีสว่ นร่วมการ
ป้องกันทุจริต

กิจกรรม/
โครงการ

เพิ่มช่องทางการ
แจ้งเบาะแสเรื่อง
การทุจริตฯ ผ่าน
website ของ
เทศบาล /ผ่าน
ศูนย์ดารงธรรม
เทศบาล/กล่อง
รับฟังความ
คิดเห็น

งบประมาณ

-

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย พ.ศ.๒๕๖๐
เป้าหมาย
เป้าหมายกิจกรรม/
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
โครงการ

ประชาสัมพันธ์ให้
ประขาชนได้
รับทราบช่องทางใน
การแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตผ่าน website
ของเทศบาล /ผ่าน
ทางศูนย์ดารงธรรมฯ
/กล่องรับฟังความ
คิดเห็น

ประชาชนมี
ส่วนร่ วมใน
การป้องกัน
และเฝ้าระวัง
การทุจริ ต

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ

มีช่องทาง ปีงบ
การแจ้ง ประมาณ พ.ศ.
เบาะแส ๒๕๕๙
การทุจริต
อย่างน้อย
๕
ช่องทาง

-5ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริ มสร้ างสมรรถนะเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในการป้องกันและราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ
วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับสมรรถนะการดาเนินงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในด้านการต่อต้านให้เท่า
ทันสถานการณ์และได้มาตรฐานสากล
มาตรการ/
แนวทาง

กิจกรรม/
โครงการ

จัดประชุม/แจ้ง
ทบทวนความรู้ เวียนให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
เกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต
ป้องกันและ
แก่หัวหน้ากอง
ปราบปรามการ เพื่อนาความรู้ไป
ทุจริต
กระจายให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
๑.ส่งเสริมและ

งบประมาณ

-

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย พ.ศ.๒๕๖๐
เป้าหมาย
เป้าหมายกิจกรรม/
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
โครงการ

ให้ความรู้ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ตลอดจนข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างในสังกัด ปีละ
ครั้ง

บุคลากรใน
หน่วยงาน
สามารถยก
ระดับความรู้
ด้านกฎหมาย
และมีส่วนร่วม
ในการต่อต้าน
ทุจริตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๘๐

ลงชื่อ

ร้อยละ
๙๐

หัวหน้าหน่วยงาน
(นายวรชาติ ศรีไม้)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ

ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙

