แบบฟอร์ ม ตารางแผนปฏิบัติการ
ตามยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของหน่ วยงาน/ส่ วนราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙
ตารางที่ ๑ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัด คาเป้าหมาย และมาตรการ
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด

๑. เสริ มสร้ างจิตสานึก ค่านิยม
ให้ หน่วยงานภาครัฐ บริ หารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

ให้ บคุ คลากรในหน่วยงานมี
คุณธรรมจริ ยธรรมให้ มากขึ ้น

จานวนร้ อยละของบุคลากรที่ได้
ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
ความรู้ค่คู ณ
ุ ธรรม

๒. บูรณาการหน่วยงานทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ
๓. เสริ มสร้ างความเข็มแข็งใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตภาครัฐ
๔. เสริ มสร้ างสมรรถนะเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐในการป้องกันและราบ
ปรามการทุจริ ตภาครัฐ

ทุกภาคส่วนราชการใน ทต.
บ้ านธิ ร่ วมกันป้องกันและ
ปรามปราบการทุจริ ต
บุคคลากรและประชาชนมีสว่ น
ร่ วมในการพัฒนาและปราม
ปราบการทุจริ ต
เพิ่มให้ บคุ คลกรมีทศั นคติร่วม
ในการป้องกันการทุจริ ต

จานวนบุคลากรใน ทต.บ้ านธิ มี
ความรู้ความเข้ าใจในการ
ป้องกันร่ วมกันมิให้ เกิดการทุจริ ต
ประชาชนมีสว่ นร่ วมในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริ ต
จานวนบุคลากรมีจิตสานึกใน
การป้องกันการทุจริ ต

ค่ าเป้าหมายตัวชีว้ ัด
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

มาตรการ

ส่งเสริ มการทางานตาม
ร้ อยละ หลักธรรมภิบาลและใช้ ชีวิต
๙๐
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กาหนดวิธีการมาตรการป้องกัน
ร้ อยละ
และปรามปราบทุจริ ต

ร้ อยละ
๖๐

ร้ อยละ
๗๐

ร้ อยละ
๘๐

ร้ อยละ
๖๐

ร้ อยละ
๗๐

ร้ อยละ
๘๐

ร้ อยละ
๖๐

ร้ อยละ
๗๐

ร้ อยละ
๘๐

ร้ อยละ
๙๐

ร้ อยละ
๖๐

ร้ อยละ
๗๐

ร้ อยละ
๘๐

ร้ อยละ
๙๐

๙๐

กาหนดแนวทางวิธีการมีสว่ น
ร่ วมการป้องกันทุจริ ต
ส่งเสริ มให้ ความร่ วมการ
ป้องกันการทุจริ ต

ลงชื่อ
(นายวรชาติ ศรี ไม้ )
นายกเทศมนตรี ตาบลบ้ านธิ
วันที่..๒๔..เดือน.พฤษภาคม...พ.ศ ๒๕๕๖
ผู้อนุมตั ิแผนปฏิบตั ิการ

ตารางที่ ๒ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๑ เสริมสร้ างจิตสานึก ค่ านิยม ให้ หน่ วยงานภาครัฐ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ปี งบประมาณ พ.ศ.
โครงการ/ หน่ ว
มาตรการ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
กิจกรรม ยนับ
ส่งเสริ มการ อบรม
ทางานตาม ความรู้คู่
หลัก
คุณธรรม
ธรรมาภิบาล
และใช้ ชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ครัง้ /
คน

๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ/ ยุทธศาสตร์ /
ผู้สนับสนุน หน่ วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
๑ครัง้ /
๑ครัง้ /
๑ครัง้ /
๑ครัง้ /
สานักงานปลัด
๘๐คน
๘๐คน
๘๐คน
๘๐คน

ด้ านการบริหาร
จัดการฯ

หมายเหตุ งบประมาณ ให้ ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ หรื อ แหล่งเงินอื่นนอกเหนือจาก พ.ร.บ. งบประมาณฯ เป็ นต้ น
ลงชื่อ
(นายวรชาติ ศรี ไม้ )
นายกเทศมนตรี ตาบลบ้ านธิ
วันที่..๒๔..เดือน.พฤษภาคม...พ.ศ ๒๕๕๖
ผู้อนุมตั ิแผนปฏิบตั ิการ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๒ บูรณาการหน่ วยงานทุกภาคส่ วนในการป้องกันและปรามปรามการทุจริตภาครัฐ
ปี งบประมาณ พ.ศ.
โครงการ/ หน่ วย
มาตรการ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
กิจกรรม นับ

๒๕๕๙

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

กาหนด
วิธีการ
มาตรการ
ป้องกันและ
ปรามปราบ
ทุจริต

จัดส่ง
บุคลากร
เข้ ารับการ
อบรมเรื่ อง
การ
ป้อ งกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต
โดยบูรณา
การร่วมกัน
กับ
สานักงาน
ป.ป.ช.

ครัง้

๑ครัง้

-

๑ครัง้

-

๑ครัง้

-

๑ครัง้

-

ผู้รับผิดชอบ/ ยุทธศาสตร์ /
ผู้สนับสนุน หน่ วยงาน
สานักงานปลัด ด้ านการบริหาร
จัดการฯ

หมายเหตุ งบประมาณ ให้ ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ หรื อ แหล่งเงินอื่นนอกเหนือจาก พ.ร.บ. งบประมาณฯ เป็ นต้ น
ลงชื่อ
(นายวรชาติ ศรี ไม้ )
นายกเทศมนตรี ตาบลบ้ านธิ
วันที่..๒๔..เดือน.พฤษภาคม...พ.ศ ๒๕๕๖
ผู้อนุมตั ิแผนปฏิบตั ิการ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๓ เสริมสร้ างความเข็มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ปี งบประมาณ พ.ศ.
โครงการ หน่ วย
มาตรการ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
/กิจกรรม นับ
กาหนด
แนวทาง
วิธีการมีสว่ น
ร่วมการ
ป้องกัน
ทุจริต

เพิม่ ช่อง
ทางการ
แจ้ ง
เบาะแส
การทุจริต

ช่องทาง

เป้าหมาย งบประมาณ

เป้าหมาย

๕
ช่องทาง

๕
ช่องทาง

-

งบประมาณ

-

๒๕๕๙

เป้าหมาย งบประมาณ

เป้าหมาย

๕
ช่องทาง

๕
ช่องทาง

-

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์
/ผู้สนับสนุน /หน่ วยงาน
สานักงานปลัด ด้ านการ
บริหารจัดการฯ

-

หมายเหตุ งบประมาณ ให้ ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ หรื อ แหล่งเงินอื่นนอกเหนือจาก พ.ร.บ. งบประมาณฯ เป็ นต้ น
ลงชื่อ
(นายวรชาติ ศรี ไม้ )
นายกเทศมนตรี ตาบลบ้ านธิ
วันที่..๒๔..เดือน.พฤษภาคม...พ.ศ ๒๕๕๖
ผู้อนุมตั ิแผนปฏิบตั ิการ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๔ เสริมสร้ างสมรรถนะเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในการป้องกันและปรามปรามการทุจริตภาครัฐ
ปี งบประมาณ พ.ศ.
โครงการ/ หน่ วย
มาตรการ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
กิจกรรม
นับ

๒๕๕๙

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

ส่งเสริมและ
ทบทวน
ความรู้
เกี่ยวกับ
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต

แจ้ งหนังสือเวียน.
ให้ ความรู้ การ
ป้องกันทุจริ ต

ครัง้ /ปี

แจ้ งเวียนให้
ทบทวนความรู้ ด้าน
วินยั บุคคลากรใน
สานักงาน
แจ้ งเวียนให้
ทบทวนให้ ความรู้
เกี่ยวกับประมวล
จริ ยธรรม
ข้ าราชการ
แจ้ งเวียนให้
ทบทวนให้ ความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐาน
จริ ยธรรมสภา
เทศบาลและ
ผู้บริ หาร

ครัง้ /ปี

๑ ครัง้ /ปี

๑ ครัง้ /ปี
-

๑ ครัง้ /ปี

๑ ครัง้ /ปี

ครัง้ /ปี

๑ ครัง้ /ปี

๑ ครัง้ /ปี

๑ ครัง้ /ปี

๑ ครัง้ /ปี

-

-

-

สานักงานปลัด ด้ านการบริหาร
จัดการฯ

๑ ครัง้ /ปี
-

๑ ครัง้ /ปี
-

-

สานักงานปลัด ด้ านการบริหาร
จัดการฯ

๑ ครัง้ /ปี

๑ ครัง้ /ปี

๑ ครัง้ /ปี
-

๑ ครัง้ /ปี
-

-

ครัง้ /ปี

๑ ครัง้ /ปี

๑ ครัง้ /ปี

-

ผู้รับผิดชอบ/ ยุทธศาสตร์ /
ผู้สนับสนุน หน่ วยงาน

สานักงานปลัด ด้ านการบริหาร
จัดการฯ

สานักงานปลัด ด้ านการบริหาร
จัดการฯ
-

หมายเหตุ งบประมาณ ให้ ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ หรื อ แหล่งเงินอื่นนอกเหนือจาก พ.ร.บ. งบประมาณฯ เป็ นต้ น
ลงชื่อ
(นายวรชาติ ศรี ไม้ )
นายกเทศมนตรี ตาบลบ้ านธิ
วันที่..๒๔..เดือน.พฤษภาคม...พ.ศ ๒๕๕๖
ผู้อนุมตั ิแผนปฏิบตั ิการ

แผนปฏิบัตกิ ารป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

เทศบาลตาบลบ้ านธิ
อาเภอบ้ านธิ จังหวัดลาพูน

