แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เทศบาลตาบลบ้านธิ
อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จังหวัดลาพูน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
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

-๒ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560)
เทศบาลตาบลบ้านธิ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน
ได้ยึดถือแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งประกอบด้วย ๔
ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและการพัฒนา
เครือข่ายในประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน
โดยเทศบาลตาบลบ้านธิ ได้ นามาจัดทา เป็น แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
เทศบาลตาบลบ้านธิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานนาไปปฏิบัติ ดังนี้

ของ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุก
ภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ
วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในประโยชน์ของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักการเมืองและบุคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
มาตรการ/
แนวทาง

กิจกรรม/
โครงการ

๑.ส่งเสริมการ
ดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
เรียนรู้ในการ
ดาเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

งบประมาณ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย พ.ศ.2558
เป้าหมาย
เป้าหมายกิจกรรม/
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
โครงการ

๑๕๐,๐๐๐ จัดอบรมและศึกษาดู ประชาชน
งานให้กับประชาชน สามารถนา
ในเขตพื้นที่เทศบาล หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ให้เกิด
ประโยชน์ คิด
เป็นร้อยละ ๘๐

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ร้อยละ
ปีงบ
๑๐๐ ของ ประมาณ
ผู้เข้ารับ พ.ศ. ๒๕๖๐
การอบรม

มาตรการ/
แนวทาง

กิจกรรม/
โครงการ

๒.ส่งเสริมการใช้
และกาหนด
บทลงโทษใน
ประมวล
จริยธรรมแก่ทุก
ภาคส่วน

(๑) กิจกรรมการ
จัดทาประมวล
จริยธรรมฝ่าย
การเมืองและ
ฝ่ายข้าราชการ

-

(๒) โครงการ
อบรมเพื่อพัฒนา
ด้านคุณธรรม
และจริยธรรมแก่
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง

๒๐,๐๐๐

(๑) โครงการเข้า
ค่ายธรรมะ
เยาวชน

๓๐,๐๐๐

๓.ใช้การศึกษา
และศาสนาเป็น
เครื่องมือการ
ปลูก-ปลุก-ปรับ
เปลี่ยนฐาน
ความคิด

งบประมาณ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย พ.ศ.2558
เป้าหมาย
เป้าหมายกิจกรรม/
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

จัดประชุมเพื่อระดม
ความคิดเห็นในการ
จัดทาประมวล
จริยธรรมฯ เพื่อให้
คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาล/
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง ทุกคน
ในสังกัดปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมฯ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง ทุกคน
ในสังกัดเทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย
สามารถปฏิบัติ
ตามประมวล
จริยธรรมฝ่าย
การเมืองและ
ข้าราชการ คิด
เป็นร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
ปีงบ
๑๐๐ ของ ประมาณ
กลุ่มเป้า พ.ศ. ๒๕๖๐
หมาย

ข้าราชการ/
ลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง
ที่เข้าอบรมฯ
สามารถลดการ
ทุจริตฯ ใน
หน่วยงานให้
หมดไป คิดเป็น
ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ
ปีงบ
๑๐๐ ของ ประมาณ
กลุ่มเป้า พ.ศ. ๒๕๖๐
หมาย

จัดกิจกรรมเข้าค่าย
ธรรมะ ปีละ ๑ ครั้ง

เยาวชนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมาก
ขึ้น คิดเป็นร้อย
ละ ๘๐

ร้อยละ
ปีงบ
๑๐๐ ของ ประมาณ
ผู้เข้ารับ พ.ศ. ๒๕๖๐
การอบรม

-๔ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดลาพูน ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีแนวทางการขับเคลื่อนและทิศทางประเมินผลที่ชัดเจน
มาตรการ/
แนวทาง

กิจกรรม/
โครงการ

๑. ประสาน
การทางานและ
การบริหาร
ระหว่างองค์กร
ตาม
รัฐธรรมนูญ

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

งบประมาณ

-

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย พ.ศ. 2558
เป้าหมาย
เป้าหมายกิจกรรม/
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
โครงการ

คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาล/
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง ทุกคน
ในสังกัดเทศบาล

คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภา
เทศบาล/
ข้าราชการ/
ลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง
เข้ารับการ
อบรมฯ และมี
ความรู้มากขึ้น
คิดเป็นร้อยละ
๙๐

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ร้อยละ
ปีงบ
๑๐๐ ของ ประมาณ พ.ศ.
กลุ่มเป้า ๒๕๖๐
หมาย

-๕ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบกลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะ และภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต เกิดความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัย
มาตรการ/
แนวทาง

กิจกรรม/
โครงการ

๑. สร้างเสริม
ระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนร่วม
ต่อต้านการ
ทุจริต

ช่องทางการแจ้ง
เบาะแสเรื่องการ
ทุจริตฯ ผ่าน
website ของ
เทศบาล /ผ่าน
ศูนย์ดารงธรรม
เทศบาล/กล่อง
รับฟังความ
คิดเห็น

งบประมาณ

-

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย พ.ศ.2558
เป้าหมาย
เป้าหมายกิจกรรม/
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
โครงการ

ประชาสัมพันธ์ให้
ประขาชนได้
รับทราบช่องทางใน
การแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตผ่าน website
ของเทศบาล /ผ่าน
ทางศูนย์ดารงธรรม
ฯ/กล่องรับฟังความ
คิดเห็น

ประชาชนแจ้ง
เบาะแสการ
ทุจริต เพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ
๘๐

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ

ร้อยละ
ปีงบ
๑๐๐ ของ ประมาณ พ.ศ.
จานวน
๒๕๖๐
ประชากร

-๖ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน
วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับสมรรถนะการดาเนินงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในด้านการ
ต่อต้านให้เท่าทันสถานการณ์และได้มาตรฐานสากล
มาตรการ/
แนวทาง

กิจกรรม/
โครงการ

๑.พัฒนาระบบ จัดประชุม/แจ้ง
การจัดการองค์ เวียนให้ความรู้
ความรู้
เกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต
แก่หัวหน้ากอง
เพื่อนาความรู้ไป
กระจายให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา

งบประมาณ

-

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย พ.ศ.2558
เป้าหมาย
เป้าหมายกิจกรรม/
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
โครงการ

ให้ความรู้ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ตลอดจนข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างในสังกัด

บุคลากรใน
หน่วยงาน
สามารถยก
ระดับความรู้
ด้านกฎหมาย
และมีส่วนร่วม
ในการต่อต้าน
ทุจริตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๘๐

ลงชื่อ

ร้อยละ
๑๐๐

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ

ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐

หัวหน้าหน่วยงาน
(นายวรชาติ ศรีไม้)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ

