แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง

คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒ นา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ
และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่
ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
ประกอบกับ คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ หรือ คสช. ได้ มีคาสั่ งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการ
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานกฎหมายและคดี สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ
องค์การบริห ารส่วนตาบลบ้ านค่า ประจาปี งบประมาณ 2560 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตาม คาสั่ง 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย

สานักงานปลัด
งานกฎหมายและคดี
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า

สารบัญ
หน้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๑

- วัตถุประสงค์
- มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๒

- วัตถุประสงค์
- มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๓

- วัตถุประสงค์
- มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๓

- วัตถุประสงค์
- มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๕

-๑แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ส่ งเสริ ม เสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก และค่ า นิ ย มให้ ทุ ก หน่ ว ยงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล บ้ า นค่ า
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดย มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตต่อ
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล บ้ า นค่ า รวมทั้ ง การรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา
ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนให้ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
๑.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่หน่วยงาน
๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่ามีความรู้ความเข้าใจรวมทั้ งมีการฝึกอบรม
เพื่อให้ปฏิบัติงานหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ ส่ งเสริ ม ให้ เจ้ าหน้ าที่ ขององค์ การบริห ารส่ ว นต าบลบ้ านค่ า ได้ป ระพฤติป ฏิ บั ติ ตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
๒.๓ ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบั ติงานการประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริห ารส่วน
ตาบลบ้านค่า ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริตโดยให้ยึดถือเป็นค่านิยม
กระแสหลักของชาติ
๓.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๓.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๓.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านค่า

-๒ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ างหน่ ว ยงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ านค่ า ในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่ากับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
ค่ากับทุกภาคส่วน
๑.๒ ส่งเสริม สนับ สนุนองค์กรและบุคคลทางด้านการสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนทราบ
๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า
๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า
๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ความสะดวกหลากหลาย รวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
๒.๔ กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัลตอบแทน

-๓ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ส่ งเสริ ม การกระจายอ านาจสู่ ร ะดั บ กอง สร้า งกลไกความร่ว มมื อ ระหว่า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ กั บ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาข้อบัญญัติ ข้อบังคับที่
เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ขัดเจนและมีประสิทธิภาพ
๑.๑ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นค่ า มี พั น ธะกิ จ ด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่ วยงานอัตรากาลังการบริห ารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
๑.๒ ให้ ห น่ ว ยงานในองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลบ้ านค่ า สร้างระบบการตรวจสอบการบริห าร
ราชการโดยกาหนดให้แยกอานาจการบริหารงานออกจากอาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีก
อานาจหนึ่งได้
๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านค่าด้วยกันเอง
๑.๔ ให้หน่วยงานงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม
๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่ากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่ากับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้
สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้างมาตรฐานทาง
วิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปรายปรามการทุจริต
๑.๑ กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ

-๔ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ/แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ

ปี ๒๕60
๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการ
ดาเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม

๑. อบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ให้กับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง

14,15๐

๒.ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้
๒.1 จัดทาประกาศประมวลจริยธรรมแก่
เรียนรู้และปฏิบัติงานหลักธรรมาภิบาล บุคลากรทั้งฝ่ายประจาและฝ่ายการเมือง
๒.๓ จัดทาคู่มือจริยธรรมข้อบังคับและ
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ

ปี ๒๕60
๑.บูรณาการระหว่างหน่วยงานใน ๑.๑ จัดทาตู้รับฟังความคิดเห็นและ
การป้องกันและปราบปรามการ แจ้งเหตุทุจริต
ทุจริต
๑.๒ จัดทาเว็ปไซต์แจ้งเหตุทุจริต

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรการ/แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ

ปี ๒๕60
๑.จัดทาระบบตรวจสอบ ควบคุมและ ๑.๑ กิจกรรมติดตามและประเมินผล
ถ่วงดุล
การควบคุมภายใน
๑.๒ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคา
กลางทางประกาศและเว็ปไซต์

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-๕ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรการ/แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ

ปี ๒๕60

1. พั ฒ น าส ม รรถ น ะแ ล ะขี ด ๑.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ อบต.เข้า
ความสามารถเจ้ าหน้ าที่ รั ฐในการ อบรมหลั ก สู ต รการป้ อ งกั น และ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประพฤติมิชอบ

-

ไม่ใช้งบประมาณ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า ประจาปีบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ลป 0023.4/ว 433 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของศูนย์ปฏิ บัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดลาปางดาเนิน การข้อ ๒. จั ดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แล้วเสร็จและนาเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิช อบ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่ อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของการจัดทาแผนแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายพลวัฒน์ นันตะกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า

