บัญชีโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ / งบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี พ.ศ. 2562
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลปราณบุรี
ยุทธศาสตร์
1.การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1.1การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1.1.1 และ 1.1.2
(1) กิจกรรมอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่
ผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและ
ลูกจ้างของเทศบาล

1.2สร้างจิตสานึกและ
ตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น

1.2.1
(1)มาตรการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต
1.2.2
(1)โครงการออกหน่วย
เคลื่อนที่รับแบบแสดง
รายการทีด่ ิน เพื่อเสนอ
ภาษีบารุงประจาปี
1.2.3
(1)โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลฯ
(2)โครงการส่งเสริมอาชีพ
ในชุมชน

งบประมาณ
(บาท)
ต.ค. พ.ย.
61 61
10,000

-

5,000

70,000
30,000

ธ.ค.
61

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
62 62 62
62 62 62

หมายเหตุ
ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ยุทธศาสตร์
1.การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต (ต่อ)

แนวทาง
1.3การส่งเสริม
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1.3.1
(1)โครงการครอบครัวคุณธรรมนา
สังคมไทยเข็มแข้ง ( พาลูกจูงหลาน
เข้าวัด)

งบประมาณ
(บาท)
60,000

(2)โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน
เทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้า)

30,000

(3)โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลปราณบุรี
( สอน ฤทธิ์เดช )

15,000

(4)กิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” เด็กสร้าง
ชาติ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี
(บ้านปลายน้า)

-

(5)กิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” เด็กสร้าง
ชาติโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ปราณบุรี (สอน ฤทธิ์เดช)
1.3.2
(1)โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรม
ศูนย์เยาวชนเทศบาลตาบล
ปราณบุรี

-

100,000

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค. ม.ค.
61 62

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62
62
62
62 62 62 62 62

ยุทธศาสตร์

แนวทาง

1.การสร้างสังคม
1.3การส่งเสริม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต จิตสานึกและความ
( ต่อ )
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน ( ต่อ )

2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

1.3.3
(1)โครงการลูกเสือ
เนตรนารีและยุวกาชาด

40,000

(2)โครงการวันเด็กแห่งชาติ

488,000

2.1การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต

2.1.1
(1)กิจกรรมประกาศ
เจตจานง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2มาตรการสร้าง
ความโปร่งใส่ในการ
ปฏิบัติราชการ

2.2.1
(1)มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
(ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ)
2.2.2
(1)กิจกรรมควบคุมการเบิก
จ่างเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
(2)กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ

-

-

-

-

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
61 61 61 62

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62
62
62 62 62 62 62

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์
2.การบริหาร
ราชหารเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต(ต่อ)

แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2.2มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

2.2.3
(1)มาตรการยกระดับ
คุณภาพการบริหาร
ประชาชน

2.3มาตรฐานการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อานาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

2.3.1
(1)กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
2.3.2
(1)มาตรการการมอบ
อานาจ อนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิราชการ

2.4การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคลากรใน
การดาเนินกิจกรรมการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์

2.4.1 และ 2.4.2
(1)โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาความเข้มแข็งของ
ครอบครัวในชุมชน
(ครอบครัวตัวอย่าง)

งบประมา
ณ
ต.ค. พ.ย.
(บาท) 61 61
-

-

-

20,000

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
62 62 62 62

หมายเหตุ
มิ.ย.
62

ก.ค. ส.ค.
62 62

ก.ย.
62

ยุทธศาสตร์
2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
(ต่อ)

3.การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

แนวทาง
2.5มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.5.1
(1)มาตรการจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบตั ิ
ราชการ
2.5.2
(1)มาตรการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ
2.5.3
(1)มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน

3.1จัดทาให้มีและ
3.1.1 ,3.1.2 และ 3.1.3
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน (1)โครงการจัดทาสื่อ
ช่องทางที่เป็นการอานวย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ราชการตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

งบประมาณ
(บาท)
ต.ค. พ.ย.
61 61
-

-

-

700,000

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 62 62 62 62 62

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์
3.การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน (ต่อ)

แนวทาง
3.2การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
3.2.1
(1)โครงการสนับสนุนการ
จัดเวทีประชาชนในเขต
เทศบาลฯ
(2)โครงการประชุม
คณะกรรมการชุมชน
3.2.3
(1)กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

3.3การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.3.1,3.3.2 และ 3.3.3
(1) โครงการจัดทา
แผนพัฒนาของเทศบาล
3.3.2
(1)กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหา
พัสดุ

งบประมาณ
(บาท)
60,000

168,000

-

20,000

-

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 62 62 62 62 62

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์

แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. พ.ย.
61 61

4.การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัตริ าชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบ 4.1.1
และรายงานการ
(1)โครงการทารายงาน
ควบคุมภายในตามที่ ควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกาหนด
4.1.2
(1)กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน
4.2การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้

4.2.2
(1)กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ

4.3การส่งเสริมบทบาท 4.3.1
การตรวจสอบของสภา (1)กิจกรรมการส่งเสริมและ
ท้องถิ่น
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
4.3.2
(1)กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

-

-

-

-

-

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค. เม.ย.
62 62

หมาย
เหตุ
พ.ค.
62

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 62

ยุทธศาสตร์
4.การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัตริ าชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

แนวทาง
4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วม
ของชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
4.4.1
(1)มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน

งบประมาณ
(บาท)
ต.ค. พ.ย.
61 61
-

ธ.ค. ม.ค.
61 62

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
62 62 62 62

หมายเหตุ
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 62

