แผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
เทศบำลตำบลบ้ำนแหลม
ลำดับที่
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/
โครงการกิจกรรม 5 ส
โครงการจัดการความรู้ในองค์กร
โครงการวันเทศบาล
โครงการห้องคลังความรู้
กิจกรรม "การให้ความรู้แก่บุคลากรของ
เทศบาลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและการนาไปสู่
การประพฤติปฏิบัติ
โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้
โครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในชุมชน
โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่
เสน่ห์เมืองบ้านแหลม
โครงการถนนสวยงาม
โครงการกวาดบ้านทาความสะอาดเมือง
(Big Cleaning Day)

จำนวนงบประมำณ (บำท)
หมำยเหตุ
ตำม แผน ปปท.
ต่อเนื่องตลอดปี
บุคลากรของเทศบาล
3,000
เครื่องหมาย ต่อเนื่องตลอดปี
บุคลากรของเทศบาล
5,000
หมายถึง
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
บุคลากรของเทศบาล
10,000
ไม่ใช้งบประมาณ
ต่อเนื่องตลอดปี
ประชาชนและบุคลากรไม่จากัดจานวน
ต่อเนื่องตลอดปี
บุคลากรของเทศบาล
ระยะเวลำดำเนินกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

ไตรมาสที่ 2-3 (ม.ค.-มิ.ย.)

บุคลากรของเทศบาล 50 คน

10,000

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ประชาชนในเขตเทศบาล 50 คน
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ประชาชนในเขตเทศบาล 50 คน

10,000
10,000

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ประชาชนในเขตเทศบาล 50 คน

15,000

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ต่อเนื่องตลอดปี

50,000
10,000

ถนนจานวน 1 เส้นทาง
ประชาชนในเขตเทศบาล
จานวน 40 คน

หน ้าที่ 1 จาก 8

แผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
เทศบำลตำบลบ้ำนแหลม
ลำดับที่
12
13

14
15
16
17
18
19
20

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/
โครงการทบทวนความรู้และแนวทาง
การเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน
โครงการค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ
เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้า ภัย
จากมิจฉาชีพและการเฝ้าระวังป้องกันโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสาหรับ
ผู้ประกอบการค้าอาหาร
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
คุ้มครองเด็ก
โครงการเข้าวัดทาบุญปลูกต้นไม้ถวาย
วัดเนื่องในวันวิสาขบูชา
โครงการน้ามันพืชใช้แล้วแลกหนังสือ
ให้น้องเพื่อคูคลองที่ใสสะอาด
โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกอนุรักษ์
แม่น้าเพชรบุรี
โครงการรักษาความสะอาดแม่น้าเพชรบุรี
โครงการผ้าป่าขยะ

จำนวนงบประมำณ (บำท)
ตำม แผน ปปท.
ไตรมาสที่ 3-4 (ม.ค.-มิ.ย.) ชุมชนและกลุ่มเครือข่าย 9 ชุมชน
10,000
จานวน 50 คน
ต่อเนื่องตลอดปี
ประชาชนทั่วไป
25,000
(ไม่จากัดจานวน)
ระยะเวลำดำเนินกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

ไตรมาสที่ 1-2 (ธ.ค.-ม.ค.)

ผู้ประกอบการค้าอาหาร

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

ประชาชนในเขตเทศบาล
จานวน 45 คน
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ประชาชนในเขตเทศบาล
(ไม่จากัดจานวน)
ต่อเนื่องตลอดปี
ประชาชนในเขตเทศบาล
(ไม่จากัดจานวน)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ประชาชนในเขตเทศบาล
600 คน
ต่อเนื่องตลอดปี
ประชาชนในเขตเทศบาล (ไม่จากัด)
ไตรมาสที่ 2-4 (ม.ค.-ก.ย.) ประชาชนในเขตเทศบาล (ไม่จากัด)
หน ้าที่ 2 จาก 8

30,000
15,000
3,000
2,000
85,000
5,000
10,000

หมำยเหตุ

แผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
เทศบำลตำบลบ้ำนแหลม
ลำดับที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/
โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
ในครัวเรือน
โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัว
แนวตั้ง
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
แกนนาสุขภาพชุมชน
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่
ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
กิจกรรมหลักสูตรโตไปไม่โกงปรับใช้ใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
โครงการครอบครัวนักปั่นสร้างสรรค์
วินัยจราจร
โครงการเยาวชนคนทูบี ทาดีเพื่อพ่อ
โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนใน
การคัดแยกขยะ
กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารเทศบาลตาบลบ้านแหลม

ระยะเวลำดำเนินกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ประชาชนในเขตเทศบาล
(ไม่จากัดจานวน)
นักเรียนและเยาวชน
(ไม่จากัดจานวน)
ประชาชนในเขตเทศบาล
จานวน 100 คน
ประชาชนและกลุ่มสตรีใน
เขตเทศบาล 50 คน
นักเรียน

ต่อเนื่องตลอดปี
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ไตรมาสที่ 2-3 (ม.ค.-มิ.ย.)
ต่อเนื่องตลอดปี
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

ประชาชนทั่วไป
(จานวน 90 คน)

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) นักเรียนและเยาวชน (ไม่จากัดจานวน)
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เด็กเยาวชน จานวน 90 คน
ต่อเนื่องตลอดปี

หน ้าที่ 3 จาก 8

บุคลากรของเทศบาล

จำนวนงบประมำณ (บำท)
ตำม แผน ปปท.
3,000
5,000
32,000
50,000
40,000
40,000
15,000
-

หมำยเหตุ

แผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
เทศบำลตำบลบ้ำนแหลม
ลำดับที่
30
31
32
33
34

35

36
37

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/
มาตรการผู้บริหารกาหนดแนวทางการ
บริหารงานบุคคลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ
กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน
กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัด
ซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายโครงการให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์
หรือสื่อช่องทางอื่น ๆ
กิจกรรมจัดทาแนวทาง หรือคู่มือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วย
งานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
กิจกรรมนาเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลำดำเนินกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

ต่อเนื่องตลอดปี

บุคลากรของเทศบาล

จำนวนงบประมำณ (บำท)
ตำม แผน ปปท.
-

ต่อเนื่องตลอดปี

บุคลากรของเทศบาล

-

ต่อเนื่องตลอดปี

บุคลากรของเทศบาล

-

ต่อเนื่องตลอดปี

บุคลากรของเทศบาล

-

ต่อเนื่องตลอดปี

บุคลากรของเทศบาล

-

ต่อเนื่องตลอดปี

บุคลากรของเทศบาล

-

ต่อเนื่องตลอดปี
ต่อเนื่องตลอดปี

ประชาชนทั่วไป
บุคลากรของเทศบาล

-

หน ้าที่ 4 จาก 8

หมำยเหตุ

แผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
เทศบำลตำบลบ้ำนแหลม
ลำดับที่
38
39
40
41
42
43
44

45
46

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/
มาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กิจกรรมแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่า
บริการอย่างชัดเจน
มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น
มาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจ
สอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
มาตรการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าว
สารของเทศบาลตาบลบ้านแหลม
โครงการจัดทาเอกสารรายงานกิจการ
เทศบาล

ระยะเวลำดำเนินกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

ต่อเนื่องตลอดปี

บุคลากรของเทศบาล

จำนวนงบประมำณ (บำท)
ตำม แผน ปปท.
-

ต่อเนื่องตลอดปี

ประชาชนทั่วไป

-

ต่อเนื่องตลอดปี

บุคลากรของเทศบาล

-

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ต่อเนื่องตลอดปี
ต่อเนื่องตลอดปี

บุคลากรของเทศบาล
บุคลากรของเทศบาล
บุคลากรของเทศบาล

10,000
-

ต่อเนื่องตลอดปี

บุคลากรของเทศบาล

-

ต่อเนื่องตลอดปี

ประชาชนทั่วไป

-

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)

รายงานกิจการ 3,000 เล่ม

100,000

หน ้าที่ 5 จาก 8

หมำยเหตุ

แผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
เทศบำลตำบลบ้ำนแหลม
ลำดับที่
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/
มาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลตาบลบ้านแหลม
โครงการทบทวนและจัดทาแผนชุมชน
โครงการประชาคมตาบลบ้านแหลม
โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน
โครงการตู้แดงร้องทุกข์
มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
เทศบาลตาบลบ้านแหลม
กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาล
ตาบลบ้านแหลม
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตาบลบ้านแหลม
กิจกรรมจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กิจกรรมเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการ
บริหารงานบุคคล

ระยะเวลำดำเนินกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

ต่อเนื่องตลอดปี

ประชาชนทั่วไป

ไตรมาสที่ 1-2 (ธ.ค.-ม.ค.) ประชาชนในชุมชน (ไม่จากัดจานวน)
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ประชาชนในเขตเทศบาล (ไม่จากัดจานวน)
ต่อเนื่องตลอดปี
ประชุมแกนนาชุมชน 36 คน ทุกเดือน
ต่อเนื่องตลอดปี
ประชาชนในเขตเทศบาลทุกคน
ต่อเนื่องตลอดปี
ประชาชนทั่วไป

จำนวนงบประมำณ (บำท)
ตำม แผน ปปท.
15,000
15,000
180,000
-

ต่อเนื่องตลอดปี

ประชาชนในเขตเทศบาล

-

ต่อเนื่องตลอดปี

บุคลากรของเทศบาล

-

ต่อเนื่องตลอดปี

บุคลากรของเทศบาล

-

ต่อเนื่องตลอดปี
ต่อเนื่องตลอดปี

บุคลากรของเทศบาล
บุคลากรของเทศบาล

-

หน ้าที่ 6 จาก 8

หมำยเหตุ

แผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
เทศบำลตำบลบ้ำนแหลม
ลำดับที่
58

59
60
61

62

63
64

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/

ระยะเวลำดำเนินกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

กิจกรรมจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียด
ต่อเนื่องตลอดปี
ประชาชนทั่วไป
ข้อมูลการดาเนินโครงการและการใช้งบประมาณ
(ไม่จากัดจานวน)
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าและให้
ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู
โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อ
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ประชาชนและบุคลากรของเทศบาล
จัดจ้างของเทศบาล
จานวน 50 คน
กิจกรรมส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
ต่อเนื่องตลอดปี
ประชาชนในเขตเทศบาล
การตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
(ไม่จากัดจานวน)
กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ
ต่อเนื่องตลอดปี
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและ
จานวน 15 คน
สมาชิกสภาท้องถิ่น
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
ต่อเนื่องตลอดปี
สมาชิกสภาท้องถิ่น 11 คน
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนใน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
คณะกรรมการชุมชน 90 คน
เขตเทศบาล
โครงการให้ความรู้แก่ผู้ชาระภาษีตาม พรบ.
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ผ็ที่มีหน้าที่ต้องชาระภาษี
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
จานวน 100 คน
หน ้าที่ 7 จาก 8

จำนวนงบประมำณ (บำท)
ตำม แผน ปปท.
-

10,000
-

-

50,000
10,000

หมำยเหตุ

แผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
เทศบำลตำบลบ้ำนแหลม
ลำดับที่
65

66

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ
เทศบาลเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ
และแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้ให้
ที่ดี
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล
เรื่องการกาหนดตัวชี้วัด

ระยะเวลำดำเนินกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

ไตรมาสที่ 3-4

บุคลากรของเทศบาล
จานวน 40 คน

ไตรมาสที่ 2-3

บุคลากรของเทศบาล
จานวน 40 คน

หน ้าที่ 8 จาก 8

จำนวนงบประมำณ (บำท)
ตำม แผน ปปท.
10,000

10,000

หมำยเหตุ

