
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการ

ตามอ านาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน

(1) โครงการฝึกอบรมและดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 400,000       400,000       400,000       ส านักปลัด
การปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถ่ินและเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน
ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของพนักงานส่วนต าบล -               -               -               ส านักปลัด ไม่ใช้งบประมาณ

และพนักงานจ้าง
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติ

ตามประมวลจริยธรรม
   (1) มาตรการจัดท าประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ -               -               -               ส านักปลัด ไม่ใช้งบประมาณ

บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการอันเป็น

การขัดกันแห่งประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

(1) กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -               -               -               ส านักปลัด ไม่ใช้งบประมาณ

(2)  มาตรการจัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ -               -               -               ส านักปลัด ไม่ใช้งบประมาณ

ทับซ้อน ของ อบต.ทับใต้

10

มิติท่ี ๑ การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

1.๑ การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรท้ังข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และ
ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ปีงบประมาณ
หมายเหตุโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการภารกิจตามมิติ



๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

มิติท่ี ๑ การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ
หมายเหตุโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการภารกิจตามมิติ

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้าน

การทุจริต

-
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
 (1) โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ีเพ่ือรับช าระภาษีประจ าปี ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ กองคลัง
 (2) โครงการปลูกป่าชุมชนต าบลทับใต้ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ
 (3) โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ
 (4) โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ
  (5) โครงการอบรมให้ความรู้ในการบ าบัดน้ าเสียด้วยตนเอง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ
ในครัวเรือน
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 (1) โครงการยึดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 98,000         98,000         98,000         กองการศึกษาฯ
 (2) โครงการศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 300,000       300,000       300,000       กองการศึกษาฯ
(3) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมส่งเสริมการเรียนรู้ -               -               -               กองการศึกษาฯ ไม่ใช้งบประมาณ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน

ในท้องถ่ิน



๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

มิติท่ี ๑ การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ
หมายเหตุโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการภารกิจตามมิติ

  (4)โครงการท้องถ่ินไทยน่าอยู่ย่ังยืน 200,000       200,000       200,000       กองสาธารณสุข
  (5)  โครงการปลูกผักกินเองปลอดภัยปลอดโรค 50,000         50,000         50,000         กองสาธารณสุข
1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต
 (1) โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ

 (2) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโตไปไม่โกงให้เด็ก ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับใต้
 (3) โครงการพาน้องท่องธรรมะ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ กองการศึกษาฯ
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต
 (1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโตไปไม่โกงให้เด็ก ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับใต้
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
 (1) โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน 100,000 100,000 100,000 กองสาธารณสุข
 (2) โครงการประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะ -               -               -               กองสาธารณสุข ไม่ใช้งบประมาณ

 (3) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 50,000         50,000         50,000         กองสาธารณสุข
 (4) โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด 50,000         50,000         50,000         กองสาธารณสุข
 (5) โครงการธนาคารขยะโรงเรียน 200,000       200,000       200,000       กองสาธารณสุข
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1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่

เด็กและเยาวชน


