
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลแมทาชาง 
เรื่อง แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชาง 

ประจําปงบประมาณ 2564 
----------------------------------------------------- 

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง   เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ี
มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
นั้น    

 

 เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลแมทาชาง ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือใหทุก
หนวยงานในเทศบาลตําบลแมทาชาง ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ท้ังนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชาง เปนไปอยาง
ตอเนื่อง สรางระบบราชการท่ีมีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม ความคุมคา  เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงคปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมให
ประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 254๖  จึงประกาศใช แผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชาง ประจาํปงบประมาณ 2564 

 
  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 3  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 

 

 
 (นายทรัพยทวี  คํามา) 

นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง 



 
 

 

 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
เทศบาลตําบลแมทาชาง 

พ.ศ.  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทศบาลตําบลแมทาชาง 
อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ของเทศบาลตําบลแมทาชาง  
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หลักการเหตุผล 
 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง   เพ่ือสกัด
ก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557   ไดกําหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล    

 

 ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลแมทาชาง ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564  เพ่ือใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลแมทาชาง ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ท้ังนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแม
ทาชาง เปนไปอยางตอเนื่อง สรางระบบราชการท่ีมีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ความคุมคา  เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให
เกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงคปลูกจิตสํานึกคานิยม
ของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสอดคลอง
กับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 254๖   

 

วิสัยทัศน  
      “ยึดธรรมาภิบาล  บริหารจัดการโปรงใส  ใสใจบริการ ” 
  

         พันธกิจ ( Mission ) 
        1. เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหกับเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลแมทาชางยึด
หลักธรรมาภิบาล  
        2. บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือเสริมสราง และพัฒนาเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตําบลแมทาชาง 
        3. สงเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
        4. สรางกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลแม
ทาชาง ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
        5. สงเสริม สนับสนุนการจัดการองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ตําบลแมทาชางอยางจริงจังและตอเนื่อง 
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ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลแมทาชาง 

 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลแมทาชาง 

                     บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

         วัตถุประสงค 

          เพ่ือสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึกและคานิยมใหทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลแมทาชาง 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลแมทาชาง รวมท้ังการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ  ใหทุก
หนวยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ท่ีจะเปนกลไกในการแกไขปญหาการพัฒนา ตลอดจน เปน
การวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชางไดอยางมีประสิทธิภาพ    
 

         มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  
      1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจแกผูบริหาร เจาหนาท่ีและประชาชน ใหปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
 1.3 สงเสริมการเรียนรูหรือการฝกอบรมเก่ียวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกทุกหนวยงาน 
      2. สงเสริมใหเจาหนาท่ีทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 2.1 สงเสริมใหเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลแมทาชาง มีความรู ความเขาใจ รวมท้ังมีการฝกอบรม
เพ่ือใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม 
 2.2 สงเสริมใหเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลแมทาชาง ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
 2.3 ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลแม
ทาชางใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
       3. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต โดยให
ยึดถือเปนคานิยมกระแสหลักของชาติ 
 3.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลแมทาชางปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย
ความซ่ือสัตยสุจริตเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
 3.2 รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 3.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตําบลแมทาชาง         
          3.4 สงเสริม สนับสนุน ใหทุกหนวยงานรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตําบลแมทาชาง 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

                วัตถุประสงค 
                เพ่ือประสานความรวมมือระหวางหนวยงานของเทศบาลตําบลแมทาชางในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลแมทาชาง เสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาค
ประชาชนใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัย    ในการแจง
ขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 

               มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
 

              1. บูรณาการระหวางหนวยงานภายในเทศบาลตําบลแมทาชาง กับองคกรทุกภาคสวนในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                   1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางเทศบาลตําบลแมทาชาง
กับองคกรทุกภาคสวน 
                   1.2 ใหมีการจัดตั้ง “ศูนยการขาวกลาง” เพ่ือดําเนินการจัดระบบการขาว เก็บรวบรวมขอมูล
ท่ีเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชาง ตลอดจนการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลแมทาชาง จากทุกหนวยงาน 
เพ่ือนําไปประมวล วิเคราะห เพ่ือใชในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
           1.3  สงเสริม  สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชน ใหมีความเขมแข็ง  และ
เปนอิสระในการทําหนาท่ีตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ 
          1.4 สงเสริม สนับสนุนให มีระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือทําการเผยแพร ประชาสัมพันธในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตําบลแมทาชาง โดยใหมีเว็บบอรดเพ่ือติดตอสื่อสารระหวางกัน  
    2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในเทศบาลตําบลแมทาชาง 
          2.1  เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอสภาพปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลแมทาชาง 
           2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย  
รวมท้ังสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น 
           2.3  สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร  
           2.4 กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน 
           2.5  ใหองคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือ  เพ่ือ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตําบลแมทาชาง 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ                

             วัตถุประสงค 
 

     มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน  
และมีประสิทธิภาพ สงเสริมการกระจายอํานาจสูระดับกอง สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ
กับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แกไข และพัฒนาเทศบัญญัติ
ขอบังคับท่ีเอ้ือประโยชนตอการทุจริตหรือเปนอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพ   
     มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
              1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน   และมี
ประสิทธิภาพ 
            1.1 ใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลแมทาชางท่ีมีพันธกิจดานการปองกัน  และปราบปราม
การทุจริต  มีโครงสรางของหนวยงานอัตรากําลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณ  ท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับภารกิจและความรับผิดชอบ   
                 1.2 ใหหนวยงานในเทศบาลตําบลแมทาชาง  สรางระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดย
กําหนดใหแยกอํานาจการบริหารงานออกจากอํานาจการพิจารณาคดี เพ่ือสามารถถวงดุล  หรือยับยั้งอีก
อํานาจหนึ่งได 
      1.3 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวาง หนวยงานของเทศบาล
ตําบลแมทาชางดวยกันเอง 
                  1.4 ใหหนวยงานทุกหนวยงาน ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใชอํานาจในการ  
ปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยความรวดเร็วตอเนื่องและเปนธรรม 
    2. สรางกลไกความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลแมทาชาง กับภาคเอกชนใหมีศักยภาพ ในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
    2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลแมทาชางกับ
ภาคเอกชนหรือหนวยงานตรวจสอบภายนอก ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   วัตถุประสงค 
                        มุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยาง
ตอเนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน     
   

            มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  
     1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
                   1.1 กําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐตองรับการฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกัน  และปราบปราม
การทุจริตท้ังในและตางประเทศเพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาชีพ 
                  1.2 จัดต้ังศูนยขอมูลความรูทางวิชาการเพ่ือใหมีกระบวนการเรียนรู และการถายทอดความรู    
ตลอดจนใหมีการศึกษาตัวอยางกรณี (case study) 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหทุกหนวยงานของเทศบาลปฏิบัติงาน  
                   ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
มาตรการ/แนวทาง

ดําเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ปงบประมาณ หมายเหตุ 
2564 

1.ส ง เ ส ริ ม พั ฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสํานึกท่ีด ี
 
 
 
 
 
 
2. สงเสริมใหบุคลากร
ทุกระดั บได เรี ยนรู      
และปฏิบั ติ งานตาม
หลั กธรรมาภิ บาล        
มีจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 

1.1 โครงการฝกอบรมเก่ียวกับการปองกันการทุจริต
แกผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล 
 
1.2 จัดทําประมวลจริยธรรม 
 
1.3 โครงการฝกอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสําหรับ
การทํางานของผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน
เทศบาล 
 
๒.1 กิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม  
 
2.2 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการเมืองของ
ประชาชน 
 
 
 

20,๐๐๐ 
 
 
- 
 

20,000 
 
 
 

- 
 

5,000 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
มาตรการ/แนวทาง

ดําเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ปงบประมาณ หมายเหตุ 
2564 

1.บูรณาการระหวาง
หน วยงานใ น ก า ร
ปอง กันและแก ไข
ป ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 
 
 

1.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 
 

1.2 กิจกรรมจัดทําแผนอัตรากําลังสามป 
 

1.3 มีคําสั่งมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ี 
 

1.4 กิจกรรมตรวจฎีกากอนการเบิกจาย 
 

1.5 กิจกรรมจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
 

1.6 กิจกรรมลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 

1.7 กิจกรรมจัดทําแผนภูมิข้ันตอนระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานของทุกกอง 
 

1.8 กิจกรรมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
 

1.9 กิจกรรมคัดเลือกพนักงานบุคลากรดีเดน 
 

1.10 กิจกรรมจัดทําบันทึกขอตกลงในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
 

2.1 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 

2.2 กิจกรรมคนดีศรีแมทาชาง 
 

๒.๓ กิจกรรมรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 

2.4 จัดตั้งศูนยดํารงธรรม 
 

2.5 จัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน 
 

2.6 จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร  
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
20,000 

 

- 
 

- 
 
 

20,000 
 

10,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

ของเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 

มาตรการ/แนวทาง
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปงบประมาณ หมายเหตุ 

ป 2564 
  1. จั ด ทํ า ร ะ บ บ

ตรวจสอบ ควบคุมและ
ถวงดุลใหเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
๒. สร างกลไกความ
ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง
ห น ว ย ง า น กั บ
ภาคเอกชน 
 
 

๑.๑  กิจกรรมประชาสัมพันธงานเทศบาล 
 
๑.๒  กิจกรรมจดัทํารายงานการควบคุมภายใน 
 
๑.๓ กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
1.4 กิจกรรมเผยแพรรายงานทางการเงิน ผลการดําเนินงาน 
 
 
๒.๑ โครงการเทศบาลพบประชาชน 
 
2.2 โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาตําบล 
 
2.3 กิจกรรมจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 
 

10,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

- 
 

 
 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเทศบาลตําบลแมทาชาง 

 

มาตรการ/แนวทาง
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปงบประมาณ หมายเหตุ 

ป 2564 
1.พัฒนาสมรรถนะและ
ขี ดคว ามสามารถ
เจ าหน าท่ี รั ฐในการ
ป อง กั นและแก ไข
ปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

๑.๑ จัดสงผูบริหาร สมาชิก เจาหนาท่ีของเทศบาล
เขาอบรมหลักสูตรการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
 

5๐,๐๐๐ 
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