ประกาศเทศบาลตําบลแมทาชาง
เรื่อง แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชาง
ประจําปงบประมาณ 2563
----------------------------------------------------ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมชิ อบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่
มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล
นั้น
เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลแมทาชาง ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหทุก
หนวยงานในเทศบาลตําบลแมทาชาง ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งนี้ได มุงเน นใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตําบลแมทาชาง เปนไปอยาง
ตอเนื่อง สรางระบบราชการที่ มีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมิน ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มี
ประสิ ทธิ ภ าพและสนั บ สนุ น ภาคประชาชนให มีส ว นร ว ม ในการรณรงค ป ลู ก จิ ตสํ า นึ กค า นิ ย มของสั ง คมให
ประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖ จึงประกาศใช แผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชาง ประจําปงบประมาณ 2563
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

(นายทรัพยทวี คํามา)
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เทศบาลตําบลแมทาชาง
พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมทาชาง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตําบลแมทาชาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หลักการเหตุผล
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ
รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลแมทาชาง ไดจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
เพื่อใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลแมทาชาง ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ทั้งนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชาง เปนไปอยาง
ตอเนื่ อง สร างระบบราชการที่ มีความโปร งใส จั ดระบบการตรวจสอบและประเมิน ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรมจริ ยธรรม ความคุ มค า เปด เผยข อมูล ขาวสาร ปรับ ปรุ งระบบการปฏิบัติงานใหเ กิดความโปรงใส มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงคปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมใหประชาชน
รวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖
วิสัยทัศน
“ยึดธรรมาภิบาล บริหารจัดการโปรงใส ใสใจบริการ ”
พันธกิจ ( Mission )
1. เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ในการปฏิบัติหนาที่ ใหกับเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลแมทาชางยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
2. บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อเสริมสราง และพัฒนาเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลตําบลแมทาชาง
3. สงเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
4. สรางกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลแมทา
ชาง ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. สงเสริม สนับสนุนการจัดการองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแม
ทาชางอยางจริงจังและตอเนื่อง
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ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตําบลแมทาชาง
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลแมทาชาง
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึกและคานิยมใหทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลแมทาชาง บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเทศบาลตําบลแมทาชาง รวมทั้งการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกหนวยงานมีวินัย เคารพ
กฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหาการพัฒนา ตลอดจน เปนการวางรากฐานในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชางไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจแกผูบริหาร เจาหนาที่และประชาชน ใหปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 สงเสริมการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกทุกหนวยงาน
2. สงเสริมใหเ จาหนาที่ทุกระดั บไดเรี ยนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดว ยหลักธรรมาภิบ าล คุณธรรมและ
จริยธรรม
2.1 สงเสริมใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลแมทาชาง มีความรู ความเขาใจ รวมทั้งมีการฝกอบรมเพื่อให
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม
2.2 สงเสริมใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลแมทาชาง ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม
2.3 ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลแมทา
ชางใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต โดยใหยึดถือ
เปนคานิยมกระแสหลักของชาติ
3.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลแมทาชางปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
3.2 รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลตําบลแมทาชาง
3.4 สงเสริม สนับสนุน ใหทุกหนวยงานรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลตําบลแมทาชาง
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ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค
เพื่อประสานความรวมมือระหวางหนวยงานของเทศบาลตําบลแมทาชางในการปองกันและแกไข
ป ญ หาการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ส ง เสริ ม บทบาทและการมี ส ว นร ว มของภาคประชาชนในการติ ด ตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลแมทาชาง เสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาคประชาชน
ใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัย ในการแจงขอมูลหรือเบาะแส
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1. บูรณาการระหวางหนวยงานภายในเทศบาลตําบลแมทาชาง กับองคกรทุกภาคสวนในการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางเทศบาลตําบลแมทาชางกับ
องคกรทุกภาคสวน
1.2 ใหมีการจัดตั้ง “ศูนยการขาวกลาง” เพื่อดําเนินการจัดระบบการขาว เก็บรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชาง ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารดานการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลแมทาชาง จากทุกหนวยงาน เพื่อนําไปประมวล
วิเคราะห เพื่อใชในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.3 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชน ใหมีความเขมแข็ง และเปน
อิสระในการทําหนาที่ตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ
1.4 สงเสริม สนับสนุนให มีระบบอินเทอรเน็ตเพื่อทําการเผยแพร ประชาสัมพันธในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตําบลแมทาชาง โดยใหมีเว็บบอรดเพื่อติดตอสื่อสารระหวางกัน
2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
เทศบาลตําบลแมทาชาง
2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลแมทาชาง
2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น
2.3 สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร
2.4 กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน
2.5 ใหองคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือ เพื่อการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตําบลแมทาชาง
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ยุทธศาสตร ที่ 3 เสริ มสร า งความเข มแข็งในการปองกัน และแกไ ขปญหาการทุจ ริต และประพฤติ มิชอบ
ของเทศบาลตําบลแมทาชาง
วัตถุประสงค
มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถว งดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ สงเสริมการกระจายอํานาจสูระดับกอง สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แกไข และพัฒนาเทศบัญญัติขอบังคับ
ที่เอื้อประโยชนตอการทุจริตหรือเปนอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ
1.1 ใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลแมทาชางที่มีพันธกิจดานการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริต มีโครงสรางของหนวยงานอัตรากําลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณ ที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 ใหหนวยงานในเทศบาลตําบลแมทาชาง สรางระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดย
กําหนดใหแยกอํานาจการบริหารงานออกจากอํานาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถวงดุล หรือยับยั้งอีกอํานาจ
หนึ่งได
1.3 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวาง หนวยงานของเทศบาลตําบลแม
ทาชางดวยกันเอง
1.4 ให ห น ว ยงานทุ ก หน ว ยงาน ควบคุ ม กํ า กั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล การใช อํ า นาจในการ
ปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยความรวดเร็วตอเนื่องและเปนธรรม
2. สรางกลไกความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลแมทา ชาง กับภาคเอกชนใหมีศักยภาพ ในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลแมทาชางกับภาคเอกชน
หรือหนวยงานตรวจสอบภายนอก ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต และประพฤติ
มิชอบของเทศบาลตําบลแมทาชาง
วัตถุประสงค
มุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยางตอเนื่อง
สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐตองรับการฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในและตางประเทศเพื่อใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาชีพ
1.2 จัด ตั้งศู นยขอมูล ความรูทางวิ ชาการเพื่อใหมีกระบวนการเรียนรู และการถายทอดความรู
ตลอดจนใหมีการศึกษาตัวอยางกรณี (case study)
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ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหทุกหนวยงานของเทศบาลปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
ปงบประมาณ
มาตรการ/แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ
2563
1.ส งเ ส ริ ม พั ฒน า 1.1 โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต 20,๐๐๐
คุณธรรมจริยธรรมและ แกผบู ริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล
จิตสํานึกที่ดี
1.2 จัดทําประมวลจริยธรรม
1.3 โครงการฝกอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสําหรับ
การทํางานของผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน
เทศบาล
2. สงเสริ มให บุคลากร ๒.1 กิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม
ทุ ก ระดั บได เรี ย นรู
และปฏิ บั ติ งานตาม 2.2 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการเมืองของ
หลั กธรรมาภิ บาล ประชาชน
มีจริยธรรม

20,000

5,000

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการ/แนวทาง
ดําเนินการ
1.บูรณาการระหวาง
หน วยงานใ น ก า ร
ป อ งกั น และแก ไ ข
ป ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม
1.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร

ปงบประมาณ
2563
-

1.2 กิจกรรมจัดทําแผนอัตรากําลังสามป

-

1.3 มีคําสั่งมอบหมายการปฏิบัติหนาที่

-

1.4 กิจกรรมตรวจฎีกากอนการเบิกจาย

-

1.5 กิจกรรมจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง

-

1.6 กิจกรรมลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

-

1.7 กิจกรรมจัดทําแผนภูมิขั้นตอนระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานของทุกกอง

-

1.8 กิจกรรมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

20,000

1.9 กิจกรรมคัดเลือกพนักงานบุคลากรดีเดน

-

1.10 กิจกรรมจัดทําบันทึกขอตกลงในการปฏิบัติ
หนาที่

-

๒.สงเสริมการมีสวน 2.1 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
รวมของประชาชน
2.2 กิจกรรมคนดีศรีแมทาชาง

20,000
10,000

๒.๓ กิจกรรมรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

-

2.4 จัดตั้งศูนยดํารงธรรม

-

2.5 จัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน

-

2.6 จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร

-

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตําบลแมทาชาง
มาตรการ/แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ
1. จั ด ทํ า ร ะ บ บ ๑.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธงานเทศบาล
ตรวจสอบ ควบคุมและ
๑.๒ กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ถวงดุลใหเหมาะสม

ปงบประมาณ
ป 2563
10,000
-

๑.๓ กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

-

1.4 กิจกรรมเผยแพรรายงานทางการเงิน ผลการดําเนินงาน

-

๒. สร างกลไกความ ๒.๑ โครงการเทศบาลพบประชาชน
ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง
ห น ว ย ง า น กั บ 2.2 โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาตําบล
ภาคเอกชน
2.3 กิจกรรมจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น

หมายเหตุ

5,000
5,000
-

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเทศบาลตําบลแมทาชาง
มาตรการ/แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ
1.พัฒนาสมรรถนะและ ๑.๑ จัดสงผูบริหาร สมาชิก เจาหนาที่ของเทศบาล
ขี ดคว ามสามารถ เขาอบรมหลักสูตรการปองกันและปราบปรามการ
เจ าหน าที่ รั ฐในการ ทุจริต
ป องกั นและแก ไข
ป ญหาการทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบ

ปงบประมาณ
ป 2563
5๐,๐๐๐

หมายเหตุ

9

