ส่วนที่ 2
...........................................................................
แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เทศบาลตาบลแม่อาย
มิตทิ ี่ 1
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
มิติ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณงบประมาณ หมาย
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
เหตุ
1.การสร้างสังคม
1.1 การสร้างจิตสานึก 1.1.1.โครงการบริหารงานตาม
6,000 6,000 6,000 6,000 สานักปลัดเทศบาล
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และความตระหนักแก่ หลักธรรมภิบาล
บุคลากรทั้งข้าราชการ 1.1.2.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 6,000 6,000 6,000 6,000 สานักปลัดเทศบาล
การเมืองฝ่ายบริหาร
จริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภา
ข้าราชการการเมือง
และพนักงานของเทศบาลตาบล
ฝ่ายสภาท้องถิ่น
แม่อาย
และฝ่ายประจา
1.1.3. โครงการเสริมสร้างจิต
กองคลัง
ขององค์กรปกครอง
สานึกค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐ
ส่วนท้องถิ่น
บริหารงานตามหลักจริยธรรม
1.2 การสร้างจิตสานึก 1.2.1.โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ 20,000 20,000 20,000 20,000 สานักปลัดเทศบาล
และความตระหนักแก่ ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น
1.3 การสร้างจิตสานึก 1.3.1 โครงการพาน้องท่องธรรมะ 1,000 1,000 1,000 1,000 กองการศีกษา
และความตระหนักแก่ 1.3.2. โครงการประกวดคาขวัญ 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศีกษา
เด็กและเยาวชน
ต่อต้านการทุจริต
1.3.3. โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศีกษา
ทางสังคม ให้แก่เด็กและเยาวชน
(กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
มิตทิ ี่ 1

รวม

จานวน 7 โครงการ

63,000 63,000 63,000 63,000

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เทศบาลตาบลแม่อาย
มิตทิ ี่ 2
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณงบประมาณ หมาย
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
เหตุ
2.การบริหาร
2.1.แสดงเจตจานง
2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจานง
สานักปลัดเทศบาล
ราชการเพื่อป้องกัน ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
การทุจริต
ต่อต้านการทุจริตของ เทศบาลตาบลแม่อาย
ผู้บริหาร
สานักปลัดเทศบาล
2.2.มาตรการสร้างความ2.2.1 มาตรการออกคาสั่งมอบหมาย
โปร่งใสในการปฏิบัติ
งานของนายกเทศมนตรีและหัวหน้า
ราชการ
ส่วนราชการของเทศบาลตาบลแม่อาย
2.2.2 มาตรการป้องกันการทุจริต
สานักปลัดเทศบาล
และสร้างความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานทะเบียนและบัตร
2.2.3 โครงการจ้างสารวจ
10,000 10,000 10,000 10,000 สานักปลัดเทศบาล
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.3 มาตรการการใช้ 2.3.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการ กองการศีกษา
ดุลพินิจและใช้อานาจ ทางานหรือลดขึ้นตอนการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
ราชการ
หลักการบริหารกิจการ 2.3.2 โครงการลดขึ้นตอนและ
5,000 5,000 5,000 5,000 กองช่าง
บ้านเมืองที่ดี
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
2.3.3.โครงการการมอบอานาจ 3,000 3,000 3,000 3,000
กองช่าง
พนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
2.4 การเชิดชูเกียรติ
2.4.1 โครงการยกย่องประชาชน 15,000 15,000 15,000 15,000 สานักปลัดเทศบาล
หน่วยงาน/บุคคลในการ ผู้ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ
ดาเนินกิจกรรมการ
พอเพียง
ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์
2.5 มาตราการจัดการ 2.5.1.โครงการให้ความร่วมมือกับ
กองคลัง
ในกรณีได้ทราบหรือ
หน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
การทุจริต
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มิติ

มิตทิ ี่ 2

ภารกิจตามมิติ

รวม

จานวน 2 มาตรการ 7 โครงการ 33,000 33,000 33,000 33,000

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เทศบาลตาบลแม่อาย
มิตทิ ี่ 3
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
มิติ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณงบประมาณ หมาย
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
เหตุ
3.การส่งเสริม
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ 3.1.1 มาตรการการปรับปรุง
10,000 10,000 10,000 10,000 สานักปลัดเทศบาล
บทบาทและการ ข้อมูลข่าวสารในช่อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
มีส่วนร่วมของภาค ทางที่เป็นการอานวย ตาบลแม่อายให้มี
ประชาชน
ความสะดวกแก่ประชาชน ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ให้มีส่วนร่วมในการ
3.1.2 กิจกรรมการจัดหาคณะ
กองคลัง
ตรวจสอบการปฏิบัติ
กรรมการการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ราชการตามอานาจ
ตัวแทนชุมชน
หน้าที่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.2 การรับฟังความ
3.2.1 โครงการประชาคม
15,000 15,000 15,000 15,000 สานักปลัดเทศบาล
คิดเห็น การรับและ
แผนชุมชน
การตอบสนอง เรื่อง
3.2.2 โครงการศูนย์ดารงธรรม
สานักปลัดเทศบาล
ร้องเรียนร้องทุกข์
ของเทศบาลตาบลแม่อาย
ของประชาชน
3.2.3 โครงการรายงานผลการ
3,000 3,000 3,000 3,000 กองช่าง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้อนเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
3.3 การส่งเสริมให้
3.3.1 โครงการเผยแพร่ข้อมูล
กองคลัง
ประชาชนมีส่วนร่วม
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
บริหารกิจการของ
ของเทศบาลตาบลแม่อาย
องค์กรปกครอง
3.3.2 โครงการการสารวจ
5,000 5,000 5,000 5,000 กองช่าง
ส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างพื้นฐานตามแผนชุมชน
3.3.3.โครงการอบรมกรรมการ 5,000 5,000 5,000 5,000 กองช่าง
ตรวจการจ้าง

มิตทิ ี่ 3

รวม

1 มาตรการ 1 กิจกรรม 6 โครงการ

38,000 38,000 38,000 38,000

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เทศบาลตาบลแม่อาย
มิตทิ ี่ 4
มิติ
4.การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณงบประมาณ หมาย
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
เหตุ
4.1 มีการจัดวางระบบ 4.1.1 โครงการจัดทารายงาน
กองการศีกษา
และรายงานการควบคุม การควบคุมภายใน
ภายใน ตามที่คณะกรรม 4.1.2 โครงการการติดตามและ
สานักปลัดเทศบาล
การตรวจเงินแผ่นดิน
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
กาหนด
ภารกิจตามมิติ

4.2 การสนับสนุนให้ภาค 4.2.1 กิจกรรมการจัดหาคณะ
ประชาชนมีส่วนร่วม
กรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการตรวจสอบการ
ตัวแทนชุมชน
ปฏิบัติหรือการบริหาร 4.2.2.โครงการอบรมกรรมการ
ราชการตามช่องทาง
ตรวจการจ้าง
ที่สามารถดาเนินการได้
4.3 การส่งเสริมบทบาท 4.3.1 โครงการอบรมสมาชิกสภา 30,000 30,000 30,000 30,000
การตรวจสอบของสภา เทศบาลตาบลแม่อาย
ท้องถิ่น
4.3.2 โครงการประเมินผลการ 5,000 5,000 5,000 5,000
ปฏิบัติงานโดยสภาเทศบาลตาบล
แม่อาย
4.4 เสริมพลังการมี
4.4.1 โครงการจัดตั้งอาสาสมัคร 10,000 10,000 10,000 10,000
ส่วนร่วมของชุมชนและ ตาสับปะรดต่อต้านการทุจริต
บูรณาการทุกภาคส่วน
ต่อต้านการทุจริต

มิตทิ ี่ 4

รวม

จานวน 1 กิจกรรม 6 โครงการ

45,000 45,000 45,000 45,000

กองคลัง

กองคลัง

สานักปลัดเทศบาล

สภาเทศบาล
ตาบลแม่อาย

สานักปลัดเทศบาล

