แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก
อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก
ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2563 – เมษายน 2564
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.การ
สร้าง
สังคมไม่
ทนต่อ
การ
ทุจริต

1.1 การสร้างจิต สานึ กและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่าย
สภา ท้องถิ่นและฝ่ ายประจา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการป้ องกัน
การทุจ ริตแก่ผู้ บริ หาร สมาชิ
สภา และพนักงานขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.โครงการปลูกคุณธรรม ปลุก
จริยธรรม คลังเข้มแข็ง
3.โครงการปัจจัยที่มีผลต่ อการ
ปฏิบัติงานกองช่างและสร้าง
จิตสานึกในการทางาน
4.โครงการส่งเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต และปลู กฝั่ง
ทัศนคติ วั ฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริ ต
5.มาตรการจัดทาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1.โครงการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.มาตรการ “เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้ านทุจ ริต”
3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน

1.2การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วน

ปี 2564
งบประมาณ
ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

หมายเหตุ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ดาเนินการ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ดาเนินการ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ยังไม่ได้

5,000

การจัดเก็ บภาษี
ดาเนินการ
มิติที่ 1
รวม
จานวน 11 โครงการ/กิจกรรม/
5,000
ยังไม่ได้
มาตรการ
ดาเนินการ
หมายเหตุ 4.โครงการส่งเสริมสร้างความซือ่ สัตย์ สุจริต และปลูกฝัง่ ทัศ นคติ วัฒนธรรมทีด่ ีในการต่อต้านการทุจริต
-ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้ดาเนินการจัดประชุม ประจาเดือน โดยมีการติดตามสอบถามการทางาน ตรวจสอบ
แสดงความคิดเห็น ตอบปัญ หาในข้ อกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิ บัติ ในงานด้านต่างๆที่รับผิดชอบ

5.มาตรการจัดทาคูม่ อื การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนมอบนโยบายในการทางานที ่โปร่งใส ซือ่ สัตย์ สุจริต
-ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้ดาเนินการ จัดทาคู่มือประชาสัมพันธ์การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนมอบ
นโยบายในการทางานทีโ่ ปร่งใส ซือ่ สัตย์ สุจริต ให้แก่พนักงาน สมาชิกสภาองค์ การบริ หารส่วนตาบลแม่ป้าก ในการ
ประชาสัมพันธ์และรั บฟังข้อคิ ดเห็นเป็นแนวทางในการปรั บปรุง ชี้แจง ในการทางานขององค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ป้าก
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2564
งบประมาณ
ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

หมายเหตุ

2.การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การ
ทุจริต

2.1 แสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้ บริหาร

1.กิจกรรมประกาศเจตจานง
ต่อต้านการทุจริ ตของผู้บริ หาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 มาตรการสร้างความ
1.มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
2.โครงการ “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน
3.กิจกรรม “ยกระดั บคุณ ภาพ
การบริการประชาชน”

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ดาเนินการ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ดาเนินการ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ดาเนินการ

2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลัก การบริ หาร
กิจการบ้ านเมืองที่ดี

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ดาเนินการ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ดาเนินการ

1.กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
2.โครงการ “มาตรการ การ
มอบอานาจอนุมัติ สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ”

ดาเนินการ

2.4 การเชิดชูเกียรติแ ก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดาเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็ นที่ ประจักษ์

มิติที่ 2

1.กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ ประพฤติ
ตนให้เ ป็นที่ ประจักษ์
2.กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ ปฏิบัติตาม
เศรษฐกิจพอเพียง
3.มาตรการส่งเสริมและพั ฒนา
เครือข่ายต่อต้ านการป้องกั น
การทุจ ริต

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ดาเนินการ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ดาเนินการ

2.5 มาตรการจัดการในกรณี 1.มาตรการ “การจัดทา
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรื อ
ข้อตกลงการปฏิ บัติราชการ”
ตรวจสอบพบการทุจริ ต
2.มาตรการ “การจัดทา
ข้อตกลงการปฏิ บัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ป้าก”
3.มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิ ดชอบเกี่ยวกับการเรื่ อง
ร้องเรียน”
รวม
จานวน 13 โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ดาเนินการ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ดาเนินการ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ดาเนินการ

-

หมายเหตุ 2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1.กิจกรรมประกาศเจตจานงต่ อต้านการทุจริ ตของผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้ดาเนินการเข้าร่วมกิจกรรมและทาข้อตกลงร่วมกับสานักงาน ปปช.จังหวัด แพร่
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

1.มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุ คคล
-ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้ดาเนินการทาหนังสือข้ อตกลงร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารในการพิจารณาประเมิน
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติการทางาน
2.โครงการ “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่ อนขั้นเงินเดือน
-ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้ดาเนินการทาหนังสือข้ อตกลงร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารในการพิจารณาประเมิน
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติการทางาน และมีการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้ นเงินเดือน
และมีการแจ้งการประเมินให้กับข้าราชการและพนั กงานจ้าง เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.กิจกรรม “ยกระดั บคุณ ภาพการบริการประชาชน”
ทางองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้ดาเนิ นการจัดประชุมและสรุปข้ อคิดเห็นที่ได้จากผู้ ใช้บริ การมาปรั บปรุงแก้ไขพัฒนา
คุณภาพการบริการประชาชนให้ดีขึ้ น

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้ าที่ใ ห้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิ บัติงาน
ทางองค์ การบริ หารส่ ว นตาบลแม่ ป้าก ได้ ดาเนิ นการให้ เ จ้ าหน้ าที่ ที่รับผิ ดชอบงานที่ ไ ด้ รับมอบมายออกพื้ นที่ เ ก็ บเอกสาร
หลักฐาน สารวจ รับฟังความคิดเห็น เพื่อเสนอผู้บริหารในการประสานงานแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กับประชาชนในพื้ นที่ กับหน่ ว ยงาน
อื่น เช่น ด้านคุณภาพชีวิต ประสานกับ พัฒนาชุมชนอาเภอและจังหวัด ด้านปัญหาภัยแล้ง ขอรั บการสนั บสนุ นหน่ ว ยงานกรม
ทรัพยากรในการสารวจแหล่งน้า ลดขั้น ตอนที ่ป ระชาชนต้องแจ้งผู้น าชุมชนท าหนังสือค าร้องขอความช่ว ยเหลือ จาก
หน่ว ยงานที ่รับ ผิด ชอบ
2.โครงการ “มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ สั่งการ เพื่ อลดขั้นตอนการปฏิ บัติราชการ”
-ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้ดาเนินการมีคาสั่งจากผู้ บริ หารในการมอบอานาจหน้าที่ในการปฏิ บัติงานเพื่อ
สามารถดาเนิ นงานได้ หากมีผู้ปฏิ บัติงานที่รับผิดชอบไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที่ได้
2.4 การเชิดชูเกียรติแ ก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการการประพฤติ ปฏิ บัติตนให้เ ป็นที่ประจักษ์

ทางองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้ดาเนิ นการมอบเกีย รติบัตรและของที่ ระลึกให้กับ อสม.ประจาตาบลแม่ป้าก ที่ได้ รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ในการช่วยเหลือโครงการ กิจกรรม ของหน่วยงาน
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ป้าก
3.มาตรการส่งเสริมและพั ฒนาเครือข่ ายต่อต้านการป้ องกันการทุจริ ต
-ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้ดาเนินการนาข้ อมูล เวปไซต์ของหน่วยงานเครือข่ ายต่อต้านการป้องกันการทุจริ ต
ลงประชาสัมพันธ์ ทางเวปไซต์ข ององค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ป้าก
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ ทราบหรือรั บแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริ ต
2.5.3.มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกั บการเรื่องร้องเรียน”
-ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้ดาเนินการตั้งคณะกรรมการยุ ติธรรมชุมชนในการรั บเรื่ องระหว่างเอกชนกั บเอกชน
และระหว่างหน่วยงานกั บหน่วยงานในการไกล่เกลี่ยหาทางแก้ไขปัญ หา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกับการแก้ไข
ปัญหา

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2564
งบประมาณ

หมายเหตุ

3.การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการ
มีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชา
ชน

มิติที่ 3

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่ องทางที่
เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ ทุกขั้นตอน

1.ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ป้ากให้มีประสิ ทธิภาพมาก
ขึ้น
2.โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
3.โครงการการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการจัดซื้อจัด
จ้าง(วิธีสอบราคา)

3.2 การรั บฟังความคิ ดเห็น
การรั บและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุ กข์ของ
ประชาชน

1.โครงการจัดประชาคมแผน
ชุมชน
2.กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุ กข์รับทราบ
3.มาตรการกาหนดขั้ นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรียน

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริ หาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1.มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพั ฒนา
2.ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมตาบลประจาปี

รวม

จานวน 8 โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ดาเนินการ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ดาเนินการ
ดาเนินการ

5,000

ดาเนินการ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ดาเนินการ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ดาเนินการ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ดาเนินการ

5,000

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

-

หมายเหตุ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เ ป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้ นตอน
1.ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้ากให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้ น
-ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสาร ทางเวปไซต์ข ององค์การบริ หารส่วน
ตาบลแม่ป้าก รวมถึงการจัดทาตู้รับฟังความคิดเห็น และออกพื้นที่สารวจความคิ ดเห็น รั บเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อทาการ
ช่วยเหลือและประสานงานหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแล ช่วยเหลือตามอานาจหน้าที่
2.โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
-ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ ป้าก ได้ ดาเนิ นการขอความอนุ เ คราะห์ ผู้ นาหมู่ บ้านประชาสั ม พั นธ์ เ สี ย งตามสาย แจ้ ง
ข่าวสารการดาเนินงาน วิธีปฏิบัติ การขอความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การประชาสั ม พั นธ์ ป้องกั นการเฝ้ าระวั ง โรคติ ดต่ อ
ไวรัสโคโรน่า 19
3.โครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดซื้ อจัดจ้าง(วิธีสอบราคา)
-ทางองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลแม่ ป้ าก ได้ ดาเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ การจั ดซื้ อจั ดจ้ า ง(วิ ธี ส อบราคา)ลงในระบบ และ
ประชาสัมพันธ์ทางเวปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก
3.2 การรั บฟังความคิ ดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้ องทุกข์ของประชาชน
1.โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
-ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้ ดาเนินการประชาคมจัดทาแผนพั ฒนา (พ.ศ.2566-2570) แต่ดาเนินการไม่แล้ว
เสร็จเนื่องจากมีหนังสือสั่งการจากทางจังหวัดให้งดเว้นการออกประชาคมจัดทาแผนเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรั สโคโร
น่า 19
2.กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ
-ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ ป้าก ได้ ดาเนิ นการรายงานผลการตรวจสอบให้ ผู้ ร้องเรี ย น/ร้ องทุ กข์ รับทราบ จากการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานของศูนย์ยุติธ รรมชุมชนตาบลแม่ป้าก
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุ นการจั ดทาแผนพัฒนา
-ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้ ดาเนินการจัดประชุมคัดเลื อกผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพั ฒนา

2.ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบลประจาปี
-ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้ ดาเนินการประชาคมหมู่ บ้านและประชาคมตาบลประจาปีแ ต่ดาเนิ นการไม่แล้ ว
เสร็จเนื่องจากมีหนังสือสั่งการจากทางจังหวัดให้งดเว้นการออกประชาคมจัดทาแผนเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรั สโคโร
น่า 19
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2564
งบประมาณ
ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

หมายเหตุ

4.การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การ
ปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกาหนด

1.โครงการจัดทารายงานการ
ตรวจสอบภายใน

4.2 การสนั บสนุ นให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

1.กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ
2.โครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง
3.มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุ คคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้ าย

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ดาเนินการ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ดาเนินการ

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ 1.โครงการอบรมให้ความรู้ ด้าน
ตรวจของสภาท้ องถิ่น
ระเบีย บ กฎหมายท้ องถิ่น
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ดาเนินการ

2.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริ หาร

ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

4.4เสริมพลังการมีส่วนร่วม 1.มาตรการเฝ้าระวังการ
ของชุมชนและบูรณาการทุก คอร์ รัปชั่นโดยภาคประชาชน
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
2.โครงการหูตาชาวบ้าน
ทุจริต

มิติที่ 4

รวม

จานวน 8 โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ยังไม่ได้
ดาเนินการ

-

หมายเหตุ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
-ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้ ดาเนินการรายงานผลการตรวจสอบภายในและวิธีแก้ไขปัญหาให้กับท้ องถิ่นจังหวัด
แพร่
4.2 การสนั บสนุ นให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรื อการบริ หารราชการตามช่องทางที่ส ามารถดาเนินการได้
1.กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้ รับทราบ
-ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้ ดาเนินการลงข้อมูลประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ ประชาชนได้รับ
ทราบ ทางเวปไซต์ข ององค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ป้าก
2.มาตรการส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน
ย้าย
-ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้ ดาเนินการปะชาสัมพันธ์ การโอนย้าย ตาแหน่งว่าง การรับสมัครสอบพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ ป้าก ผ่านทางเวปไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ ป้าก
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจของสภาท้ องถิ่น
1.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้ องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บัติงานของฝ่ายบริ หาร

-ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ ป้าก ได้ดาเนิ นการสภาองค์กรบริ หารส่วนตาบลแม่ป้าก สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมรับฟังความคิ ดเห็น การตรวจสอบ ตอบข้อสงสัยและซักถามของสมาชิกสภาองค์ การบริ หารส่วนตาบล
แม่ป้าก
4.4เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่ อต่ อต้านการทุจริต
1.มาตรการเฝ้าระวังการคอร์ รัปชั่ นโดยภาคประชาชน
-ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก ได้ ดาเนินการเปิดรั บฟังข้อคิ ดเห็น ข้อร้ องเรียน ของประชาชนในพื้นที่ ผ่ านทางตู้รับ
ฟังความคิดเห็นและเวปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก และทางองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ป้ากยังให้เจ้าหน้าที่ลง
พื้นที่รับฟังความคิดเห็น ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามอานาจหน้าที่พ ร้อมประสานงานนอกในการให้ ความช่วยเหลือ

