
                                                                                          

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
เรื่อง   รายงานผลการด าเนินการก ากับติดตามแผนป้องกันการทุจริต 

 (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ไตรมาสท่ี 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 
*************************** 

  ตามท่ีได้ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ,
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และนโนบาย
การก ากับดูแลองค์กรท่ีดี ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปช่ันขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจใน
การบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว นั้น 

  เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปตามแผนฯท่ีประกาศไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลบึง
กระจับ จึงขอรายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ
ทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2564 พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจัยสนับสนุนปัญหาอุปสรรค ในการ
ด าเนินงานดังกล่าว 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ    ณ    วันท่ี  1  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564 

     

 

           (นายสมัย ศรสุรินทร์) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
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สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

รอบเดือนเมษายน 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
------------------------------------------ 

 

1. บทน า 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 – 

2564 ขึ้น เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตามค าส่ัง คสช. ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย  

 

2. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับสามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบเดือนเมษายน 2564 (ตุลาคม 2563 
– มีนาคม 2564 ) ได้ท้ังส้ิน 34 โครงการ/กิจกรรม/มาตการ จากท้ังหมด 46 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ คิด
เป็นร้อยละ 70 โดยมีข้อสังเกตในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1) การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ
ยังคงมุ่งเน้นการวัดผลเชิงปริมาณ แต่ไม่ได้มีการวัดผลเชิงคุณภาพจากผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากผู้รับผิดชอบยัง
ขาดความเข้าใจในเรื่องของการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 

2) การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ยังขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายใน
ท าให้กิจกรรมท่ีจัดขึ้นนั้นเป็นลักษณะของการต่างคนต่างทา 

3) ในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ยังไม่มีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม (ภาคเอกชน
ประชาชน และเครือข่ายต่างๆ) ได้มีโอกาสเข้ามามี ส่วนร่วมในกระบวนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ โดยเฉพาะการเข้ามาตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงานราชการท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนหรือตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ 

 

3. ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงานแผนปฏิบัติการฯ 
ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันให้

การด าเนินงานประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
1) การท่ีมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
2) มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้อง

ทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site อบต.บึงกระจับ 

(www.khaoruak.com) และ facebook เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
4) ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญและก าชับหน่วยงานในสังกัดให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ท าให้การด าเนินกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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4. ข้อดีและข้อเสียในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 

ข้อดี 
๑) การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเกิดความ

ตระหนักในการทางานท่ีเป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ 
2) เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการทางานของบุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรมีความ

ละเอียดรอบคอบในการทางาน 
3) ประชาชนเกิดความมั่นใจในการทางานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับมากขึ้น              

ลดจ านวนการร้องเรียนเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

4) เป็นการเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริต และยึด
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

5) เป็นการส่งเสริมให้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา 

6) เป็นการป้องกันบุคลากรของหน่วยงานราชการมิให้กระท าผิด ซึ่งท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติท่ี
ดี โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีท่ีต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง 

7) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรม
จริยธรรมค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง และมีหลักธรรมาภิบาล 

ข้อเสีย 
1) การจัดท ากิจกรรมหรือแผนงานบางอย่างเป็นการเพิ่มภาระจากการปฏิบัติงานประจ า และ

บุคลากรของหน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจและไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าตัวชี้วัด 
2) ประชาชนยังขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

เจ้าหน้าท่ี 
๓) การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ียังคงขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 

5. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานแผนปฏิบัติการฯ 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับมีการตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลนั้นอาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯ มีข้อจากัดเรื่องความรู้ความสามารถ 
เนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะด้าน ท าให้อาจมีการตรวจสอบท่ีไม่
ครอบคลุมทุกด้าน 

2) การท่ีไม่มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบ
ภายในมีการตรวจสอบไม่สม่ าเสมอ แม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการ
ก าหนดในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าท่ีจะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ต้องรับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
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6. ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ 

1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมา
ใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 

3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 

4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ควรก าหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน และมี
ความเช่ือมโยงต่อเนื่องกันทุกปีงบประมาณ 

6) ควรก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ เพื่อให้ทราบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือไม่ เพียงใด 

7) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับท่ีถูกต้องให้ประชาชนทราบและเป็นไปอย่างท่ัวถึง 
โดยมีช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนท้ังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาชนโดยรวม เช่น  เว็บไซต์ 
แผ่นพับ เอกสารส่ิงพิมพ์ และอื่นๆ 

9) เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปช่ันจากประชาชน
อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจาเป็นต้องมีแผนการด าเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม โดยอาจจะใช้วิธีการ
ต่างๆ เช่น การจัดช่องทางท่ีให้ประชาชนและผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด เห็น ท้ังอย่างเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการ เช่น การจัดตู้รับข้อคิดเห็น การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจัดตู้รับแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต เป็นต้น 

10) จัดระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตท่ีได้รับจากประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน า
ข้อมูลต่างๆ ไปประกอบการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้สอดคล้องกับ
เรื่องท่ีตรวจสอบ โดยควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุป
รายงานการจัดท าแผนหรือแนวทางการปรับปรุงระบบตรวจสอบเพื่อให้มีความน่าเช่ือถือประชาชน หรือเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ 

11) เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม (ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายต่างๆ) ได้มีโอกาสเข้า
ร่วมในกระบวนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ
โดยเฉพาะการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานราชการท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนหรือตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎหมายต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 
 

แบบรายงานสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบเดือนเมษายน 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 
รอบเดือน เม.ย.64 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

ว/ด/ป หรือสถานที่ 
ที่จัดกิจกรรม 

งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้ารว่มโครงการฯ 

1. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ขา้ราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง กิจกรรม
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ า
จังหวัด พบผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ปลัด อปท. และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในการเลือกต้ังท้องถิ่น 

- ในรอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ยังไม่
มีการด าเนินการแต่อย่างใด 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

- - - 

  1.1.2 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม การรักษาวินัย ความโปร่งใส
ในการท างาน และส่งเสริมการปลอด
ทุจริต 
 

- มีการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยจัดท าบันทึกข้อความ ที่ พช 75801/- ลงวันที่ 14 
มกราคม 2564 เพื่อแจ้งทุกส่วนราชการให้รับทราบและถือ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

ที่ท าการ 
อบต.บึงกระจับ 

- พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  

บึงกระจับ 

  1.1.3 มาตรการการรบัรองโครงการที่
มีอยูในแผนพัฒนา4ปี61-64ส าหรับ
โครงการ/กิจกรรมและการขออนุมัติ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา4 ป ี

- ในรอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ยังไม่
มีการด าเนินการแต่อย่างใด 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

- - - 

  1.1.4 โครงการส่งเสริมการจัดท าและ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ 
อบต.บึงกระจับ 

- ในรอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ยังไม่มกีาร
ด าเนินการแต่อย่างใด 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

 

- - - 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 
รอบเดือน เม.ย.64 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

ว/ด/ป หรือสถานที่ 
ที่จัดกิจกรรม 

งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้ารว่มโครงการฯ 

 

 1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 

1.2.1 กิจกรรมวันรักต้นไม้
ประจ าชาติ 
 

- ในรอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 
2564) ยังไม่มีการด าเนินการแต่อย่างใด 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

- - - 

  1.2.2  โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
 

- ในรอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 
2564) ยังไม่มีการด าเนินการแต่อย่างใด 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

- - - 

  1.2.3 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านต าบล
บึงกระจับ 
 

- ในรอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 
2564) ยังไม่มีการด าเนินการแต่อย่างใด 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

- - - 

  1.2.4 โครงการฝึกอบรมยาเสพ
ติด 
 

- ในรอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 
2564) ยังไม่มีการด าเนินการแต่อย่างใด 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

- - - 

  1.2.5 โครงการจัดเก็บภาษี
เคล่ือนท่ีเพื่อบริการประชาชน 

- ในรอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 
2564) ยังไม่มีการด าเนินการแต่อย่างใด 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

- - - 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 
รอบเดือน เม.ย.64 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

ว/ด/ป หรือสถานที่ 
ที่จัดกิจกรรม 

งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้ารว่มโครงการฯ 

 
 1.3 การสร้างจิตส านึก

และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้การแสดงออกในเด็กและ
เยาวชน 
 

- มีการปลูกฝังให้ความรู้แก่เด็กเล็ก ศพด.อบต.  บึง
กระจับ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ เช่น เช่นเก็บขยะ สัปดาห์ละ 2 
วัน  
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

ศพด.อบต.บึง
กระจับ สัปดาห์ละ 

2 วัน 

- เด็กเล็ก  
ศพด.อบต.บึง

กระจับ 

  1.3.2 โครงการสวดท านอง
สรภัญญะในโรงเรียน 
 

- มีการปลูกฝังให้ความรู้แก่เด็กเล็ก ศพด.อบต.บึง
กระจับ มีจิตส านึกด้านการทุจริต โตไปไม่โกง 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

ศพด.อบต.บึง
กระจับ 

- เด็กเล็ก  
ศพด.อบต.บึง

กระจับ 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต 
 
 

2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล 

- มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) และประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2560 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

อบต.บึงกระจับ - คณะผู้บริหาร/ 
ส.อบต./ 

พนักงานส่วนต าบล/ 
ลูกจ้าง/ 

พนักงานจ้าง/ 
ประชาชนทั่วไป 

 2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

- มีการน าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็น
มาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
- ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
- มีค าสั่ง อบต.บึงกระจับ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหาย
หน้าท่ีความรับผิดชอบภายใน อบต.บึงกระจับ ลงวันที่ 2 
ต.ค.2560 และบังคับใช้มาถึงปัจจุบัน 
 มีการด าเนินการ 

อบต.บึงกระจับ - พนักงานส่วนต าบล/ 
ลูกจ้าง/ 

พนักงานจ้าง 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 
รอบเดือน เม.ย.64 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

ว/ด/ป หรือสถานที่ 
ที่จัดกิจกรรม 

งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้ารว่มโครงการฯ 

 ไม่มีการด าเนินการ 
 

  2.2.2 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

- มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล โดยแต่งต้ังปลัด 
อบต.เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และ หน.สป.เป็นกรรมการและเลขานุการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล ประกอบด้วยรองนายก อบต.บึงกระจับ เป็น
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ 
หน.สป.เป็นกรรมการและเลขานุการ 
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการพนักงานส่วนต าบล เพ่ือกลั่นกรองประเมินผล 
เพ่ือกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บงัคับบัญชา
ได้พิจารณาไว้ 
- คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล รวบรวมและเสนอผล
การพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล 
- คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
จังหวัดเพชรบูรณ ์

อบต.บึงกระจับ - พนักงานส่วนต าบล 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 
รอบเดือน เม.ย.64 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

ว/ด/ป หรือสถานที่ 
ที่จัดกิจกรรม 

งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้ารว่มโครงการฯ 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

  2.2.3 กิจกรรมควบคุมการเบิกจา่ยเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี

- มีการจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยก
หมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีต้ังไว้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบ 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

 

อบต.บึงกระจับ - ประชาชน 
ต าบลบึงกระจับ 

  2.2.4 กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ 

- มีการจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซือ้
จัดจ้าง พร้อมเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

อบต.บึงกระจับ - ประชาชน 
ต าบลบึงกระจับ 

  2.2.5 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายงบประมาณ 

- มีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

อบต.บึงกระจับ - บุคลากร 
อบต.บึงกระจับ 

  2.2.6 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดังน้ี 
  1.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2.ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ 
– จัดจ้าง 
 มีการด าเนินการ 

อบต.บึงกระจับ - ประชาชน 
ต าบลบึงกระจับ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 
รอบเดือน เม.ย.64 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

ว/ด/ป หรือสถานที่ 
ที่จัดกิจกรรม 

งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้ารว่มโครงการฯ 

 ไม่มีการด าเนินการ 
 
 
 

  2.2.7 โครงการจ้างส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
 

- มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บรกิาร 
ณ จุดบริการของ อบต.บึงกระจับ โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 30 คน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในระดับ พอใจมากท่ีสุด ส่วนภาพรวม 
ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 83.47 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

ต.ค.63 – มี.ค.64 
อบต.บึงกระจับ 

- ประชาชนผู้มาใช้
บริการจาก อบต.บึง

กระจับ 

  2.2.8 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร 

- มีกิจกรรมการด าเนินโครงการและประกาศต่อต้านการ
ทุจริต 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

ต.ค.63 – มี.ค.64 
อบต.บึงกระจับ 

- ประชาชน 
ต าบลบึงกระจับ 

 2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและการใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 กิจกรรมลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

- มีประกาศ อบต.บึงกระจับ เรื่อง ก าหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จของงานบริการประชาชน ลงวันที่ 26 ธ.ค.60 ซึ่งยังคง
ใช้มาถึงปัจจุบัน 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

ต.ค.63 – มี.ค.64 
อบต.บึงกระจับ 

- ประชาชน 
ต าบลบึงกระจับ 

  2.3.2 มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

- มีการมอบอ านาจของนายก อบต.บึงกระจับ ให้แก่รอง
นายก อบต.บึงกระจับ และปลัด อบต.บึงกระจับ ปฏิบัติ
ราชการแทน ตามค าสั่ง อบต.บึงกระจับ ที่ 188/2560 
ลงวันที่ 12 ต.ค.60 
 มีการด าเนินการ 

ต.ค.63 – มี.ค.64 
อบต.บึงกระจับ 

- นายก อบต./ 
รองนายก อบต./ 

ปลัด อบต. 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 
รอบเดือน เม.ย.64 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

ว/ด/ป หรือสถานที่ 
ที่จัดกิจกรรม 

งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้ารว่มโครงการฯ 

 ไม่มีการด าเนินการ 
 
 
 
 

  2.3.3 มาตรการมอบอ านาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

- มีการมอบอ านาจของนายก อบต.บึงกระจับ ให้แก่รอง
นายก อบต.บึงกระจับ และปลัด อบต.บึงกระจับปฏิบติั
ราชการแทน ตามค าสั่ง อบต.บึงกระจับ ที่ 188/2560 
ลงวันที่ 12 ต.ค.60 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

ต.ค.63 – มี.ค.64 
อบต.บึงกระจับ 

- นายก อบต./ 
รองนายก อบต./ 

ปลัด อบต. 
 

  2.3.4โครงการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการ 

- ในรอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
ยังไม่มีการด าเนินการแต่อย่างใด 
มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

- - - 

  2.3.5 มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก อปท, ปลั อปท, 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

- ในรอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
ยังไม่มีการด าเนินการแต่อย่างใด 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

- - - 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้
บ าเพ็ญตนในงานสาธารณะประโยชน์ใน
ต าบล 

- มีการจัดท าโครงการ  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563  
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

5 ธ.ค.2563 
อบต.บึงกระจับ 

- ประชาชน 
ต าบลบึงกระจับ 

  2.4.2 พิธีมอบใบประกาศเชิดชูบุคลากร - ในรอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) - - - 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 
รอบเดือน เม.ย.64 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

ว/ด/ป หรือสถานที่ 
ที่จัดกิจกรรม 

งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้ารว่มโครงการฯ 

ดีเด่นใน อบต.บึงกระจับ ยังไม่มีการด าเนินการแต่อย่างใด 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

 
 

 2.5 มาตรการจัดการกรณี
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 กิจกรรมการท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงกระจับ 

- มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ครบทุกส่วน
ราชการ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 พร้อมการรายงานผล
การปฏิบัติการตามข้อตกลง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

5 ต.ค.2563 
อบต.บึงกระจับ 

- ส านักงานปลัด/ 
กองคลงั/ 
กองช่าง/ 

กองสวัสดิการสังคม 

  2.5.1 มาตรการ จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

11 – 14 
ธ.ค.2563 

อบต.บึงกระจับ 

- ส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัด

ลพบุร ี

  2.5.3 มาตรการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 

- มีการมอบหมายเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามค าสั่ง อบต.บึงกระจับ ที่ 
204/2559 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 และใช้มา
จนถึงปัจจุบัน 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

ต.ค.63 – มี.ค.64 
อบต.บึงกระจับ 

- ประชาชน 
ต าบลบึงกระจับ 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ

3.1.1 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงกระจับ และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง 

- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการ
บัญชีรับจ่ายประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการช าระภาษีท้องถ่ิน 
และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลงั ผ่านทาง
เว๊บไซต์ อบต.บึงกระจับ (www.buengkrajab.com) และ

ต.ค.63 – มี.ค.64 
อบต.บึงกระจับ 

- ประชาชน 
ต าบลบึงกระจับ 

http://www.buengkrajab.com/
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 
รอบเดือน เม.ย.64 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

ว/ด/ป หรือสถานที่ 
ที่จัดกิจกรรม 

งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้ารว่มโครงการฯ 

ราชการตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินทุกข้ันตอน 

ปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.
บึงกระจับ 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

  3.1.2 กิจกรรมจัดให้มชี่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  

- จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
   1.บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าท่ีท าการ อบต.บึงกระจับ 
   2.ประกาศเสียงไร้สาย/หอกระจายข่าว 
   3.บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน 
   4.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.บึงกระจับ มีเจ้าหน้าท่ี
ให้บริการประจ า และให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
   5.ประกาศผ่านเว๊บไซต์ อบต.บึงกระจับ 
(www.buengkrajab.com) เว็บบอร์ด/เฟสบุ้ค 
 มีการด าเนินการ  
 ไม่มีการด าเนินการ 

อบต.บึงกระจับ - พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และประชาชนทั่วไป 

จ านวน 82 คน 

  3.1.3 โครงการบริหารศูนย์ข้อมูลข่า
วารการจัดซื้อจัดจ้าง 

- กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงตามความใน
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยลง
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2560 ท า
ให้ศูนย์รวมข่าวการสอบราคา/ประกวดราคาของ อปท.ถูก
ยกเลิกไป จึงไม่มีการอุดหนุนศูนย์ดังกล่าว 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

- - - 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การ 3.2.1 โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน - มีการจัดประชุมสัดส่วนประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 10 วันที่ 19-23 พ.ย.2563/ - สัดส่วนประชาคม

http://www.buengkrajab.com/
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 
รอบเดือน เม.ย.64 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

ว/ด/ป หรือสถานที่ 
ที่จัดกิจกรรม 

งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้ารว่มโครงการฯ 

รับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

19-23 พ.ย.2562 และประชุมสัดส่วนประชาคมระดับต าบล ต าบล
บึงกระจับ วันที่ 7 ธ.ค.2563 เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ และ
ข้อมูลจากแผนชุมชน เพื่อจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2564) 
ของ อบต.บึงกระจับ  
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

7 ธ.ค.2562 
อบต.บึงกระจับ 

ท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน
และสัดส่วนประชาคม
ท้องถิ่นระดับต าบล 

  3.2.2 การด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงกระจับ 

- มีการจัดท าค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามค าสั่ง อบต.บึงกระจับ ที่ 
113/2558 ลงวันที่ 4 ต.ค.2558 และใช้มาถึงปัจจุบนั 
- มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางใน
การร้องทุกข์/ร้องเรียน 
- น าเรื่องเสนอผู้บริหารสั่งการ 
- แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผูร้้องทราบ 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

ต.ค.63 – มี.ค.64 
อบต.บึงกระจับ 

- ประชาชน 
ต าบลบึงกระจับ 

  3.2.3 มาตรการก าหนดข้ันตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
 

- มีการก าหนดข้ันตอนกระบวนการเรื่องร้องเรียน ตามคู่มือ
การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ อบต.บึงกระจับ 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

ต.ค.63 – มี.ค.64 
อบต.บึงกระจับ 

- ประชาชน 
ต าบลบึงกระจับ 

  3.2.4 กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผูร้้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ 

- มีการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผูร้้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ ภายใน 15 วันนับจากวันร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

ต.ค.63 – มี.ค.64 
อบต.บึงกระจับ 

- ประชาชน 
ต าบลบึงกระจับ 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง

3.3.1 มาตรการแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

- มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ตามค าสั่ง บึงกระจับ  
 มีการด าเนินการ 

ต.ค.2563 - คณะกรรมการ
พัฒนา อบต.บึง

กระจับ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 
รอบเดือน เม.ย.64 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

ว/ด/ป หรือสถานที่ 
ที่จัดกิจกรรม 

งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้ารว่มโครงการฯ 

ส่วนท้องถ่ิน  ไม่มีการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

  3.3.2 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
และประชุมประชาคมต าบลประจ าป ี

- มีการจัดประชุมสัดส่วนประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 
10 และประชุมสัดส่วนประชาคมระดับต าบล ต าบลบึง
กระจับ เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ และข้อมูลจาก
แผนชุมชน เพ่ือจัดแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2564) 
เพ่ิมเติม แปลี่ยนแปลง ของ อบต.บึงกระจับ 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

อบต.บึงกระจับ - สัดส่วนประชาคม
ท้องถ่ินระดับ

หมู่บ้านและสัดส่วน
ประชาคมท้องถ่ิน

ระดับต าบล 

  3.3.4 มาตรการแต่งต้ังตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับการจ้าง 

- ในรอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
ยังไม่มีการด าเนินการแต่อย่างใด 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

- - - 

  3.3.4 มาตรการแต่งต้ังตัวแทนจาก
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการการด าเนิน
โครงการต่าง 

- ในรอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
ยังไม่มีการด าเนินการแต่อย่างใด 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

- - ส านักงานปลัด/ 
กองคลงั/ 
กองช่าง/ 

กองสวัสดิการสังคม 
4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบึง

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1 มาตราการการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2564 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

อบต.บึงกระจับ - ส านักงานปลัด/ 
กองคลงั/ 
กองช่าง/ 

กองสวัสดิการสังคม 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 
รอบเดือน เม.ย.64 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

ว/ด/ป หรือสถานที่ 
ที่จัดกิจกรรม 

งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้ารว่มโครงการฯ 

กระจับ  
  4.1.2 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
 

- มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2564 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 
 

 

อบต.บึงกระจับ - ส านักงานปลัด/ 
กองคลงั/ 
กองช่าง/ 

กองสวัสดิการสังคม 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุ แต่งต้ัง การโอน การย้าย 

- ในรอบเดือนเมษายน 2562 (ต.ค.2563 – มี.ค.2564) 
ยังไม่มีการบรรจุ แต่งต้ัง การโอน การย้ายแต่อย่างใด 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

- - - 

  4.2.2 กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ 

- มีการจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายงาน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดย
เปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงาน อบต.บึงกระจับ 
ภายใน 90 วันแต่วันสิ้นปี  
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

ต.ค.2563 - ประชาชน 
ต าบลบึงกระจับ 

  4.2.3 กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 

- ในรอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
ยังไม่มีการด าเนินการแต่อย่างใด 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

- - - 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 
รอบเดือน เม.ย.64 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

ว/ด/ป หรือสถานที่ 
ที่จัดกิจกรรม 

งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้ารว่มโครงการฯ 

 
 4.3 การส่งเสริมบทบาท

การตรวจสอบของสภา
ท้องถ่ิน 

4.3.2 กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

- ในรอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
ยังไม่มีการด าเนินการแต่อย่างใด 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 
 
 
 

- - - 

 4.4 เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

4.4.1 กิจกรรมการรณรงค์การนต่อต้าน
การทุจริตภายในต าบล 

- ในรอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
ยังไม่มีการด าเนินการแต่อย่างใด 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

- - - 

รวมทั้งสิ้น 4 มิติ 15 ภารกิจตามมิติ 46 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ด าเนินการทั้งสิ้น 34 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    
 
 สรุปจ านวนโครงการ 
1. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบเดือนเมษายน 2564 

(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ท้ังหมด 46 โครงการ 
2. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบเดือนเมษายน 2564 

(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ท่ีได้มีการด าเนินการ 34 โครงการ 
3. คิดเป็นร้อยละ 70 
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