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รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

------------------------------------------------------ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้มีการจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ   ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัด 
ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตขึ้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้ด าเนินการตามแผนการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖3 เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามที่บรรจุไว้ใน 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ พร้อมทั้งระบุปัจจัย 
ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผน การ
ด าเนินการงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามภารกิจและอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 

มิติที ่๑ การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย 
๑. การสร้างจิตส านึกและความตะหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการ การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
๑.๑ มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการงานขององค์การ บริหาร

ส่วนต าบลบึงกระจับการด าเนินงาน 
- จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - 

๒๕๖๔) 
 
 
พ.ศ.๒๕๖3 

 
- จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖๔) 
- จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจ าปี 

 
การออกค าสั่งมอบหมายหน้าทีก่ารงานให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าทีใ่ห้ถือปฏิบัติตาม 

หน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย จัดอบรมความรู้การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
เพ่ือต่อต้านการ ทุจริต จัดท ากฎข้อบังคับการปฏิบัติงานหลักธรรมาภิบาล สร้างจิตส านึกการมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใสผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินการงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบึง
กระจับ ได้ด าเนินการการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือใช้เป็นกรอบ การ
ด าเนินการงานให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ
ในการก ากับติดตามผู้ ปฏิบัติงานให้ด าเนินงานตาม เป้าหมาย ที่ก าหนด และจัดท าการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ เป็นการสร้างความโปร่งใส การบริการงาน มีความยุติธรรม 
และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทีด่ี อบรมเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาความสามารถเพ่ิมมากขึ้น ได้มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีการให้บริการประชาชนด้วย ความเป็นธรรม 

๑.๒ โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ จัดให้มีการอบรมความรู้ การพัฒนาองค์กรในยุคที่มีการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
อย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งเป็นการเพ่ิมพูนทักษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถ เพ่ือสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีความ 
เจริญก้าวหน้า มั่นคง เข้มแข็ง โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
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๑) การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กันได้สะดวก เช่น สถานที ่เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 

๒) การปรับขั้นตอนการท างานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพ่ือเอ้ือต่อการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น 

๓) การพัฒนาคนให้มีขีดจ ากัดความสามารถ มีระบบการยกย่องชดเชย และการให้ 
รางวัลทีเ่อ้ือต่อการจัดการ ความรู้ และมีวัฒนธรรม การท างานเชิงรุก และมีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนและ 
แบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์กร 

๔) ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการ 
ด าเนินงาน บุคลากรเมื่อได้เข้ารับการอบรมการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถ ประมวล
ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมกับ สถานการณ์ รวมทั้ง 
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี 
ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังปลูกฝังให้เกิดการท าแบบโปร่งใส ไร้ทุจริตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุตธรรม 

 
มิติที ่๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
๑. แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๑.๑ กิจกรรมประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหาร ส่วน
ต าบลบึงกระจับ การด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น แสดงเจตนารมณ์อย่างเปิดเผยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ก าหนดนโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ออบต. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตาม
ภารกิจหลักของเทศบาล รับแจ้งเบาะแส รับร้องเรียนคอร์รัปชั่น ให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ร้องเรียน
การกระท าที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและ คอร์รัปชั่นทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือโดยผ่านทางการ รับเรื่องที่
ได้ก าหนดไว้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อม หลักฐาน 
หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบและแจ้งชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ส่ง มาทาง
ช่องทางรับเรื่องนี้ 

- แจ้งผ่านเจ้าหน้าทีร่ับเรื่องร้องเรียน 
- แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
- แจ้งผ่านสายตรงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
- แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ที่ท าการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 111/1 หมู่ที ่4 ต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
67130 

ผลการด าเนินงาน 
บุคลากรมีการปฏิบัติงานทีม่ีความซื่อสัตย์ สุจริต มีการใช้อ านาจหน้าทีใ่นทางที่ถูกต้อง มีความ

พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ มีความโปร่งใส มีมาตรฐานการปฏิบัติงานทางคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีการปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดถือ ระเบียบ กฎหมาย ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ มีการประเมินผลความพึงพอใจ ต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ สามารถแสดงจ านวนข้อเรียกร้องของประชาชน ผู้รับบริการ
ทีเ่พ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ และประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อ     
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จัดจ้างผ่านทางศูนย์ข่างสาร และ www.บึงกระจับ.com การด าเนินการจัดท าแผนและจัดท าสรุปผล รายงาน
การจัดซื้อจัดจ้างเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงาน กองคลังได้ ด าเนินการ
เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารและทางอินเทอร์เน็ต www.บึงกระจับ.com การเก็บ
สถิติและสรปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบและใช้เป็น ข้อมูลในการบริหารจัดการ
นโยบายการพัฒนาองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้ด าเนินการ การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้
บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นประจ า ต่อเนื่องทุกไตรมาส เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน การก าหนดแผนงาน/กิจกรรม ที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ได้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อ การเปิดซอง
ราคา การประกวดราคา เป็นกระบวนการที่มีความเสี่ยงทีจ่ะก่อให้เกิดการ ทุจริตขึ้นได้ การปฏิบัติงานจึงต้องมี
การวิเคราะห์วางแผนงานการตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาลดความเสี่ยงของกระบวนการงานพร้อมสรุปรายงาน
ผลให้ผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนซึ่ง เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต สามารถตรวจสอบได้ทุกขึ้นตอนการ
ด าเนินงานได ้

๒.๒ กิจกรรมการละขั้นตอนการปฏิบัติงาน การด าเนินการ 
- จัดท าขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
- ประกาศเรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวก เพ่ือบริการ

ประชาชน และก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของานบริการสาธารณะ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
- แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการช าระภาษีป้าย 
- แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียน 
- แผนผังขั้นตอนการให้บริการช าระภาษบี ารุงท้องที่ 
- แผนผังขั้นตอนการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
- แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ 

    - แผนผังการลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน การสนับสนุนน้ าอุปโภค บริโภค 
ผลการด าเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ มีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้บริการโดยการลด
ขั้นตอนการท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนตรวจสอบความส าเร็จ และปัญหา อุปสรรคในหรือ
ประเมิน ประสิทธิผล กระบวนการการท างานในการบริการประชาชนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว 
กระชับ และเสมอภาค การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชนให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และ
ถูกต้อง การบริการให้ประชาชนมี ความพึงพอใจปละประทับใจในการให้บริการของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
ปฏิบัติ หน้าที่ มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การอ านวยความ
สะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มารับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ การ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีแนวทางการแก้ปัญหา เป้าหมาย 
ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับและผู้ทีม่าติดต่อราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  
 
 
 
 
 
 
 
      
 

http://www.tambonhuayhin.go.th/
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บ้านเมืองทีดี่ 

๒.๓ มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามหลักการบริหาร กิจการ 
 

มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้า 
ส่วนราชการ การด าเนินงาน 

- องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ไดจ้ัดท าค าสั่งมอบอ านาจให้รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล ปฏิบัติทีร่าชการ 

- องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ สั่งมอบอ านาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
ผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ มีการบริหารกิจการที่ดี มีการมอบหมายหน้าที่ความ 

รับผิดชอบต่อหน่วยงาน การปฏิบัติงานมีการอ านวยความสะดวกมรการปฏิบัติราชการในการบริการประชาชน 
ได้อย่างรวดเร็ว กระจาย อ านาจในการปฏิบัติงานราชการและความรับผิดชอบอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับ 
มอบหมายหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามค าสั่ง การปฏิบัติงานในองค์กรจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคลากรในการด าเนินกิจการ การพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นที่

ประจักษ์ การด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้จัดกิจกรรมโครงการเนื่องในวันผู้สูงอายุ 
แห่งชาติ เพ่ือให้ตระหนักถึง ความส าคัญของผู้สูงอายุ ยกย่องเชิดชุเกียรติผู้สูงอายุ ให้ได้รับคุณค่าและศักดิ์ศรี          
ทีส่ังคมยกย่อง 

จัดอบรมความรู้ให้กับผสูงอายุในต าบลบึงกระจับ 
- การบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสังคมผู้สงู อายุ” 
- การบรรยายให้ความรเูู รื่อง “การดูแลสุขภาพของผสูงอายุ” 
- การบรรยายให้ความรเูู รื่อง “การจัดสวัสดิการสังคมผสูงอายุ” 
จัดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับผู้สูงอายุ ประสานโรงพยาบาลสุขภาพต าบลบึง

กระจับ เพ่ือคัดกรองโรค  
 

ผลการด าเนินงาน 
การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/การด าเนินการ การพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ กิจกรรม

ประเภทการดุแลสุขภาพดี ได้สร้างสังคมและชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ ” การจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ” เป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้สูงอายุ ให้มีความสุขใจที่ได้เห็นบุตรหลาน หรือคนที่รัก
มองเห็นถึงความส าคัญ ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และผู้สูงอายุมีส่วน ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น 
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๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
1. มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

การด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการ มีหน้าทีเ่ป็นที่ปรึกษา รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการแก่ประชาชน มีการปรับปรุง แก้ไข 
ส่งเสริมพัฒนาการ ด าเนินการในด้านการบริการประชาชน มีการประเมินผลและบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่ น 
และประกาศ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ทราบ 

ผลการด าเนินงาน 
๑) ผู้บริหาร/พนักงานตื่นตัวและมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
๒) มีการทบทวนและปรับปรุงงานบริการเพ่ือประชาชน 
๓) ประชาชนทีม่าติดต่อขอรับบริการได้รับบริการ เท่าเทียม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไป

ตามมาตรฐานก าหนด 
๔) สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด 

๒. โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับหน่วยงานต่อต้านการทุจริตการด าเนินงาน 
ผู้บริหารจัดอบรมความรู้ให้กับข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ เพ่ือสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดี เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมกับทุกภาค 
ส่วนการให้บริการประชาชน การแก้ไขปัญหา การจัดท าโครงการ/กิจกรรมร่วมกับผู้น าชุมชนประชาชนในพ้ืนที่ 
ให้มีจิตส านึกทีดี่ มีการป้องกันการทุจริตสร้างความพึงพอใจให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่อย่างถูกต้อง 

ผลการด าเนินงาน 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ มีการบูรณาการการท างานของ

หน่วยงาน ในการต่อต้านการทุจริต และพัฒนาเครือข่าย ปลูกจิตส านึกต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน เสริมสร้าง
องค์ความร ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกคน มีการเฝ้าระวัง สอดส่อง ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานให้มี
ความรู้ ระมัดระวังในการปฏิบัติงานทีสุ่จริต และเทีย่งธรรม เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 

 
มิติที ่๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประกอบด้วย 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางทีเ่ป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
- กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลการด าเนินงาน 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้จัดให้มี
สถานทีเ่พ่ือจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ไว้ให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการ
เองได้  

๑. สถานที ่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับจัดตั้งอยู่ภายใน 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ซึ่งค านึงถึงความ สะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจสอบข้อมูล 
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๒. การมอบหมายงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับได้ 
มอบหมายให้ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และมีค าสั่งมอบหมายให้ผู้ช่วยนักวิชาการ 
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ปฏิบัติหน้าทีศู่นย์ข้อมูลข่าวสาร 

๓. วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ
ได้ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้มาสืบค้นข้อมูล อาทิเช่น 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- โต๊ะ เก้าอ้ี 
- ชั้นวางเอกสาร 
๔. การจัดเก็บข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
- มีการจ าแนกข้อมูลออกเป็นหมวด/เรื่อง จัดตั้งเป็นแฟ้ม 
- มีการจัดเก็บเอกสารในระบบไฟล์ข้อมูล สามารถสืบค้นได้โดยง่าย 
- มีระบบ Social Network ตรวจสอบหรือเรียกดูข้อมูลได้โดยสะดวก 
- มีข่าวสารและเอกสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ ประชาชนสามารถน ากลับไปได้ เช่น 

จดหมาย ข่าว แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับเป็นหนึ่งในช่องทางที่เป็นการ

อ านวย ความสะดวก แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น รวมถึงการสืบค้นข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ส าหรับ ประชาชนมีความตื่นตัวและให้ความสนใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างน่าพอใจ ด้วยสถานทีค่วามสะดวก 
วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆมีอยู่ ครบถ้วน อีกท้ังยังมีเจ้าหน้าที่ประจ าคอยให้ค าปรึกษาตลอดเวลา 
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๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
๑)  โครงการจั ด เ วที ประชาคมระดั บ ต าบล  การด า เ นิ น งาน  ตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาต าบล เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็น
การก าหนด รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง
และเป็นแผน ก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับจึงได้จัดให้มีการประชุมเวทีประชาคมระดับต าบลปี 
๒๕๖2 เพ่ือรวบรวมข้อมูล ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ซึ่งเป็นการ
รวบรวมสภาพ ปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เปนประเด็นสาคัญ ผ่านข้อมูลแผนชุมชนให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนา แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล ฯลฯ ทั้งนี้การได้มาซึ่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการ ของประชาชน ข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ จะด าเนินการผ่านการประชุมประชาคม 
เพ่ือให้เกิด การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และความยุติธรรม ผลการด าเนินงาน ผู้น าชุมชนได้เสนอ โครงการ/
กิจกรรม ทีเ่ป็นปัญหาความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เป็นการเสริมพลังอ านาจให้แก่ประชาชนให้สามารถ 
ระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจและการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 
มากกว่าที่เป็นฝ่ายตั้งรับ สามารถก าหนดการด าเนินชี้วัดได้ด้วยตัวเอง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามความจ าเป็น 
อย่างมีศักดิ์ศรี ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ด้านภูมิปัญญา ทักษะ ความรู้ การจัดการและรู้เท่า
ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ และให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีศักยภาพมากขึ้น ส่งผลให้องค์การบริหาร ส่วน
ต าบลบึงกระจับได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการจัดน าไปจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบึง
กระจับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๒. โครงการสภากาแฟสัญจร บึงกระจับ เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือเพ่ือให้ประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราว
ร้องทุกข์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและเพ่ือติดตามและประเมินผลของโครงการและกิจกรรมต่างๆ            
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมนั้นๆ หรือไม่ 
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๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑) การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

คือกระบวนการด าเนินการอย่างมีระบบเพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติขององค์การส่วนต าบลบึงกระจับบรรลุ 
เป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรฝ่ายงาน และบุคคลเข้าด้วยกันโดย 
ผ่านกระบวนการก าหนดเป้าหมายทีช่ัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ราชการอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ สอดคล้องกับเป้าหมาย และมีการน าผลการประเมิน 
ไปใช้ประกอบในการตอบแทนความตีความชอบของผู้ปฏิบัติงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการ 
ประเมินปีละ๒ รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 

๑.1) รอบที ่๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที ่๑ ตุลาคม ถึงวันที่ 
๓๑ มีนาคม 

 
๓๐ กันยายน 

 
1.๒) รอบที ่๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที๑่ เมษายน ถึงวันที่ 

 
ผลการด าเนินงาน 
๑. การพิจารณาความตีความชอบเป็นไปอย่างโปร่งใส และยุติธรรม 
๒. ผู้บังคับบัญชามีข้อมูลในการน าไปพัฒนาศักยภาพของบุคลกรในสังกัด สามารถวาง 

แผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการประเมินทีม่ี 

ตัวชี้วัด เข้าใจถึง ความส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

มิติที่ 4  การเสริมสร้างและการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๑. การจัดรายงานการควบคุมภายใน 

การด าเนินการ จัดท าแผนการตรวจสอบ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และ
คณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานประเมินผลการตรวจสอบตามไตรมาส พร้อมสรุปผล
การควบคุมภายในของส านัก/กองงาน รายงานให้ผู้ก ากับดูแล  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า ด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ (งวดระยะเวลาตั้งแต่วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕62 - 
๓๐ กันยายน ๒๕63) 

ผลการด าเนินการ 
๑. ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด 
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ข้อ ๖ ก าหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน 
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน 
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๒. การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะท างานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะท างาน
โดยแบ่งอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน  ได้ด าเนินการ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 

๓. ไดด้ าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ  ๒๕61 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
ทั้งในส่วนงานย่อยและในส่วนองค์กรและได้รายงานผลด าเนินการ รายงานให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดเพชรบูรณ์  การควบคุมภายในท าให้บุคลากรพนักงาน ส่วนต าบลปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามอ านาจหน้าที่ 
โดยก าหนดที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การปฏิบัติงาน เพ่ือลดความบกพร่อง ลดความเสี่ยง ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบมากขึ้น 

๔.๒ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
๑. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

๒.ปัจจัยสนับสนุน 
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุน และ

ผลักดันในการด าเนินการประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
๑) การทีม่ีระบบความคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบล  เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
๒) องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิด 

ความโปร่งใส  โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด  และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
๓) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ 

และ Facebook 
๓. ปัญหา/อุปสรรคการด าเนนิงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ เป็นหน่วยงานขนาดกลาง การตรวจสอบ
ปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล อาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯมี
ข้อจ ากัด เรื่องความรู้ความสามารถเนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะ
ด้านท าให้ อาจมีการตรวจสอบทีไ่ม่ครอบคลุมทุกด้าน 

การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการ 
ตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบไม่สม่ าเสมอ แม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่ 
เป็นการก าหนดในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน  อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
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๔. ข้อเสนอแนะ 
๑) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการ 

ทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
๒) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยน าผลการประเมิน มา

ใช้ประกอบการพิจารณาความตีความชอบ 
๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดย

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปรงใส สมเหตุสมผล 
๔) ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพ่ือ

การตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. ข้อพิจารณา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้พิจารณาแล้วพบว่า ในการด าเนินการ 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  ส่วนราชการต่างๆ  สามารถด าเนินการให้เป็นไปได้ตามเป้าหมายและ 
วัตถุประสงค์ของแผนงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต จะได้น าเสนอประเด็นดังกล่าวให้ที่ประชุมได้พิจารณา เพ่ือให้เป็นแนวทางแก้ไข การ
ด าเนินงานเพ่ือปรับแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 ต่อไป 
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