
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 
ที่ พช ๗๕8๐๑/                                    วันที่     7 ตุลำคม ๒563 
เร่ือง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบ้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 
 

ตำมที่ได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 พร้อมกับได้มอบหมำยให้ส่วนต่ำง ๆ ในสังกัดรับไปด ำเนินกำร นั้น 

 

บัดนี้กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำ ปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรฯ รำยละเอียดแนบท้ำยเอกสำรนี้ 

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
ลงชื่อ 

             (นำงสำวสิริญำพร ลีสินลำ) 
                 เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 
ควำมเห็น หัวหน้ำส ำนักปลัด  
 

 
ลงชื่อ        
 

           (นำงสำวปิยวรรณ สำรีวรรณ์) 
                                                                                          หัวหน้ำส ำนักปลัด  
   
ควำมเห็น ปลัด อบต.  
 

 

 
ลงชื่อ 

           (นำงสำวยุขนิษฐ์ชำ โสพรหม) 
                                                 รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รักษำรำชกำรแทน 
                  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 

ข้อพิจำรณำ/สั่งกำร  
 
 

ลงชื่อ 
 

           
               (นำยสมัย ศรสุรินทร์) 
   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 



 

 
 

 

 

รายงานผลการด าเนิน 
ตามแผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
อ าเภอวิเชยีรบุร ี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

------------------------------------------------------ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ ได้มีกำรจัดท ำแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือใช้เป็นกรอบด ำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำยใน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ   ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำรวัด 
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรต่ำงๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม กำร
ทุจริตขึ้น บัดนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ ได้ด ำเนินกำรตำมแผนกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ประจ ำปี 
พ.ศ.๒๕๖3 เรียบร้อยแล้ว จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรตำมที่บรรจุไว้ใน 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ พร้อมทั้งระบุปัจจัย 
ข้อมูล ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแผนเพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผน กำร
ด ำเนินกำรงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที ่ดังนี้ 

มิติที ่๑ การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย 
๑. กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตะหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร 

ข้ำรำชกำร กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 
๑.๑ มำตรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรงำนขององค์กำร บริหำร

ส่วนต ำบลบึงกระจับกำรด ำเนินงำน 
- จัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - 

๒๕๖๔) 
 
 
พ.ศ.๒๕๖3 

 
- จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖๔) 
- จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและพฤติมิชอบ ประจ ำปี 

 
กำรออกค ำสั่งมอบหมำยหน้ำทีก่ำรงำนให้ข้ำรำชกำร พนักงำน เจ้ำหน้ำทีใ่ห้ถือปฏิบัติตำม 

หน้ำที่ และงำนที่ได้รับมอบหมำย จัดอบรมควำมรู้กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับบุคลำกรในหน่วยงำน 
เพ่ือต่อต้ำนกำร ทุจริต จัดท ำกฎข้อบังคับกำรปฏิบัติงำนหลักธรรมำภิบำล สร้ำงจิตส ำนึกกำรมีคุณธรรม 
จริยธรรมในกำร ปฏิบัติงำนที่โปร่งใสผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินกำรงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึง
กระจับ ได้ด ำเนินกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพ่ือใช้เป็นกรอบ กำร
ด ำเนินกำรงำนให้กับผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน ของหน่วยงำนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ
ในกำรก ำกับติดตำมผู้ ปฏิบัติงำนให้ด ำเนินงำนตำม เป้ำหมำย ที่ก ำหนด และจัดท ำกำรประเมิน คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ เป็นกำรสร้ำงควำมโปร่งใส กำรบริกำรงำน มีควำมยุติธรรม 
และกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนทีด่ี อบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ พัฒนำควำมสำมำรถเพ่ิมมำกขึ้น ได้มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนตำมกฎ ระเบียบ มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีกำรให้บริกำรประชำชนด้วย ควำมเป็นธรรม 

๑.๒ โครงกำรเสริมสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ กำรด ำเนินงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บึงกระจับ จัดให้มีกำรอบรมควำมรู้ กำรพัฒนำองค์กรในยุคที่มีกำรแข่งขันมีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี 
อย่ำงรวดเร็ว ส่วนรำชกำรต้องสร้ำงเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำตนเอง อีกทั้งเป็นกำรเพ่ิมพูนทักษะ 
ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถ เพ่ือสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีควำม 
เจริญก้ำวหน้ำ มั่นคง เข้มแข็ง โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
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๑) กำรปรับโครงสร้ำงองค์กำรพื้นฐำนเพื่อรองรับบุคลำกรให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กันได้สะดวก เช่น สถำนที ่เครื่องมือ อุปกรณ์ต่ำงๆ 

๒) กำรปรับขั้นตอนกำรท ำงำนให้รวดเร็ว และกระชับมำกขึ้น เพ่ือเอ้ือต่อกำร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น 

๓) กำรพัฒนำคนให้มีขีดจ ำกัดควำมสำมำรถ มีระบบกำรยกย่องชดเชย และกำรให้ 
รำงวัลทีเ่อ้ือต่อกำรจัดกำร ควำมรู้ และมีวัฒนธรรม กำรท ำงำนเชิงรุก และมีวัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนและ 
แบ่งปันควำมรู้ระหว่ำงบุคลำกรในองค์กร 

๔) ปรับกฎระเบียบ และกฎหมำยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลกำร 
ด ำเนินงำน บุคลำกรเมื่อได้เข้ำรับกำรอบรมกำรเสริมสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประมวล
ควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงรวดเร็ว เหมำะสมกับ สถำนกำรณ์ รวมทั้ง 
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์ และปรับทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มี 
ประสิทธิภำพ อีกท้ังยังปลูกฝังให้เกิดกำรท ำแบบโปร่งใส ไร้ทุจริตปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมยุตธรรม 

 
มิติที ่๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
๑. แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 

๑.๑ กิจกรรมประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมสุจริตขององค์กำรบริหำร ส่วน
ต ำบลบึงกระจับ กำรด ำเนินงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ ได้ประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริต 
คอร์รัปชั่น แสดงเจตนำรมณ์อย่ำงเปิดเผยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ ก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนต่ออบต. เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน ตำม
ภำรกิจหลักของเทศบำล รับแจ้งเบำะแส รับร้องเรียนคอร์รัปชั่น ให้มีผู้พิจำรณำรับเรื่องแจ้งเบำะแส ร้องเรียน
กำรกระท ำที่มีข้อสงสัยว่ำเป็นกำรทุจริตและ คอร์รัปชั่นทั้งทำงตรงและทำงอ้อมหรือโดยผ่ำนทำงกำร รับเรื่องที่
ได้ก ำหนดไว้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรำยละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อม หลักฐำน 
หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อกำรตรวจสอบและแจ้งชื่อ ที่อยู่และหมำยเลขโทรศัพท์ ที่สำมำรถติดต่อได้ส่ง มำทำง
ช่องทำงรับเรื่องนี้ 

- แจ้งผ่ำนเจ้ำหน้ำทีร่ับเรื่องร้องเรียน 
- แจ้งผ่ำนช่องทำง เว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 
- แจ้งผ่ำนสำยตรงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 
- แจ้งทำงไปรษณีย์ จ่ำหน้ำถึง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ ที่ท ำกำร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 111/1 หมู่ที ่4 ต ำบลบึงกระจับ อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
67130 

ผลการด าเนินงาน 
บุคลำกรมีกำรปฏิบัติงำนทีม่ีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีกำรใช้อ ำนำจหน้ำทีใ่นทำงที่ถูกต้อง มีควำม

พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ มีควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนทำงคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีกำรปฏิบัติ
หน้ำที่โดยยึดถือ ระเบียบ กฎหมำย ไม่แสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบ มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจ ต่อกำร
ให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ สำมำรถแสดงจ ำนวนข้อเรียกร้องของประชำชน ผู้รับบริกำร
ทีเ่พ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ และประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 

๒. มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
๒.๑ มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเผยแพร่ประกำศจัดซื้อ     
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จัดจ้ำงผ่ำนทำงศูนย์ข่ำงสำร และ www.บึงกระจับ.com กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนและจัดท ำสรุปผล รำยงำน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเก็บสถิติและสรุปผลกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร ผลกำรด ำเนินงำน กองคลังได้ ด ำเนินกำร
เผยแพร่ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนทำงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและทำงอินเทอร์เน็ต www.บึงกระจับ.com กำรเก็บ
สถิติและสรปผลกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรให้ผู้บริหำรทรำบและใช้เป็น ข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำร
นโยบำยกำรพัฒนำองค์กร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ ได้ด ำเนินกำร กำรเก็บสถิติและสรุปผลกำรใช้
บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเป็นประจ ำ ต่อเนื่องทุกไตรมำส เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน กำรก ำหนดแผนงำน/กิจกรรม ที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ได้รับบริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น กำรตรวจสอบ กระบวนกำรจัดซื้อ กำรเปิดซอง
รำคำ กำรประกวดรำคำ เป็นกระบวนกำรที่มีควำมเสี่ยงทีจ่ะก่อให้เกิดกำร ทุจริตขึ้นได้ กำรปฏิบัติงำนจึงต้องมี
กำรวิเครำะห์วำงแผนงำนกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ปัญหำลดควำมเสี่ยงของกระบวนกำรงำนพร้อมสรุปรำยงำน
ผลให้ผู้บังคับบัญชำตำมขั้นตอนซึ่ง เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ทุกขึ้นตอนกำร
ด ำเนินงำนได ้

๒.๒ กิจกรรมกำรละขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินกำร 
- จัดท ำขั้นตอนกำรขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่ำตอบแทน 
- ประกำศเรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและอ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือบริกำร

ประชำชน และก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของำนบริกำรสำธำรณะ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖3 
- แผนผังขั้นตอนและระยะเวลำกำรช ำระภำษีป้ำย 
- แผนผังขั้นตอนและระยะเวลำกำรรับเรื่องร้องเรียน 
- แผนผังขั้นตอนกำรให้บริกำรช ำระภำษบี ำรุงท้องที่ 
- แผนผังขั้นตอนกำรให้บริกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในหมู่บ้ำน 
- แผนผังขั้นตอนและระยะเวลำกำรจ่ำยเบี้ยผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ติดเชื้อเอดส์ 

    - แผนผังกำรลดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน กำรสนับสนุนน้ ำอุปโภค บริโภค 
ผลการด าเนินงาน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้บริกำรโดยกำรลด
ขั้นตอนกำรท ำงำนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนตรวจสอบควำมส ำเร็จ และปัญหำ อุปสรรคในหรือ
ประเมิน ประสิทธิผล กระบวนกำรกำรท ำงำนในกำรบริกำรประชำชนให้มีคุณภำพ มำตรฐำน สะดวก รวดเร็ว 
กระชับ และเสมอภำค กำรลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนกำรบริกำรประชำชนให้มีควำมคล่องตัว รวดเร็ว และ
ถูกต้อง กำรบริกำรให้ประชำชนมี ควำมพึงพอใจปละประทับใจในกำรให้บริกำรของพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ ซึ่ง
ปฏิบัติ หน้ำที่ มีกำรพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรอ ำนวยควำม
สะดวก และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนที่มำรับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ กำร
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีมีแนวทำงกำรแก้ปัญหำ เป้ำหมำย 
ประชำชน ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับและผู้ทีม่ำติดต่อรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  
 
 
 
 
 
 
 
      
 

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

๒.๓ มำตรกำรใช้ดุลพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำทีใ่ห้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำร กิจกำร 
 

มำตรกำรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและหัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำร กำรด ำเนินงำน 

- องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ ไดจ้ัดท ำค ำสั่งมอบอ ำนำจให้รองนำยกองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติทีร่ำชกำร 

- องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ สั่งมอบอ ำนำจให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 
ผลการด าเนินงาน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ มีกำรบริหำรกิจกำรที่ดี มีกำรมอบหมำยหน้ำที่ควำม 

รับผิดชอบต่อหน่วยงำน กำรปฏิบัติงำนมีกำรอ ำนวยควำมสะดวกมรกำรปฏิบัติรำชกำรในกำรบริกำรประชำชน 
ได้อย่ำงรวดเร็ว กระจำย อ ำนำจในกำรปฏิบัติงำนรำชกำรและควำมรับผิดชอบอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ได้รับ 
มอบหมำยหรือปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมค ำสั่ง กำรปฏิบัติงำนในองค์กรจะมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 
๒.๔ กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคลำกรในกำรด ำเนินกิจกำร กำรพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นที่

ประจักษ์ กำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ ได้จัดกิจกรรมโครงกำรเนื่องในวันผู้สูงอำยุ 
แห่งชำติ เพ่ือให้ตระหนักถึง ควำมส ำคัญของผู้สูงอำยุ ยกย่องเชิดชุเกียรติผู้สูงอำยุ ให้ได้รับคุณค่ำและศักดิ์ศรี          
ทีส่ังคมยกย่อง 

จัดอบรมควำมรู้ให้กับผสูงอำยุในต ำบลบึงกระจับ 
- กำรบรรยำยพิเศษเรื่อง “กำรเตรียมควำมพร้อมสังคมผู้สงู อำยุ” 
- กำรบรรยำยให้ควำมรเูู รื่อง “กำรดูแลสุขภำพของผสูงอำยุ” 
- กำรบรรยำยให้ควำมรเูู รื่อง “กำรจัดสวัสดิกำรสังคมผสูงอำยุ” 
จัดให้บริกำรตรวจสุขภำพเบื้องต้นกับผู้สูงอำยุ ประสำนโรงพยำบำลสุขภำพต ำบลบึง

กระจับ เพ่ือคัดกรองโรค  
 

ผลการด าเนินงาน 
กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/กำรด ำเนินกำร กำรพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ กิจกรรม

ประเภทกำรดุแลสุขภำพดี ได้สร้ำงสังคมและชุมชนตระหนักถึงควำมส ำคัญของผู้สูงอำยุ ” กำรจัดสวัสดิกำร
สังคมผู้สูงอำยุ” เป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับผู้สูงอำยุ ให้มีควำมสุขใจที่ได้เห็นบุตรหลำน หรือคนที่รัก
มองเห็นถึงควำมส ำคัญ ได้รับควำมรู้ เกี่ยวกับกำรดูแลรักษำสุขภำพของตนเอง และผู้สูงอำยุมีส่วน ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น 
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๒.๕ มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
1. มำตรกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 

กำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ 
รำชกำร มีหน้ำทีเ่ป็นที่ปรึกษำ รวมทั้งติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรแก่ประชำชน มีกำรปรับปรุง แก้ไข 
ส่งเสริมพัฒนำกำร ด ำเนินกำรในด้ำนกำรบริกำรประชำชน มีกำรประเมินผลและบันทึกเสนอผู้บริหำรท้องถิ่ น 
และประกำศ เรื่อง รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้ทรำบ 

ผลการด าเนินงาน 
๑) ผู้บริหำร/พนักงำนตื่นตัวและมีควำมมุ่งม่ันในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส 
๒) มีกำรทบทวนและปรับปรุงงำนบริกำรเพ่ือประชำชน 
๓) ประชำชนทีม่ำติดต่อขอรับบริกำรได้รับบริกำร เท่ำเทียม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไป

ตำมมำตรฐำนก ำหนด 
๔) สร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ทีไ่ด้รับมอบหมำยโดยเคร่งครัด 

๒. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับหน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริตกำรด ำเนินงำน 
ผู้บริหำรจัดอบรมควำมรู้ให้กับข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ เพ่ือสร้ำง 
ภำพลักษณ์ที่ดี เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน กำรมีส่วนร่วมกับทุกภำค 
ส่วนกำรให้บริกำรประชำชน กำรแก้ไขปัญหำ กำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมร่วมกับผู้น ำชุมชนประชำชนในพ้ืนที่ 
ให้มีจิตส ำนึกทีดี่ มีกำรป้องกันกำรทุจริตสร้ำงควำมพึงพอใจให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่อย่ำงถูกต้อง 

ผลการด าเนินงาน 
บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของ

หน่วยงำน ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และพัฒนำเครือข่ำย ปลูกจิตส ำนึกต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงยั่งยืน เสริมสร้ำง
องค์ควำมร ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้กับบุคลำกรทุกคน มีกำรเฝ้ำระวัง สอดส่อง ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงำนให้มี
ควำมรู้ ระมัดระวังในกำรปฏิบัติงำนทีสุ่จริต และเทีย่งธรรม เป็นประโยชน์ต่อประชำชนอย่ำงแท้จริง 

 
มิติที ่๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประกอบด้วย 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงทีเ่ป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 

ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
- กิจกรรมกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำรด ำเนินงำน 

ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ ได้จัดให้มี
สถำนทีเ่พ่ือจัดรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร ไว้ให้ประชำชนสำมำรถค้นหำข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
เองได้  

๑. สถำนที ่ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับจัดตั้งอยู่ภำยใน 
ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ ซึ่งค ำนึงถึงควำม สะดวกของประชำชนผู้ขอตรวจสอบข้อมูล 
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๒. กำรมอบหมำยงำนและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับได้ 
มอบหมำยให้ส ำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร และมีค ำสั่งมอบหมำยให้ผู้ช่วยนักวิชำกำร 
ประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำทีศู่นย์ข้อมูลข่ำวสำร 

๓. วัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นภำยในศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ
ได้ จัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน ผู้มำสืบค้นข้อมูล อำทิเช่น 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- โต๊ะ เก้ำอ้ี 
- ชั้นวำงเอกสำร 
๔. กำรจัดเก็บข้อมูลข่ำวสำรในศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 
- มีกำรจ ำแนกข้อมูลออกเป็นหมวด/เรื่อง จัดตั้งเป็นแฟ้ม 
- มีกำรจัดเก็บเอกสำรในระบบไฟล์ข้อมูล สำมำรถสืบค้นได้โดยง่ำย 
- มีระบบ Social Network ตรวจสอบหรือเรียกดูข้อมูลได้โดยสะดวก 
- มีข่ำวสำรและเอกสำรอื่นๆที่เป็นประโยชน์ ประชำชนสำมำรถน ำกลับไปได้ เช่น 

จดหมำย ข่ำว แผ่นพับ เอกสำรประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับเป็นหนึ่งในช่องทำงที่เป็นกำร

อ ำนวย ควำมสะดวก แก่ประชำชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น รวมถึงกำรสืบค้นข้อมูลตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ส ำหรับ ประชำชนมีควำมตื่นตัวและให้ควำมสนใจต่อศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงน่ำพอใจ ด้วยสถำนทีค่วำมสะดวก 
วัสดุ อุปกรณ์ เอกสำรต่ำงๆมีอยู่ ครบถ้วน อีกท้ังยังมีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำคอยให้ค ำปรึกษำตลอดเวลำ 
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๓.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
๑)  โครงกำรจั ด เ วที ประชำคมระดั บ ต ำบล  กำรด ำ เ นิ น งำน  ตำมระ เบี ยบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำต ำบล เพ่ือก ำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องแผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล แผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็น
กำรก ำหนด รำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำที่จัดท ำขึ้นส ำหรับงบประมำณในแต่ละปี ซึ่งมีควำมต่อเนื่อง
และเป็นแผน ก้ำวหน้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับจึงได้จัดให้มีกำรประชุมเวทีประชำคมระดับต ำบลปี 
๒๕๖2 เพ่ือรวบรวมข้อมูล ส ำหรับกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ ซึ่งเป็นกำร
รวบรวมสภำพ ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่เปนประเด็นสำคัญ ผ่ำนข้อมูลแผนชุมชนให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนำ แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล ฯลฯ ทั้งนี้กำรได้มำซึ่งข้อมูลกำรแก้ไขปัญหำและ
ควำมต้องกำร ของประชำชน ข้อเสนอแนะ โครงกำร/กิจกรรม ต่ำงๆ จะด ำเนินกำรผ่ำนกำรประชุมประชำคม 
เพ่ือให้เกิด กำรมีส่วนร่วม ควำมโปร่งใส และควำมยุติธรรม ผลกำรด ำเนินงำน ผู้น ำชุมชนได้เสนอ โครงกำร/
กิจกรรม ทีเ่ป็นปัญหำควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงแท้จริง เป็นกำรเสริมพลังอ ำนำจให้แก่ประชำชนให้สำมำรถ 
ระดมขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรทรัพยำกร กำรตัดสินใจและกำรควบคุมดูแลกิจกรรมต่ำงๆ ในชุมชน 
มำกกว่ำที่เป็นฝ่ำยตั้งรับ สำมำรถก ำหนดกำรด ำเนินชี้วัดได้ด้วยตัวเอง มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตำมควำมจ ำเป็น 
อย่ำงมีศักดิ์ศรี ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของประชำชน ด้ำนภูมิปัญญำ ทักษะ ควำมรู้ กำรจัดกำรและรู้เท่ำ
ทัน ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกได้ และให้แผนพัฒนำท้องถิ่นมีศักยภำพมำกขึ้น ส่งผลให้องค์กำรบริหำร ส่วน
ต ำบลบึงกระจับได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในกำรจัดน ำไปจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึง
กระจับ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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๒. โครงกำรสภำกำแฟสัญจร บึงกระจับ เป็นโครงกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือเพ่ือให้ประชำชนในด้ำนกำรรับแจ้งเรื่องรำว
ร้องทุกข์ และสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงทีและเพ่ือติดตำมและประเมินผลของโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ            
ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับด ำเนินงำนว่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรและกิจกรรมนั้นๆ หรือไม่ 
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๓.๓ กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑) กำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 

คือกระบวนกำรด ำเนินกำรอย่ำงมีระบบเพ่ือผลักดันให้ผลกำรปฏิบัติขององค์กำรส่วนต ำบลบึงกระจับบรรลุ 
เป้ำหมำย โดยกำรเชื่อมโยงเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับองค์กรฝ่ำยงำน และบุคคลเข้ำด้วยกันโดย 
ผ่ำนกระบวนกำรก ำหนดเป้ำหมำยทีช่ัดเจน กำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสมกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน 
รำชกำรอย่ำงต่อเนื่อง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ สอดคล้องกับเป้ำหมำย และมีกำรน ำผลกำรประเมิน 
ไปใช้ประกอบในกำรตอบแทนควำมตีควำมชอบของผู้ปฏิบัติงำน โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร มีกำร 
ประเมินปีละ๒ รอบ ตำมปีงบประมำณ ดังนี้ 

๑.1) รอบที ่๑ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงวันที ่๑ ตุลำคม ถึงวันที่ 
๓๑ มีนำคม 

 
๓๐ กันยำยน 

 
1.๒) รอบที ่๒ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงวันที๑่ เมษำยน ถึงวันที่ 

 
ผลการด าเนินงาน 
๑. กำรพิจำรณำควำมตีควำมชอบเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และยุติธรรม 
๒. ผู้บังคับบัญชำมีข้อมูลในกำรน ำไปพัฒนำศักยภำพของบุคลกรในสังกัด สำมำรถวำง 

แผนกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๓. บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ มีควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรประเมินทีม่ี 

ตัวชี้วัด เข้ำใจถึง ควำมส ำคัญของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

มิติที่ 4  การเสริมสร้างและการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๑. การจัดรายงานการควบคุมภายใน 

การด าเนินการ จัดท ำแผนกำรตรวจสอบ จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร และ
คณะท ำงำนติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน รำยงำนประเมินผลกำรตรวจสอบตำมไตรมำส พร้อมสรุปผล
กำรควบคุมภำยในของส ำนัก/กองงำน รำยงำนให้ผู้ก ำกับดูแล  คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำ ด้วยกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ (งวดระยะเวลำตั้งแต่วันที ่๑ ตุลำคม ๒๕62 - 
๓๐ กันยำยน ๒๕63) 

ผลการด าเนินการ 
๑. ก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 

ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนด 
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ข้อ ๖ ก ำหนดให้ผู้รับตรวจรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ก ำกับดูแล และคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเก้ำสิบวัน 
นับจำกวันสิ้นปีงบประมำณหรือปีปฏิทิน 
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๒. กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กร มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งได้มีกำรก ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน
โดยแบ่งอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบโดยชัดเจน  ได้ด ำเนินกำร จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง และวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร 

๓. ไดด้ ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕61 
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
ทั้งในส่วนงำนย่อยและในส่วนองค์กรและได้รำยงำนผลด ำเนินกำร รำยงำนให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดเพชรบูรณ์  กำรควบคุมภำยในท ำให้บุคลำกรพนักงำน ส่วนต ำบลปฏิบัติงำนได้ถูกต้องตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
โดยก ำหนดที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน กำรปฏิบัติงำน เพ่ือลดควำมบกพร่อง ลดควำมเสี่ยง ปฏิบัติงำน
เป็นไปตำมระเบียบมำกขึ้น 

๔.๒ เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
๑. กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต 

๒.ปัจจัยสนับสนุน 
ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ มีปัจจัยในกำรสนับสนุน และ

ผลักดันในกำรด ำเนินกำรประสบควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
๑) กำรทีม่ีระบบควำมคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบโดยฝ่ำยสภำองค์กำร 

บริหำรส่วนต ำบล  เป็นกำรสร้ำงระบบกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
๒) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ  มีกำรสร้ำงกลไกของข้อมูลข่ำวสำรให้เกิด 

ควำมโปร่งใส  โดยมีกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนรำชกำรใสสะอำด  และศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 
๓) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกำรรับเรื่องร้องเรียนทำงเว็บไซต์ 

และ Facebook 
๓. ปัญหา/อุปสรรคการด าเนนิงาน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ เป็นหน่วยงำนขนำดกลำง กำรตรวจสอบ
ปัญหำกำรทุจริตโดยฝ่ำยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อำจได้ผลในบำงโครงกำร แต่เนื่องจำกฝ่ำยสภำฯมี
ข้อจ ำกัด เรื่องควำมรู้ควำมสำมำรถเนื่องจำกสมำชิกสภำยังมีควำมรู้ไม่หลำกหลำยและขำดควำมช ำนำญเฉพำะ
ด้ำนท ำให้ อำจมีกำรตรวจสอบทีไ่ม่ครอบคลุมทุกด้ำน 

กำรที่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน รับผิดชอบงำนโดยตรงท ำให้กระบวนกำร 
ตรวจสอบภำยในมีกำรตรวจสอบไม่สม่ ำเสมอ แม้ว่ำจะมีกำรก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบกำรตรวจสอบภำยในแต่ 
เป็นกำรก ำหนดในเชิงสัญลักษณ์มำกกว่ำที่จะมีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ 
ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงำนหลักของตนเองก่อน  อำจท ำให้ไม่มีเวลำด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจสอบ 
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๔. ข้อเสนอแนะ 
๑) พัฒนำศักยภำพและปลูกฝังข้ำรำชกำรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท ำกำร 

ทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมำกขึ้น 
๒) พัฒนำระบบประเมินผลกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล โดยน ำผลกำรประเมิน มำ

ใช้ประกอบกำรพิจำรณำควำมตีควำมชอบ 
๓) เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเข้ำถึงอ ำนำจกำรตัดสินใจ โดย

ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่ำงโปรงใส สมเหตุสมผล 
๔) ให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยมีต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน เพ่ือ

กำรตรวจสอบอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๕. ข้อพิจารณา 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ ได้พิจำรณำแล้วพบว่ำ ในกำรด ำเนินกำร 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖2 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ  ส่วนรำชกำรต่ำงๆ  สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปได้ตำมเป้ำหมำยและ 
วัตถุประสงค์ของแผนงำนฯ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต จะได้น ำเสนอประเด็นดังกล่ำวให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ เพ่ือให้เป็นแนวทำงแก้ไข กำร
ด ำเนินงำนเพ่ือปรับแผนปฏิบัติกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖4 ต่อไป 
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