
 

 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบงึกระจับ 
 

  



 

 

1. ผลการประเมิน ITA ของ   องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ของ   องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  
พบว่ามีผลคะแนน …92.56… คะแนน อยู่ในระดับ A ดังนี ้
 

ตัวชี้วัด คะแนน ITA  
คะแนนที่ได้ 

(100 คะแนน) 
น้ าหนกั 

(ร้อยละ) 
คะแนนถ่วง

น้ าหนกั 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.06 

 
95.50 

 

 
30 

 
28.65 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 94.13 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 96.85 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 93.56 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 95.91 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 92.63 
 

91.43 
 

 
30 

 
27.43 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.76 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 90.91 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 82.42  
91.21 

 
40 36.48 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 100 

รวม 92.56 

  

 ทั้งนี ้ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของ องค์การบรหิารส่วนต าบลบึงกระจับ ดังนี ้

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับที่ดี แม้ว่าจะสอดคล้องเป็นไป
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ แต่ยังต้องมีการยกระดับการ
ด าเนินงาน โดยมีคะแนนอยู่ที่ 95 คะแนนข้ึนไป 

หน่วยงานได้มีการด าเนินตามแบบวัด IIT ตัวช้ีวัดที่1 การปฏิบัติหน้าที่  ตัวช้ีวัดที่ 2  การใช้
งบประมาณ ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวช้ีวัดที่ 5การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้  

ในส่วนของการประเมินตามแบบวัด EIT หน่วยงานได้มีการด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 
คุณภาพการด าเนินงาน  ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้  ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 8. การปรับปรุงการท างาน ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานใน
ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินต่ า โดยเฉพาะในข้อดังต่อไปนี้ 



 

 

ข้อ e12  หน่วยงานควรน าเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาข้ันตอนการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี หรือจากมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส และการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึง 
สามารถสรุปจากรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจากนี้ หน่วยงานอาจแสดงผลงาน
ดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน และควรน าไปเผยแพร่ให้
ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น 

ข้อ e11 หน่วยงานควรน าเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี หรือจากมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส และการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  รวมถึง 
สามารถสรุปจากรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจากนี้ หน่วยงานอาจแสดงผลงาน
ดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน และควรน าไปเผยแพร่ให้
ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น 

ข้อ  e14 หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการด าเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ  อีกทั้ง หน่วยงาน

ควรจัดท าและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทาง
การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ 

ส าหรับการประเมินตามแบบวัด OIT องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ควรพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมลู 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อ  O3 หน่วยงานต้องแสดงขอมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงาตามที่กฎหมายก าหนดให้

ชัดเจน ไม่ใช่การยกกฎหมายมาทั้งฉบับ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
ข้อ  O11 หน่วยงานต้องรายงานการก ากับติดตามการด าเนนิงานประจ าปี รอบ 6 เดือน ให้

สอดคล้องกบัแผนด าเนินงานตามข้อ O10  
ข้อ  O12 หน่วยงานต้องระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25 ซึ่งเป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565นโยบายหรอื

แผนการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลในข้อ o25 หรือไม่    
ข้อ  O17 หน่วยงานต้องแสดงระบบจองคิวออนไลน์/การให้บริการดาวโหลดแบบฟอร์ม 

ไม่ใช่ E-Service 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 



 

 

ข้อ  O20 หน่วยงานต้องแสดงรายละเอียดให้ครบองค์ประกอบ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ว่ามีหรือไม่มี 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ข้อ  O28 หน่วยงานต้องแสดงองค์ประกอบให้ครบ เช่น หัวข้อ ปัญหา อุปสรรค ว่ามีหรอืไม่ 

2. การวิเคราะหผ์ลการประเมินจ าแนกตามเครือ่งมือการประเมิน **(หน่วยงานวิเคราะห์เอง) 
 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบงึกระจบั 
ประกอบกบัข้อเสนอแนะของส านักงาน ป.ป.ช. พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบงึกระจบั มปีระเด็นที่ควร
รักษามาตรฐานการด าเนินงานหรือพฒันาให้ดีข้ึน และ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อน ที่จะต้องแก้ไข
โดยเรง่ด่วน ดังต่อไปนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นทีค่วรรักษามาตรฐานการ
ด าเนินงานหรือพัฒนาให้ดีขึน้ 

ประเด็นที่เปน็ข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อน ที่จะตอ้งแก้ไขโดยเร่งด่วน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่ หน่วยงานได้มีการด าเนินตาม

แบบวัด IIT ตัวช้ีวัดที่1 การปฏิบัติ
หน้าที่  ตัวช้ีวัดที่ 2  การใช้
งบประมาณ ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้
อ านาจ ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้
ทรัพยส์ินของราชการ และตัวช้ีวัด
ที่ 5การแก้ไขปัญหาการทุจริต ที่
ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ไว้ 

- 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน   

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสทิธิภาพการ
สื่อสาร 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรบัปรุงการ
ท างาน 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ
การท างาน 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (OIT) 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 

O1 โครงสร้าง 
O3 อ านาจหน้าที ่
O4 แผนยุทธศาสตรห์รอื
แผนพัฒนาหน่วยงาน 
O5 ข้อมูลการติดต่อ 
O6 กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
O3 อ านาจหน้าที ่  
O11 รายงานการก ากบั
ติดตามการด าเนินงานประจ าปี 
รอบ 6 เดือน  
O12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าป ี

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต 



 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นทีค่วรรักษามาตรฐานการ
ด าเนินงานหรือพัฒนาให้ดีขึน้ 

ประเด็นที่เปน็ข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อน ที่จะตอ้งแก้ไขโดยเร่งด่วน 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O8 Q&A 
O9 Social Network  
O10 แผนด าเนินงานประจ าป ี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บรกิาร 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บรกิาร 
O16 รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการใหบ้รกิาร 
O17 E-Service 
O18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี
O19 รายงานการก ากบั
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
O21 แผนการจัดซือ้จัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสด ุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกบั
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพสัด ุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพสัดุรายเดือน 
O24 รายการผลการผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าป ี
O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบรหิารทรัพยากร
บุคคล 
O27 หลกัเกณฑ์การบรหิาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O17 E-Service 
O28 รายงานผลการ
บรหิารงานทรัพยากรบุคคล
ประจ าป ี  
 



 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นทีค่วรรักษามาตรฐานการ
ด าเนินงานหรือพัฒนาให้ดีขึน้ 

ประเด็นที่เปน็ข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อน ที่จะตอ้งแก้ไขโดยเร่งด่วน 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ 
O31 ข้อมูลเชิงสถิตเิรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ 
O32 ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมสี่วนร่วม 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการ
ทุจริต 

O34 นโยบายไมร่ับของขวัญ 
(No Gift Policy) 
O35 การมสี่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 
O36 การประเมินความเสี่ยง
กรทจุริตประจ าป ี
O37 การด าเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต 
O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม 
O39 แผนปฏิบัตกิารป้องกัน
การทจุริต 
O40 รายงานการก ากบั
ติดตามการด าเนินการปอ้งกัน
การทจุริตประจ าปี รอบ 6 
เดือน  
O41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าป ี



 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นทีค่วรรักษามาตรฐานการ
ด าเนินงานหรือพัฒนาให้ดีขึน้ 

ประเด็นที่เปน็ข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อน ที่จะตอ้งแก้ไขโดยเร่งด่วน 

O42 มาตรการสง่เสรมิ
คุณธรรมและความโปรง่ใส
ภายในหน่วยงาน  
O43 การด าเนินการตาม
มาตรการสง่เสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  

 



 

 

3. มาตรการในการส่งเสริมคณุธรรมและความโปรง่ใสประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 น าไปสู่การก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามประเมินผล 

1.  โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริต 

1) จัดหาข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการ
ทุจริต 
2) จัดท าสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่ก าหนดไว้ 
3) เผยแพร่ให้ประชาชน รวมท้ังนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ภายใน
เขตพ้ืนท่ี 
4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชน
ในเวทีต่างๆ 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1) ประ เมิ นติ ดตามผลการ
ด าเนินการ 
2) รายงานผลการด าเนินการ 

2.  มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงกระจับ 

1) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวล
จริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กรและสาธารณชน 
2) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้ เป็นค่านิยม
ส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและ
รูปแบบท่ีก าหนด 
3) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม 
เปิดเผยเป็นการท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วม
ติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เร่ือง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบท่ีก าหนด) 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1) ประ เมิ นติ ดตามผลการ
ด าเนินการ 
2) รายงานผลการด าเนินการ 



 

 

ล าดับ มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามประเมินผล 

3.  โครงการส่งเสริมการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต 

1) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
2) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหา
วิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
และวัสดุอุปกรณ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1) ประเมินติดตามผลการ
ด าเนินการ 
2) รายงานผลการด าเนินการ 

4.  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงกระจับ 

1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
3) ด าเนินการตามโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1) ประเมินติดตามผลการ
ด าเนินการ 
2) รายงานผลการด าเนินการ 

5.  โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สุจริต 

1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหา
วิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
และวัสดุอุปกรณ์  
5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการท่ีก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1) รายงานผลการด าเนินการ 
2) เ ผ ย แ พ ร่ ก า ร ด า เ นิ น
โครงการผ่ าน เว็ บไซต์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

6.  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี” 

1) จัดตั้งคณะท างานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2) จัดประชุมบุคลากรทุกส านัก/กอง/ฝ่ าย เพื่ อติดตาม
ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน/
ประจ าไตรมาส 
3) จัดตั้งคณะท างานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross Check) 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1) ด าเนินการตรวจสอบการ
เบิกจ่ ายงบประมาณตาม ท่ี
คณะท างานก าหนด 
2) รายงานผลการด าเนินการ 

7.  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึง
กระจับ 

1) จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบึง
กระจับ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบท่ัวกัน 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 2) ด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงาน 



 

 

ล าดับ มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามประเมินผล 

3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบท่ัวกัน 
4) ปรับปรุงข้ันตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2) รายงานผลการด าเนินการ
และเผยแพร่รายงานผลแก่
สาธารณชน 

8.  โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

1) จัดท าประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย โดยก าหนด
ข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมท่ีมี
รูปแบบท่ีสะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ ท้ังกรณีการยืมของ
บุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
2) จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ  
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผังข้ันตอนในการ
ด าเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้ รับทราบทางช่องทาง
ต่างๆ 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1) ด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต า ม
ตรวจสอบการด าเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
การยืมทรัพย์สินของราชการ 
โ ด ย ว า ง ร ะ บ บก า ร จั ด ท า
ระเบียนการเบิกทรัพย์สินของ
ราชก าร  ทะ เบี ยนก าร ยื ม
ทรัพย์สินของราชการอย่าง
เป็นระบบ 
1) รายงานผลการด าเนินงาน 

9.  มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

1) จัดต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ,วิเคราะห์ประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต,จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ 
ช่องทาง ท่ีก าหนด รวมถึงรายงานการท าแผนฯแก่หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. 
ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้
ความเข้าใจในการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตฯ ให้แก่เจ้าหน้าท่ี
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน า
แผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2) ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติ ตามแผนปฏิบั ติการ
ป้องกันการทุจริตฯ 
3) รายงานผลการด าเนินการ
แก่ผู้บริหารและหน่วยงานท่ี



 

 

ล าดับ มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามประเมินผล 

( E – PlanNACC) ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า นั ก ง า น  ป . ป . ช . 
http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
 

เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท า
แผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. 
ทางระบบผ่านระบบรายงาน
และติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (E – PlanNACC) 
ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เป็น
ต้น 
4) เผยแพร่รายงานผลการ
ด า เนิ นง านให้ส าธารณชน
ทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

10.  โครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการ
ประชาชน 

1) จัดท าประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช้ให้บริการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
2) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด เช่น  

- ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
- ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

3) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ท่ีท าการและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น 

- จัดท าป้ายแสดงแผนภูมิข้ันตอน มาตรฐานระยะเวลา
ให้บ ริการอย่างชัดเจน  พร้อมระบุผู้ รับผิดชอบ
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 
- จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการประชาชน 
     

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1) ประชาชนผู้รับบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขอ ง อ ง ค์ ก รปก ครอ ง ส่ ว น
ท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2) จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การให้บริการประชาชน ลดลง 



 

 

ล าดับ มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามประเมินผล 

 - จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่าง
การกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 

11.  โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Service) 

1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าระบบการให้บริการประชาชน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
2) ก าหนดภารกิจในการให้บ ริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
3) จัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตาม
อ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผ่านทาง
เว็บไซต์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางท่ีช่วยอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริกา รไม่
จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก  
 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1) ประชาชนผู้รับบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงานไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจ
โดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจการให้บริการ) 
2) จ านวนข้อ ร้องเ รียนการ
ให้บริการสาธารณะท่ีไม่เป็น
ธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

12.  มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ
ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงกระจับ 

1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อก ากับติดตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ องค์การบริหารส่วนต าบลบึง
กระจับต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทาง
ท่ีหลากหลาย  

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1) ติดตามผลการด าเนินการ
ตามมาตรการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ และก ากับติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลศาลาลาย 
2) รายงานผลการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ และก ากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมู ล
สาธารณะของระบุชื่อ องค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น ใ ห้
ผู้บริหารทราบ 

13.  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

1) จัดตั้งคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน  
2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อด าเนินการ ดังนี้ 

2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้
ความเข้าใจในการด าเนินการ
ม า ต ร ก า ร เ พื่ อ ขั บ เ คลื่ อ น
คุณธรรมและความโปร่งใส 
2) ปฏิบัติตามมาตรการ  



 

 

ล าดับ มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามประเมินผล 

ภาครัฐ (ITA) 
2.2) จัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้ดีข้ึน ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยต้องมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้
ท่ีเกี่ยวข้อง การก าหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การ
ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติ
และการรายงานผล เป็นต้น  

3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม
และความโปร่งใสบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รวมถึงช่องทางอื่นๆ 

3) ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการ 
4) รายงานผลการด าเนินการ 
5) เผยแพร่รายงานผลการ
ด า เนิ นง านให้ส าธารณชน
ทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

14.  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

1) ผู้บริหารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลท่ีมี
ความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอ านาจและหน้าท่ีท่ีต้อง
ปฏิบัต ิ
3) จัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการ
บริหารงานของผู้บริหารและรวบรวมความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 
5) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
- มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจา
ของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวท่ีมิใช่งานราชการ 
- มาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
- มาตรการการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กร (ITA) มาใช้ในการเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1) ประเมินติดตามผลการ
ด าเนินการ 
2) รายงานผลการด าเนินการ 



 

 

ล าดับ มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามประเมินผล 

- มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการ และแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน 
- มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กร ฯลฯ 
6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

15.  โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติ งานส าหรับเจ้ าหน้า ท่ีองค์ กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน
  
3) จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือ
ปฏิบัติงานภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานต าแหน่งใด 
ก าหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ งานส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้อง ถ่ิน และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน สื่อออนไลน์ ฯลฯ 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1) ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
2) รายงานผลการด าเนินการ 

16.  กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงกระจับ” 

1) จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ใน
ระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด และรับสิ่งจูงใจ
ตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับ
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณา

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1) ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติ
ราชการอย่างเหมาะสม  
2) วัดผลลัพธ์ ท่ี ได้ จากการ
ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนน 
3) ประสานงานกับหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบตัวชี้ วัดผลการ



 

 

ล าดับ มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามประเมินผล 

และเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่
ละมิติ  
2) ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดท่ี
ก าหนด 

ปฏิบัติ ราชการ กรณี ท่ีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ใน เบื้ อ งต้ น ไ ม่ เ ป็ น ไปตา ม
เป้าหมายท่ีก าหนด เพื่อหา
แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข ใ ห้ ก า ร
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
4) รายงานผลการด าเนินงาน 
 

17.  โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
1.5)  ด้ านการบริหารจั ดการและการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

 1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
2) จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อ
หรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบท่ีง่ายและสะดวก เช่น 
ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจ
แบบธนาคาร   
3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ
หน่วยงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1) สรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจ และรายงานผลการ
ประเมินให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
2) เผยแพร่ผลการประเมิน
ความพึ งพอใจให้บุ คล ากร
ภ า ย ใ น ห น่ ว ย ง า น  แ ล ะ
สาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ 
สื่ อ สั ง คมอ อ น ไ ลน์  บอ ร์ ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว 
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว
เป็นต้น 



 

 

ล าดับ มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามประเมินผล 

18.  มาตรการ NO Gift Policy 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดท ามาตรการ 
“NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” 
2) จัดท าประกาศใช้  NO Gift Policy พร้อมแนวทางการ
ด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายใน
องค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยท่ัวกัน 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1) ประเมินผลและติดตามผล
ก า ร ใ ช้ ม า ต รก า ร  NO Gift 
Policy 
2) รายงานผลการด าเนินการ 

19.  มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 

1) จัดต้ังคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน เพื่อด าเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
2) แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังมีการแสดงข้อมูลการ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ 
5) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลศาลาลายเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อ
ช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีก าหนดแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการ ท่ีจะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือรับ
ฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ  

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับ
บริการ รวมท้ังข้อเสนอแนะใน
การใช้บ ริการ และส รุปผล
เสนอผู้บริหาร 



 

 

ล าดับ มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามประเมินผล 

7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ Call Center  
8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 

20.  มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน า
หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารเทศบาลต าบลศาลาลาย
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
2) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหาร 
4) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนา
หน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/
แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ท่ีก าหนด 
5) จัดต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและ
รูปแบบท่ีก าหนด 
8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1) ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติ ตามแผนปฏิบั ติการ
ป้องกันการทุจริต 
2) รายงานผลการด าเนินการ 

21.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงกระจับ 

 1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณ ดังนี้ 

1.1) จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือก
ผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้อง ถ่ิน โดยส่ งเส ริม/ เปิดโอกาสให้
ประชาชนท่ีมีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจ านวนสัดส่วนท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจในการบริหารโครงการ/กิจกรรม
ต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าท่ี  
1.2) จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1) ติดตามประ เมิ นผลการ
ด าเนินงาน 
2) รายงานผลการด าเนินการ 



 

 

ล าดับ มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามประเมินผล 

1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนใน
แต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
1.4) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามข้ันตอนต่อไป 
1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อสาธารณชน 
1.7) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 

2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถ่ิน เร่ือง ระเบียบว่าด้วย
การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา
ท้องถ่ินตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นท่ี 
รวมท้ังประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลาและก าหนดการประชุม
สภาท้องถ่ิน 

22.  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
รวบรวมข้อมูล 
2) จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
3) จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
4) จัดท าค าสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา 
4) ด าเนินการเร่ืองอื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบึง
กระจับมอบหมาย 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1)  ประชุ มคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
2 )  ด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลแผนพัฒนา 
3)  ร าย งา นผ ลและ เส น อ
ความ เห็ นจากการติ ดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาต่ อ
ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ ง ถ่ิ น  เ พื่ อ ใ ห้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภา
ท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน 



 

 

ล าดับ มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามประเมินผล 

4) ประกาศผลการติดตามและ
ประ เมิ นผลแผนพัฒนา ให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบ 
5) เผยแพร่ผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ใ ห้ ป ร ะช า ช น ทร า บ  ผ่ า น
ช่องทาง ท่ีหลากหลาย เช่น 
เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สื่อออนไลน์ เสียงตาม
สาย บอร์ดประชาสัมพันธ์  
ฯลฯ 
6) รายงานผลการด าเนินการ 

23.  มาตรการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

1) จัดต้ังคณะท างานมาตรการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ เพื่อก ากับ
ติดตามการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ 
คู่มือแนวทางการจัดการต่อเร่ืองร้องเรียนการทุจริต แนวทาง
ด าเนินการต่อ เ ร่ืองร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ให้ทุกหน่วย
รับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1 )  ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด า เนิ นการ เ ร่ือ ง ร้อ ง เ รียน 
พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้
สาธารณชนทราบ 
2) คณะท างานฯ ก ากับติดตาม
ห น่ ว ย ง า น ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้
ด าเนินการตามมาตรการ 
3) ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ 
4 )  ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด า เนิ นการ เ ร่ือ ง ร้อ ง เ รียน 
พร้อมปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ ไข ให้ผู้บ ริหาร
รับทราบ  แล ะ เผยแพ ร่ ใ ห้
สาธารณชนทราบ 



 

 

ล าดับ มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามประเมินผล 

6) จัดท าฐานข้อมูลเร่ืองร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนด
ก าหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาใน
ลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 

24.  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 

1) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มี
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และให้มีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 
2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลข
ต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของ
เร่ืองท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ังการบริหารงานด้านอื่นๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ให้เป็นไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/ห รือ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับนโยบาย 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในและติดตามประเมินผล
ต่อผู้บริหารเพื่อน าข้อมูลไปใช้
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างาน ลดโอกาสความ
ร้ายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึน และป้องกันการทุจริต 
รวม ท้ัง เพื่อ เพิ่ม โอกาสของ
ความส า เร็จของงาน  และ
เปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

25.  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
ข้อ 5 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1)  เ ส นอ ร า ย ง าน ผ ล ก า ร
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
ก ระท รวง การคลั ง ว่ าด้ ว ย
มาตรฐ านและหลั ก เกณฑ์
ปฏิ บั ติ ก ารค วบ คุมภายใ น



 

 

ล าดับ มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามประเมินผล 

2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
ข้อ 8 
3) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ 
ท่ีท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน 

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 ข้อ 9 
2)  น าผ ลก ารประ เ มิ น ไ ป
ปรับปรุงงานและระบบควบคุม
ภ า ย ใ น  เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

26.  มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบึง
กระจับ 

1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
2) จัดต้ังคณะท างานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การ
ปฏิบัติหน้าท่ี/การด าเนินโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต 
4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต  
5) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูล
ประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการ
และการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และช่องทางอื่นๆ  
6) มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 1) ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 
2) รายงานผลการด าเนินการ 

27.  มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเองค์การบริหารส่วนต าบลบึง
กระจับร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของ 

1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางท่ัวไป เพื่อ
เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ)และจัดให้มีช่องทางการติดตามเร่ืองร้องเรียนได้ด้วยตนเอง 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ต.ค.65 - ก.ย. 66 รายงานผลการด าเนินการให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินทราบ 



 

 

ล าดับ มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามประเมินผล 

และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือความก้ าวหน้าเร่ือง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
2) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเ ร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการ
ทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน บน
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 


