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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง 
อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี 



 

ค าน า 

             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานนะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะ และด าเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นที่ก ากับดูแล ในฐานะที่เป็น
องค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีความเข้าใจในสภาพพ้ืนที่และรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ท้องถิ่นดีกว่าหน่วยราชการส่วนกลาง การปฏิบัติงานราชการและด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบหรือตาม
ธรรมจรรยาและชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็น
เวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.          
ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง       
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตได ้

                    ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562-2565 ปะจ าปีงบประมาณ 2565 
(รอบ 6 เดือน) ขึ้น เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินโครงการ/กิจกกรม การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง 

 

งานนิติการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1  
บทน า 

1 หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาส าคัญปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง   
ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการพัฒนาประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหา
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง ที่มีลักษณะผูกขาดอ านาจอยู่ในคนกลุ่มน้อยที่มีความรู้ ทุน และอ านาจการเมือง 
นอกจากนี้สังคมไทยยังมีวัฒนธรรม และค่านิยมที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการต่อต้านการทุจริต ผู้บริหารระดับสูง
ของภาครัฐ ภาครัฐกิจบางแห่งไม่ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี บกพร่องในการบริหารจัดการด้วย             หลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) และมีการกระท าที่ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม ภาคเอกชนและองค์กรธุรกิจบางแห่งยังขาดจริยธรรม และไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล (Corporate 
Governance) ประชาชนยังขาดจิตส านึก และไม่มีความตะหนักในความเสียหายที่จะเกิดขึ้น    จุดอ่อนของ
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกิดจากทุกภาคส่วนขาดการส่งเสริมและสนับสนุน     การยกย่อง
เชิดชูคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องให้ความส าคัญและตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร     
โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยถอยลง 
ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจ า จะต้องมีจิตส านึก        
ในค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชน ยอมรับหลักคุณธรรมจริยธรรม ประกอบหลักการให้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ       
ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐ    
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์      
ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดหาบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
หรือประโยชน์ของประเทศโดยรวม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง 
ต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์หรือการเป็นต้นแบบในด้านการป้องกันการทุจริต และขยายผลไปยังภาคีเครือข่าย
อ่ืน ได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงและยั่งยืนสืบไป 
 
 
 

/2.วัตถุประสงค์... 
 



2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 2.1 เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารราชการ ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมและเสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง ปฏิบัติราชการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ     
มิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 
 2.4 เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย    
มิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง  
 2.5 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง ตลอดจนประชาชน   
มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝ่าย 
 3.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและ ประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
 3.3 หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน                  
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 3.4 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม         
และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
 3.5 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 4.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  ขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบลบ้านบึง มีส านึกในการปฏิบัติราชการ เพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

4.2 ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของส่วนรวม และเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหาร   
ส่วนต าบลบ้านบึง  

4.3 มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.4 สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
4.5 พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
5.5 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึงได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานและติดตามประเมินผลงานการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง 
(รอบ 6 เดือน) 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 

 



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน
ตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

1 12 3 195,000.00 195,000.00 0.00 25.00 0.00

2 17 13 30,000.00 30,000.00 9,655.00 76.47 32.18

3 16 6 380,000.00 380,000.00 38,035.00 37.50 10.01

4 10 8 60,000.00 60,000.00 0.00 80.00 0.00

รวม 55 30 665,000.00 665,000.00 47,690.00 54.55 7.17

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

12 195,000.00 17 30,000.00 16 380,000.00 10 60,000.00 55 665,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน) 

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

12 195,000.00 17 30,000.00 16 380,000.00 10 60,000.00 55 665,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 195,000.00 195,000.00 0.00

มิติที่ 2 30,000.00 30,000.00 9,655.00

มิติที่ 3 380,000.00 380,000.00 38,035.00

มิติที่ 4 60,000.00 60,000.00 0.00



มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

รวม 4 มิติ 665,000.00 665,000.00 47,690.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ตั้งต้น 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ 

คิดจาก 

โครงการตั้งต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

55 55 3 16 30 9 69.09 มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 08 เมษายน 2565



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

1 มาตรการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านบึง ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการบ้องกันการทุจริต

2 0.00 0.00

2 โครงการน่าบ้าน น่ามอง สิ่งแวดล้อมดี 3 60,000.00 0.00

3 กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต 1 0.00 0.00

4 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2 0.00 0.00

5 โครงการคัดแยกขยะ 3 60,000.00 0.00

6 กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 2 0.00 0.00

7 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 2 10,000.00 0.00

8 มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2 0.00 0.00

9 มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

10 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต(กิจกรรม "โตไปไม่โกง") 1 0.00 0.00

11 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 2 10,000.00 9,655.00

12 มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารสวนตำบลบ้านบึง 1 0.00 0.00

13 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"การบริหารงานด้วนการเงิน การคลัง 

และวัสดุให้โปร่งใสของ อบต.บ้านบึง"

4 40,000.00 0.00

15 โครงการอบรมเครือข่ายประชาธิปไตย 1 20,000.00 0.00

16 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2 0.00 0.00

17 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนบลบ้านบึง 1 0.00 0.00

18 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 3 0.00 0.00

19 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 1 0.00 0.00

20 มาตรการ"ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน" 4 0.00 0.00

21 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 2 0.00 0.00

22 มาตรการ"ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง" 4 0.00 0.00

23 โครงการก่อตั้งฝายมีชีวิต 3 0.00 0.00

24 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาช

นโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

4 0.00 0.00

25 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-

จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

4 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

26 โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 2 10,000.00 0.00

27 โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 3 30,000.00 0.00

28 กิจกรรมเผยแพร่วารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 4 20,000.00 0.00

29 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับงานพัสดุ 1 20,000.00 0.00

30 กิจกรรม "การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง" 2 0.00 0.00

31 โครงการจัดเวทีประชาคม 3 20,000.00 20,000.00

32 โครงการ อบต.สัญจร 3 20,000.00 0.00

33 โครงการอมรมผู้นำและประชาคม ในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตและประพ 

ฤติไม่ชอบทางราชการ

1 20,000.00 0.00

34 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดุแลบริหารงานบุคคล 4 0.00 0.00

35 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 1 100,000.00 0.00

36 โครงการสร้างจิตสำนึกในเด็กและเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต 1 20,000.00 0.00

37 มาราการ"แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน" 2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

38 มาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต

ำบลบ้านบึง

2 0.00 0.00

39 โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 4 0.00 0.00

40 กิจกรรมส่งเสริมมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 0.00 0.00

41 มาตรการ"จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ" 2 0.00 0.00

42 โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 3 0.00 0.00

43 กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดำรงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 0.00 0.00

44 มาตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 3 0.00 0.00

45 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

3 20,000.00 18,035.00

46 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 20,000.00 0.00

47 มาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 3 0.00 0.00

48 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังทุจริต 4 0.00 0.00

49 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 1 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

50 มาตรการตามคู่มือจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 3 0.00 0.00

51 โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 1 15,000.00 0.00

52 กิจกรรมบรูณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 4 0.00 0.00

53 มาตรการ"ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ" 2 0.00 0.00

54 มาตราการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงและหัวหน้าส่วน

ราชการ

2 0.00 0.00

55 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง 3 150,000.00 0.00

รวมทั้งสิ้น 665,000.00 47,690.00 0 16 30 9

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เนื่องจากดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างที่ระบุไว้ในแผน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ 2565 อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) 

การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19)



สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 55 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 30 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 9 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 47,690.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.17 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 69.09 

** ข้อมูล ณ วันที่ 08 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวฑิตยา แกมแก้ว ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

ลำดับ ชื่อ อปท. อำเภอ ร้อยละ ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ

1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา บ้านคา 0 น้อย

2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง บ้านคา 69.09 มาก

3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ บ้านคา 0 น้อย

** ข้อมูล ณ วันที่ 08 เมษายน 2565


