
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ส านักปลัด  โทร. 0-4400-9892 

ที่ นม 86901/-             วันที่       1  เมษายน  2565     

เรื่อง   รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
          (รอบ 6 เดือน) 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ / ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคล่ือนมาตรการป้องกัน
และปรามปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ นั้น 

 

บัดนี้ การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รอบ 6 เดือน) ได้ส้ินสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) จากระบบรายงานและ
ติดตามประเมินผลงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. (ระบบ e-PlanNACC) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีแนบมาด้วยนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                     (นางสาวอุไรพร  คานไธสงค์)  
                                                                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด................................................................................................................................ 
 
        จ.อ. 

                                 (ปกรณ์  ทองเปลว) 
                                  หัวหน้าส านักปลัด 
 

ความเห็น ปลัด อบต…………………...................................................................................................................... 
  
                      (นายชูชาติ  ท่อนส าโรง)    
                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
 

ความเห็น นายก อบต........................................................................................................................................ 

 
                       (นายพล   สงวนศึก) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

- ทราบ 

- เพื่อทราบ 

- เพื่อโปรดทราบ 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 1 0.00 0.00

2 โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 1 0.00 0.00

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 1 0.00 0.00

4 ให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 0.00 0.00

5 เฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 4 0.00 0.00

6 การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 4 0.00 0.00

7 ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพ

ย์ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

2 0.00 0.00

8 การประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 4 0.00 0.00

9 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 2 0.00 0.00

10 แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 3 0.00 0.00

11 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย 

และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

4 0.00 0.00

12 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

13 การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 4 0.00 0.00

14 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 0.00 0.00

15 การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ 3 0.00 0.00

16 อบรมกรรมการตรวจการจ้าง 4 0.00 0.00

17 ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 

ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

2 0.00 0.00

18 ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้า

นเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

3 0.00 0.00

19 เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 2 0.00 0.00

20 ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 4 0.00 0.00

21 การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 2 0.00 0.00

22 สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2 0.00 0.00

23 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ 

และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 

และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง

3 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

24 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 3 0.00 0.00

25 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ 

ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย

4 0.00 0.00

26 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4 0.00 0.00

27 ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 0.00 0.00

รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 0 25 2 0

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ



สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 27 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 25 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 53.70 

** ข้อมูล ณ วันที่ 01 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวอุไรพร คานไธสงค์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


