
บันทึกขอความ  

สวนราชการ    สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

ท่ี ยล 75401/-           วันท่ี  28  มีนาคม 2565 

เรื่อง   ใหรายงานแผนปฏิบัติการการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ในระบบ 
e-Plannacc 

เรียน    หัวหนาสํานักปลัด                    

 ดวยสํานักงาน ป.ป.ช. แจงใหหนวยงานท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการการทุจริตฯ ผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช.กําหนด รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2565 รอบ 6 
เดือน ใหสํานักงาน ป.ป.ช.ทราบ ทางระบบ รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการ
ปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-PlanNacc) ทางเว็ปไซตสํานักงาน ป.ป.ช. 
www.nacc.go.th 

 ในการนี้ใหทานเรงรัด การรายงานผลการดําเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ขององคการ
บริหารสวนตําบลกาลอประจําปงบประมาณ 2565  รอบ 6 เดือน ใหทันตามเวลาท่ีกําหนด 

    เพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 

 
 
        (นายอับดุลรอฮิง  หะระตี) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.nacc.go.th/


บันทึกขอความ  

สวนราชการ    สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

ท่ี ยล 75401/-           วันท่ี  31  มีนาคม 2565 

เรื่อง   รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2565 
รอบ 6 เดือน 

เรียน    นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ                    

 ดวยสํานักงาน ป.ป.ช. แจงใหหนวยงานท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการการทุจริตฯ ผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช.กําหนด รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2565 รอบ 6 
เดือน ใหสํานักงาน ป.ป.ช.ทราบ ทางระบบ รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการ
ปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-PlanNacc) ทางเว็ปไซตสํานักงาน ป.ป.ช. 
www.nacc.go.th 

 องคการบริหารสวนตําบลกาลอ ไดดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานตามแผน ป.ป.ช. 
ขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ รอบ 6 เดือน เรียบรอยแลว  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารท่ีแนบ 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
           (นายอดินันท  กูนา) 
      นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 
ความคิดเห็น หัวหนาสํานักปลัด.............................................................................................................. 
 
 
       (นางสาวนาปเสาะ  ละสุสามา) 
        หัวหนาสํานักปลัด 
 
ความคิดเห็น ปลัด อบต.......................................................................................................................... 
 
        
          (นายนฤเบศร   แกวกูล) 
                     ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 
 
ความเห็นนายก อบต............................................................................................................................. 
 
 
        (นายอับดุลรอฮิง  หะระตี) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

  

http://www.nacc.go.th/


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

1 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านเว็ปไซต์ และหอกระจายข่าว 2 0.00 0.00

2
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้

ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
4 30,000.00 12,560.00

3
มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์

ข้อกฎหมายข้อบังคับและสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน
3 0.00 0.00

4 ประชาชนมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ 3 0.00 0.00

5
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา

อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
1 250,000.00 0.00

6 โครงการอบรมคุณธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และบุคคลากรในองค์กร 2 15,000.00 0.00

7 โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 0.00 0.00

8 มีการแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนพัฒนา 3 0.00 0.00

9 มีการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนของหน่วยงาน 3 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

10 ส่งเสริม่ให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 4 0.00 0.00

11 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 4 0.00 0.00

12
โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านการป้องกันการทุจริต

และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2 140,000.00 0.00

13 มีการแสดงขั้นตอนระยะเวลา อัตรา ค่าบริการอย่างชัดเจน 2 0.00 0.00

14 การให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 2 0.00 0.00

15 มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ 3 0.00 0.00

16 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 3 0.00 0.00

17 มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 3 0.00 0.00

18 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 2 0.00 0.00

19 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล 3 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

20 มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน 3 0.00 0.00

21

มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุง

หรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม

ภายใน

4 0.00 0.00

22 การจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 4 0.00 0.00

23 มีการให้บริการโดยจัดลำดับก่อน-หลัง 2 0.00 0.00

24 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนโครงการ 3 0.00 0.00

25 โครงการส่งเสริมการบริหารของ อปท.ให้ปราศจากคอรัปชั่น 1 10,000.00 0.00

26 กิจกรรมส่งเสริมการบริหารของ อปท.ให้ปราศจากคอรัปชั่น 1 10,000.00 0.00

27 มีการให้บริการโดยจัดลำดับก่อน-หลัง 2 0.00 0.00

28 ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด 1 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

29 โครงการสร้างสันติสุขและการปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ 1 150,000.00 0.00

30 มีการแสดงขั้นตอนระยะเวลา อัตรา ค่าบริการอย่างชัดเจน 2 0.00 0.00

31 การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2 0.00 0.00

32
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-

จ่ายเงิน การหาประโยชรน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
4 0.00 0.00

33 ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงการใช้อำนาจหน้าที่โดยชอบธรรมและถูกกฎหมาย 2 0.00 0.00

34 มีการประกาศเผยแพร่จัดหาพัสดุหรือภารจัดซื้อจัดจ้าง 3 0.00 0.00

35 โครงกาฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 1 40,000.00 0.00

36 โครงการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 3 0.00 0.00

37 มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน 2 0.00 0.00

38 โครงการมาตรการ No Gift Policy 2 0.00 0.00



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มี

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 38 โครงการ

 รอการรายงาน 5 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 26 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 12,560.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.95

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 98.33

** ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายอดินันท์ กูนา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต



มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


