
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานบริหารทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์                                       . 
 

ที่ นธ 74901.1/            วันที่  25   เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2565                        . 
 

เร่ือง  รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)                                                                                                                                                        
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 

เรื่องเดิม   
 งานบริหารทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 
เดือน)  ที่ได้ด าเนินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุนปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง)  

 

ข้อเท็จจริง 
งานบริหารทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ จึงขอรายงานผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้
ด าเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผู้บริหารได้รับทราบ และเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กร และประชาชน
ทราบต่อไป 

  

ข้อเสนอ/พิจารณา  
1. เห็นควรน าผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(รอบ 6 เดือน) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปด าเนินการเผยแพร่
ให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

2. เพ่ือน าปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง) ต่อไป 

3. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
-รับทราบ       นางสาวศรียา  เพ็ชรรัตน์ 
- ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์           รองปลัด อบต.เกียร์ 
 
  
 
               นายซ าซูรี  อาซามิง 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

 



องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน
ตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์

1 20 6 665,000.00 715,000.00 147,190.00 30.00 22.13

2 11 7 20,000.00 20,000.00 0.00 63.64 0.00

3 8 5 120,000.00 120,000.00 79,650.00 62.50 66.38

4 5 1 30,000.00 30,000.00 0.00 20.00 0.00

รวม 44 19 835,000.00 885,000.00 226,840.00 43.18 27.17

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

20 665,000.00 11 20,000.00 8 120,000.00 5 30,000.00 44 835,000.00

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 

20 715,000.00 11 20,000.00 8 120,000.00 5 30,000.00 44 885,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 665,000.00 715,000.00 147,190.00

มิติที่ 2 20,000.00 20,000.00 0.00

มิติที่ 3 120,000.00 120,000.00 79,650.00



มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 4 30,000.00 30,000.00 0.00

รวม 4 มิติ 835,000.00 885,000.00 226,840.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ตั้งต้น 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ

คิดจาก

โครงการตั้งต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

33 44 0 24 19 1 93.94 มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ 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 มาตรการมอบอำนาจในการอนุม้ติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฎิบัติราชการ 2 0.00 0.00

2 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และผลการดำเนินงานของ อบต.เกียร์ 1 30,000.00 0.00

3 กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 2 0.00 0.00

4 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2 20,000.00 0.00

5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 1 30,000.00 0.00

6
กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ

อบต.
2 0.00 0.00

7 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนา อบต.เกียร์ 3 0.00 0.00

8 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ทางประกาศ และเว็บไซต์ 2 0.00 0.00

9 กิจกรรมคัดแยกขยะในสำนักงาน 1 0.00 0.00

10 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 1 50,000.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ 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

11 โครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน 1 10,000.00 0.00

12 โครงการเรารักษ์ป่า เรารักษ์น้ำ 1 20,000.00 0.00

13
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
1 15,000.00 0.00

14 โครงการชุมชนปลอดขยะสร้างสภาวะที่ดีแก่สิ่งแวดล้อม 1 30,000.00 0.00

15 แต่งตั้งตัวแทนประชาคมในการตรวจรับการจ้าง หรือตรวจรับพัสดุ ของทางราชการ 3 0.00 0.00

16 มาตรการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

17 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลโครงการต่างๆจากภาคประชาชน 3 0.00 0.00

18
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกสภา อบต.

(โดยการส่งเข้ารับการอบรม)
4 30,000.00 0.00

19 จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 4 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ 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 โครงการเคาะประตู ดูแลด้วยใจแก่ผู้สูงวัย ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง 1 30,000.00 0.00

21

โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรของ อบต.เกียร์

ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน

และพนักงานจ้าง

1 100,000.00 147,190.00

22 โครงการ อบต.เกียร์ สัญจร 3 20,000.00 0.00

23 โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 1 20,000.00 0.00

24 มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 2 0.00 0.00

25 มาตรการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริตโดยภาคประชาชน 4 0.00 0.00

26 จัดทำรายงานการควบคุมภายใน 1 0.00 0.00

27 กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 1 0.00 0.00

28 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 3 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ 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 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

30 โครงการอบรมศาสนธรรมตามคำภีร์อัลกรูอาน 1 200,000.00 0.00

31 โครงการครอบครัวอบอุ่นสังคมน่าอยู่ 1 30,000.00 0.00

32 โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 3 20,000.00 0.00

33 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 50,000.00 0.00

34 การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 4 0.00 0.00

35 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต 4 0.00 0.00

36 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของ อปท. 1 0.00 0.00

37 โครงการจัดทำวารสารและสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อบต. 3 80,000.00 79,650.00

38 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ 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

39
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงาน ประชาชน

อบต.เกียร์
1 0.00 0.00

40 โครงการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 1 0.00 0.00

41 ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.เกียร์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3 0.00 0.00

42 กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 2 0.00 0.00

43 โครงการจัดกิจกรรมของวันผู้สูงอายุ 1 50,000.00 0.00

44 มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 2 0.00 0.00

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่วางไว้ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากสถานการณ์โควิด



สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 44 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 226,840.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.17

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 93.94

** ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวศรียา เพ็ชรรัตน์ ตำแหน่ง รองปลัด

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


