
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  

ของกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ  1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งช้าราชการการเมือง ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

1.1.1(2) การประชุมประจ าเดือนเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนว

พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

 ด าเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์การเรียนรู้ เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนว

พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เดือนละครั้ง เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ โดยไม่ได้ใช้

งบประมาณ  

 

2. การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
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1.1.3 (5) การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

  ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ จ านวน 1 เล่ม เสนอผู้บริหารอนุมัติให้ใช้เป็นคู่มือ

การปฏิบัติงาน (จัดท าเมื่อ ตุลาคม 2561 และใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 (6) การจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ด าเนินการจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 เล่ม เสนอผู้บริหารอนุมัติให้ใช้เป็นคู่มือ 

(จัดท าเม่ือ เมษายน 2560 และใช้เป็นคู่มือจนถึงปัจจุบัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 (7) .มีมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 3 ด้าน 

 - ด้านการจัดท าแผนพัฒนา 

 - ด้านการจัดท างบประมาณ 

 - ด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ด าเนินการจัดท ามาตรการครบทุกด้าน และเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติมาตรการและมีการด าเนินการ

ตามมาตรการ  (จัดท าเมื่อ มกราคม 2560 และใช้เป็นมาตรการด าเนินการจนถึงปัจจุบัน) 



-3- 

 

ภารกิจตามมิติ  1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

                   1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

    “เยาวชนบนพื้นฐานความพอเพียง” 

     -ยังไม่ด าเนินการ 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

2.2.1 (7) การจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ด าเนินการจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 เล่ม เสนอผู้บริหารอนุมัติให้ใช้เป็นคู่มือ 

(จัดท าเม่ือ เมษายน 2560 และใช้เป็นคู่มือจนถึงปัจจุบัน) 

2.2.2 (1) .มีมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 3 ด้าน 

 - ด้านการจัดท าแผนพัฒนา 

 - ด้านการจัดท างบประมาณ 

 - ด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ด าเนินการจัดท ามาตรการครบทุกด้าน และเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติมาตรการและมีการด าเนินการ

ตามมาตรการ  (จัดท าเมื่อ ตุลาคม 2561 และใช้เป็นมาตรการด าเนินการจนถึงปัจจุบัน) 

2.2.2 (3) การจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ด าเนินการจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 เล่ม เสนอผู้บริหารอนุมัติให้ใช้เป็นคู่มือ 

(จัดท าเม่ือ เมษายน 2560 และใช้เป็นคู่มือจนถึงปัจจุบัน) 

2.2.2 (4). มาตรการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทาง www.prachinpao.go.th  

 ด าเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทาง www.prachinpao.go.th ตามที่ได้รับแจ้งจากกอง

พัสดุและทรัพย์สิน โดยในห้วงเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 ด าเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวน  219  เรื่อง และรายงานการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 

2.2.2 (6) จัดท าแผนภูมิขั้นตอนระยะเวลาการด าเนินการตามภารกิจงาน ด้านการจัดท าแผนพัฒนา การ

จัดท างบประมาณ และการติดตามประเมินผล 

 ด าเนินการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนระยะเวลาการด าเนินการตามภารกิจงาน ด้านการจัดท าแผนพัฒนา 

การจัดท างบประมาณ และการติดตามประเมินผล เพ่ือประชาสัมพันธ์บริเวณทางขึ้นกองแผนและงบประมาณ

เพ่ือให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ 

 



-4- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 (1) การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

  ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ จ านวน 1 เล่ม เสนอผู้บริหารอนุมัติให้ใช้เป็นคู่มือ

การปฏิบัติงาน (จัดท าเมื่อ ตุลาคม 2561 และใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน) 

2.2.3 (5) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

           มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการแล้วเสร็จ พร้อม

จัดท ารูปเล่มและรายงานสภาฯ เพ่ือทราบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562  
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ภารกิจตามมิติ 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนนิกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.3 (1) ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

โครงการประกวดผลงาน “ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

      ด าเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ          

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

2. เพ่ือเป็นการเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแนวนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป 

3. เพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์และปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และในการพัฒนาองค์กรต่อไป 

เป้าหมาย คือ บุคคลต้นแบบในเขตอ าเภอประจันตคามและอ าเภอนาดี  

ก าหนดด าเนินการในห้วงเดือนมีนาคม 2562 – กรกฎาคม 2562 โดยขณะนี้ได้ด าเนินการประชุม

คณะกรรมการเพ่ือก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และอยู่ ระหว่างการ

ประสานให้แต่ละท้องถิ่นเสนอบุคคลเข้าร่วมประกวด  

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ปราจีนบุรี 

     แต่งตั้งตามค าสั่งที่ 396/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562  

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ปราจีนบุรี 

 แต่งตั้งตามค าสั่งที่ 394/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562  

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบจ.ปราจีนบุรี 

 แต่งตั้งตามค าสั่งที่ 395/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 

 


