รายงานความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบจังหวัดปทุมธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมทีไ่ ม่ทบต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตัง้ แต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม
1.1.1 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ
คน
260
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่
ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80
บุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับจากการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการนา
2563
ไปปรับใช้ในการปฏิบัตริ าชการ
หลักธรรมคาสอนสู่ การปฏิบัตไิ ด้

1.1.2 อ่านพระบรมราโชวาทในวาระก่อนการประชุมกรมการ
จังหวัดฯ ประจาทุกเดือน เพือ่ น้อมนาพระบรมราโชวาท
เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ าน และเป็นการปลูกจิตสานึก
ตามหลักเกณฑ์ความประพฤติปฏิบัตอิ ย่างมีคุณธรรมให้กบั
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ

ครั้ง

16 - 18 มีนาคม
2563

จังหวัดปทุมธานีได้จดั ทาโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สานักงานจังหวัด
ของบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปทุมธานี
เพือ่ ส่งเสริมทัศนคติในการดารงชีวิตทีด่ ตี ามหลักศาสนา ค่านิยมคุณธรรม
จริยธรรมทีพ่ ึงประสงค์ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) และการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ลดโอกาสการมีพฤติกรรมการใช้
ชีวิตทีน่ าไปสู่การทุจริตประพฤติมชิ อบ ให้กบั บุคลากร เมือ่ วันที่ 16 – 18
มีนาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วัดปัญญานันทาราม
ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

10

จานวนครั้งทีอ่ า่ นพระบรมราโชวาทใน ผู้เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดฯ
วาระก่อนการประชุมกรมการจังหวัดฯ นาพระบรมราโชวาทไปปรับใช้ในการ
ประจาทุกเดือน
ปฏิบัตงิ าน

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

จังหวัดปทุมธานีได้กาหนดให้มกี ารอ่านพระบรมราโชวาทในวาระก่อน
การประชุมกรมการจังหวัดฯ ทุกครั้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
จะมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการฯ หรือคัดเลือกผู้ทมี่ คี วามเหมาะสม
เป็นผู้อา่ นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เพือ่ น้อมนาพระบรม
ราโชวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ าน และเป็นการปลูกจิตสานึกตาม
หลักเกณฑ์ความประพฤติปฏิบัตอิ ย่างมีคุณธรรมให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ

สานักงานจังหวัด
ปทุมธานี

1.1.3 การให้ความรู้เกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จานวนหลักสูตร
ประพฤติมชิ อบในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

๑

จานวนหลักสูตรทีม่ กี ารสอดแทรกให้
ความรู้เกีย่ วกับการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ และเข้าเป็นส่วนร่วม
ในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง
และแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบของข้าราชการ

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ดาเนินการ
ให้ความรู้เกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ
โดยสอดแทรกในหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ดังนี้
- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าทีส่ านักงานฯได้เป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้สอดแทรกความรู้เกีย่ วกับการป้องกันปราบปรามทุจริตฯ
ให้กบั ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ณ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ตาบลคลองสี่
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี

1.1.4 โครงการเพิม่ ศักยภาพและการมีส่วนร่วมชองเครือข่าย
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือภาคประชาชนใน
การสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบของข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด

๑

จานวนครั้งทีด่ าเนินการสอดแทรกให้
ความรู้เกีย่ วกับการแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบในการ
ประชุมประชาคม อปพร.ระดับจังหวัด
และ ศ.ปภ.เขต

เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล ตุลาคม 2562 เรือน หรือภาคประชาชนมีความรู้
กันยายน 2563
เกีย่ วกับการป้องกันฯ และเข้าเป็นส่วน
ร่วมในการเป็นเครือข่ายสอดส่องเฝ้า
ระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบของข้าราชการ

วันที 21 กุมภาพันธ์ 2563 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนนการ "โครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่น ตรวจ
เยีย่ มศูนย์ อปพร. และประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัตงิ านแก่ อปพร.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์อปพร.เทศบาลนครรังสิต เมือง
ธัญบุรี ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี

จานวนครั้ง

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

จานวนครั้ง

๑

จานวนครั้งการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ ตุลาคม 2562 เกีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย
กันยายน 2563
วินัยข้าราชการ
ข้าราชการ
ประมวลจริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้
เจ้าหน้าทีใ่ นสานักงานฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ วินัย คุณธรรมและจริยธรรม สอดแทรกให้กบั ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในวันที่ 17 มกราคม 2563
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าบพลเรือน(อปพร.)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ เทศบาลนครรังสิต ตาบลประชาธิปัตย์
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี

1.1.6 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดปทุมธานี ประจาปี 2563

คน

50

1.ร้อยละ 100 ของข้าราชการใน
สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี มีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
2.ร้อยละ 80 ขึน้ ไปของข้าราชการใน
สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ปทุมธานีสามารถนาแนวทางดังกล่าว
ไปปรับใช้ในการปฏิบัตริ าชการ

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีได้จดั ทาโครงการเสริมสร้าง
จริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพือ่ ให้บุคลากรสพจ.ปทุมธานี ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของรัฐทีจ่ ะขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการไทย และได้ทากิจกรรมร่วมกันซึ่งเป็น
การสร้างความรัก ความสามัคคี ความผาสุกในการทางาน และ
ความสัมพันธ์ทดี่ ขี องบุคลากรภายในองค์กร เมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน
2562 ณ ห้องประชุมราชสีหบ์ ัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตาบลบางปรอก อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี

1.1.7 ส่งเสริมการปฏิบัตงิ าน โดยจัดให้มกี ารสอนแนะการเรียนรู้
และปฏิบัตติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและวินัยแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

คน

20

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของบุคลากรที่ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้
เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจและ
สานักงานทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานี
นาไปประยุกต์ใช้ร้อยละ 85
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

สานักงานทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานี ได้จดั ให้มกี ารสอนแนะการเรียนรู้ และ
สานักงานทีด่ นิ
ปฏิบัตติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดปทุมธานี
และวินัยแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน โดยวิธีการสอดแทรกเนือ้ หา/
วาระ เข้าในการประชุมประจาเดือนของเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัด สาขา/
เจ้าพนักงานทีด่ นิ อาเภอ และการประชุมข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
เป็นประจาในทุกๆ เดือน และได้มกี ารจัดทาโครงการสอนงาน/
สอนแนะงาน (Coaching) พีส่ อนน้อง พร้อมกับรายงานให้กรมทีด่ นิ ทราบ
เป็นประจาในทุกปี

1.1.8 เสริมสร้างธรรมภิบาลสานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดปทุมธานี

คน

16

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมทีส่ ามารถ ประชาชนได้รับบริการทีม่ ี
ตุลาคม 2562 นาความรู้ทไี่ ด้รับจากการไปปรับใช้ใน ประสิทธิภาพโปร่งใส รวมทัง้
กันยายน 2563
การปฏิบัตริ าชการ
การทางานในหน่วยงานมีความซื่อสัตย์
สุจริต

จัดการประชุมเรื่องธรรมาภิบาลภายในสานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดปทุมธานี แจ้งเวียนหลักธรรมาภิบาล เพือ่ ให้บุคลากรในสานักงาน
การท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดปทุมธานีได้รับความรู้เกีย่ วกับ
หลักธรรมภิบาลและนาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการทางานและ
ชีวิตประจาวันเพือ่ ให้บุคลากรในสานักงานฯ ได้ทางานร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพและความสงบสุข

สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดปทุมธานี

1.1.9 ส่งเสริมในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร ด้านการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมชิ อบในภาครัฐ

คน

16

1.1.10 ส่งเสริมการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

คน

35

จานวนเจ้าหน้าทีใ่ นสานักงานฯ ได้รับ
ทราบประกาศวาระด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ร้อยละของผู้รับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

แจ้งเวียนภายในสานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดปทุมธานี เพือ่ ให้
บุคลากรในสานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดปทุมธานีได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ
เรือนจาจังหวัดปทุมธานีส่งเสริมการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบให้แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง

สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดปทุมธานี
เรือนจาจังหวัด
ปทุมธานี

1.1.5 โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลความรู้
เกีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วินัยข้าราชการ
ประมวลจริยธรรม และจรรยาข้าราชการ

ข้าราชการสังกัดสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดปทุมธานีทุกคนมีการ
ปฏิบัตริ าชการด้วยด้วยหลักความ
โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ

เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตติ ามระเบียบวินัย และ ตุลาคม 2562 เป็นไปตามจารีตอันดีงาม
กันยายน 2563
ประชาชนและเจ้าหน้าทีม่ คี วามรู้
ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

1.1.11 ประชุมประจาเดือนของเรือนจาจังหวัดปทุมธานี

ครั้ง

6

1.1.12 โครงการชุมชนคุณธรรม

ชุมชน

16

1.1.13 โครงการรักษาศีล 5

หมูบ่ ้าน

1.1.14 โครงการคลีนีกคุณธรรมในสถานศึกษา

สถานศึกษา

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

จานวนครั้งในการประชุมประจาเดือน เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตหิ น้าทีด่ ว้ ยความ
ของเรือนจาจังหวัดปทุมธานี
โปร่งใส เป็นธรรม

จานวนการจัดตัง้ ชุมชนคุณธรรมได้ตาม เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน มี
เป้าหมาย
ความสุข มีภมู คิ ุ้มกันทางสังคม ดาเนิน
ชีวิตตามหลักศาสนาและปรัญชาเศรษ
กิจพอเพียง
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ของจานวนหมูบ่ ้านทีเ่ ข้า เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนมี
ร่วมโครงการหมูบ่ ้านรักษาศีล 5
ความสุข นาหลักธรรมทางศาสนามาใช้
ในการดาเนินชีวิต
2
จานวนสถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษามี
2 แห่ง
ภูมคิ ุ้มกันทางสังคม สามารถดาเนิน
ชีวิตได้ดว้ ยความถูกต้อง
ดีงาม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

ในการประชุมประจาเดือนของเรือนจาจังหวัดปทุมธานีมกี ารสอดแทรก
ความรู้เกีย่ วกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

เรือนจาจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

มีการจัดตัง้ ชุมชนคุณธรรมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปทุมธานีเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ปัจจุบันมีจานวนชุมชนคุณธรรมทัง้ สิ้นจานวน 259 ชุมชน

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

ทุกหมูบ่ ้านในจังหวัดปทุมธานีได้เข้าร่วมโครงการหมูบ่ ้านรักษาศีล 5
คิดเป็นร้อยละ 100

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

จังหวัดปทุมธานีมสี ถานศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการคลีนิคคุณธรรมใน
สถานศึกษา ตามแนวทางทีก่ รมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมกาหนด
จานวน 2 แห่ง คือ
1. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี อาเภอธัญบุรี
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี อาเภอเมืองปทุมธานี

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

1.1.15 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีแ่ ละเครือข่ายมีค่านิยมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

คน

31

ไม่มผี ู้ถกู ร้องเรียน และโดนตัง้
คณะกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตติ ามระเบียบวืนัยและ
เป็นไปตามจารีตอันดีงาม

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ได้ออกประกาศ สานักงานสวัสดิการ
สนง. เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมชิ อบ ประจาปี และคุ้มครองแรงงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใจความสาคัญคือเน้นให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติ
จังหวัดปทุมธานี
ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และนโยบายของรัฐ

1.1.16 ส่งเสริมในการให้ขา่ วสารข้อมูล และการรับทราบด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ

คน

31

จานวนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานฯ
ได้รับทราบประกาศวาระด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานฯทุกคน
รับทราบประกาศวาระจังหวัด นาไป
ปฏิบัติ

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

เจ้าหน้าทีข่ องสนง.ทัง้ 31 คน เซ็นรับทราบประกาศของสานักงานฯ
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมชิ อบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีแนวทางการปฏิบัตไิ ปในแนวทางเดียวกัน
และหากผู้ใดพบเห็นบุคลากรของ สนง.กระทาการทีเ่ ข้าข่ายเป็นการรับ
หรือให้สินบน หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับหน่วยงาน จะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทันที

1.1.17 ประชุมประจาเดือนสานักงานฯ

คน

31

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับความรู้เกีย่ วกับการ
ปราบปรามการทุจริต

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

สนง.มีการจัดประชุมสานักงานเป็นประจาทุกเดือนตัง้ แต่เดือนตุลาคม
สานักงานสวัสดิการ
2562 - มีนาคม 2563 ในวาระการประชุมจะมีวิธีป้องกัน /
และคุ้มครองแรงงาน
การจัดการความเสี่ยงคือ มีนโยบายและมาตรการแก้ไขการทุจริตประพฤติ จังหวัดปทุมธานี
มิชอบ, มีการกาชับเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้ดาเนินการตามแผนมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมชิ อบในการประชุมสานักงานฯ
ทุกเดือน, มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานมีความรู้เกีย่ วกับคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

1.1.18 ส่งเสริมในการให้ขา่ วสารข้อมูล และการรับทราบด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ

คน

29

1.1.19 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

แผน

1

1.1.20 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต การป้องกันการ
ทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

คน

29

1.1.21 อบรมจริยธรรมวินัยและจิตสานึกข้าราชการบรรจุใหม่เพือ่
ป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ

คน

1.1.22 ประชุมประจาเดือนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
ปทุมธานี

คน

๑๘

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับความรู้เกีย่ วกับการ
ตุลาคม 2562 น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงนาไป
กันยายน 2563
ปฎิบัตงิ านและดาเนินชีวิตประจาวันทา
ให้ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม เพือ่
ลดโอกาสการมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่
นาไปสู่การทุจริตประพฤติมชิ อบ

1.1.23 ส่งเสริมในการให้ขา่ วสารข้อมูล และการรับทราบด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ

คน

๑๘

จานวนเจ้าหน้าทีใ่ นสานักงานฯ ได้รับ
ทราบประกาศวาระด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ

เจ้าหน้าทีใ่ นสานักงานฯ ทุกคน
รับทราบและนาไปปฏิบัติ

จานวนเจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ
ได้รับทราบประกาศ/คาสั่ง/มาตรการ/
ข้อมูลข่าวสารและอืน่ ๆ เกีย่ วกับ
ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ
มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปี จานวน 1 แผน

บุคลากรของสานักงานฯ เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ในการสร้างค่านิยม
สุจริต การป้องกันการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จานวน
29 คน
ข้าราชการ
ร้อยละ 100 ของข้าราชการบรรจุใหม่
บรรจุใหม่ทุกคน ได้รับการอบรม

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ รับทราบ
ประกาศ/คาสั่ง/มาตรการ และข้อมูล
ข่าวสารอืน่ ๆ เกีย่ วกับด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ นาไป
ปฏิบัติ
สานักงานฯ มีมาตรการ ระบบ หรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของการดาเนินงานทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดการทุจริต เพือ่ เป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

-ดาเนินการแจ้งเวียนเจ้าหน้าทีท่ ุกคน เพือ่ ทราบประกาศ/คาสั่ง/
มาตรการ/ข้อมูลข่าวสารและอืน่ ๆ เกีย่ วกับด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ปทุมธานี

ธันวาคม 2562 มีนาคม 2563

ดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว จานวน 1 แผน

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ปทุมธานี

บุคลากรของสานักงานฯ มีความรู้ความ
เข้าใจ เกิดวัฒนธรรมค่านิยมในการ
ปฏิบัตงิ านอย่างซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ร่วมสร้างสังคมไม่
ทนต่อการทุจริต
เพือ่ สร้างจิตสานึกในการปฏิบัตริ าชการ
เพือ่ ป้องกันการกระทาผิดวินัย และ
ประพฤติมชิ อบ

มีนาคม 2563 กันยายน 2563

ดาเนินการกิจกรรม จานวน 2 กิจกรรม จากจานวน 7 กิจกรรม
ตามโครงการแล้ว ได้แก่ 1) ประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีท่ ุกระดับของหน่วยงาน 2) ให้ความรู้ภายในหน่วยงานเกีย่ วกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในการประชุมประจาเดือนของสานักงาน
ฯ จานวน 2 ครั้ง
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเป็น
ผู้รับผิดชอบอบรมร้อยละ 100 ของข้าราชการบรรจุใหม่ อบรม ปีละ
1 ครั้ง เพือ่ สร้างจิตสานึกในการปฏิบัตริ าชการเพือ่ ป้องกันการกระทาผิด
วินัย และประพฤติมชิ อบ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดปทุมธานี ได้มกี ารประชุมข้าราชการ
และเจ้าหน้าทีภ่ ายในสานักงานประจาเดือน ได้มกี ารชี้แจงให้ขา้ ราชการ
และเจ้าหน้าที่ น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง นาไปใช้ในการปฎิบัตงิ าน
และการดาเนินชีวิต ประกอบด้วย 1.ความพอประมาณ หมายถึง ความ
พอดีทไี่ ม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อนื่
2.ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกีย่ วกับระดับความพอเพียงนัน้
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดจนคานึงถึงผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากการกระทานัน้ ๆ อย่างรอบคอบ
3.ภูมคิ ุ้มกัน หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ตา่ งๆทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จงั หวัด
ปทุมธานี

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดปทุมธานี ได้มปี ระกาศสานักงาน
สานักงานเกษตร
เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดปทุมธานี เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและ
และสหกรณ์จงั หวัด
ปราบปรามการทุจริต และการแจ้งเวียนหนังสือหรือเอกสารเกีย่ วกับ
ปทุมธานี
คุณธรรม จริยธธรม หรือเอกสารข้อหารือเกีย่ วกับการทุจริต ให้ขา้ ราชการ
และเจ้าหน้าทีท่ ุกคนรับทราบ เพือ่ เป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัตงิ าน

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

1.1.24 ส่งเสริมเจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ
เข้าร่วมปฏิบัตธิ รรมและเข้าวัดรักษาศีล

คน

๑๘

จานวนข้าราชการทีไ่ ด้รับการส่งเสริมให้ เจ้าหน้าทีน่ าหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ ตุลาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของจังหวัด ให้เกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กันยายน 2563
ทีด่ ขี นึ้

1.1.25 โครงการปันยิม้ สร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย และ
พระภิกษุสงฆ์

คน

500

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของประชาชน
ทีม่ าใช้บริการและ
เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 90

สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้องค์กร
ตุลาคม 2562 ผู้บริการมีความรู้สึกเชิงบวกต่อ
กันยายน 2563
สานักงานทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานี
เป็นส่วนหนึง่ ของการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตทีภ่ าครัฐมีนโญบายดูแลผู้สูงอายุใน
4 มิติ

1.1.26 ส่งเสริมให้ความรู้ถงึ โทษของการทุจริต รวมทัง้ สร้างจิตสานึก
ให้มคี วามซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต

คน

40

จานวนเรื่องร้องเรียน

ไม่มเี รื่องร้องเรียนเกีย่ วกับการ
ปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่

1.1.27 ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ ของสานักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา และรับทราบด้านการป้องกันการทุจริต

คน

30

จานวนเจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ
ทีไ่ ด้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม
ศาสนาของจังหวัดหรือกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้รับทราบ
ประกาศ/คาสั่ง/มาตรการข้อมูล
ข่าวสารเกีย่ วกับด้านการป้องกัน

เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ นาหลัก
เมษายน 2563ศาสนามาประยุกต์มาใช้ให้เกิด
กันยายน 2563
ประโยชน์ได้ และรับทราบประกาศ/
คาสั่ง/มาตรการข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับ
ด้านการป้องกัน

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

ผลการดาเนินการ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดปทุมธานี
ได้เข้าวัดฟังธรรมในวันพระ ทีว่ ัดใกล้บ้าน เพือ่ รักษาศีล มีจดุ เริ่มต้นมาจาก
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีม่ จี ะเห็น “ชีวิตสะอาด
คือชีวิตทีม่ คี วามซื่อสัตย์สุจริต ”
สานักงานทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานี ได้ออกแบบสถานที่ ทีค่ านึงถึงผู้พิการ
สตรีมคี รรภ์ และผู้สูงอายุ เช่น จุดให้บริการอยูช่ ั้น 2 (กรณีไม่มลี ิฟท์ )
สานักงานฯ ได้จดั ให้มปี มุ่ บริการ (ปุม่ ติดตัง้ อยูบ่ ริเวณประชาสัมพันธ์
ชั้น 1) จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะลงมาบริการผู้พิการ ในสถานทีแ่ ละบริเวณ
ทีจ่ ดั เตรียมไว้สาหรับผู้พิการ
3.1 จัดให้มที นี่ งั่ สาหรับคนพิการ สตรีมคี รรภ์ พระภิกษุสงฆ์ ผู้สูงอายุ
และพืน้ ทีส่ าหรับจอดรถเข็นคนพิการ
3.2 จัดให้มที างลาดสาหรับรถเข็นผู้พิการ และผู้สูงอายุ
3.3 มีรถเข็นผู้พิการ และผู้สูงอายุ
3.4 จัดให้มรี าวกันตก
3.5 จัดให้มถี งั ขยะแบบยกเคลื่อนทีไ่ ด้
3.6 บริเวณหน้าเคาน์เตอร์สามารถนารถเข็นเข้าถึงได้สะดวกไม่มี
สิ่งกีดขวาง
3.7 จัดให้มจี ดุ บริการน้าดืม่ สาหรับคนพิการ
3.8 จัดให้มปี ระตูสาหรับคนพิการ
3.9 จัดให้มหี อ้ งน้าผู้พิการ
3.10 มีทจี่ อดรถด้านหน้าสานักงานสาหรับรับส่งผู้พิการ สตรีมคี รรภ์ และ
ผู้สูงอายุ เพือ่ ให้ได้รับความสะดวก
3.11 จัดให้มปี มุ่ กดสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือ
สาหรับคนพิการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จงั หวัด
ปทุมธานี
สานักงานทีด่ นิ
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนินการส่งเสริมให้ความรู้ถงึ โทษของ สานักงานทีด่ นิ
การทุจริตรวมทัง้ สร้างจิตสานึกให้มคี วามซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต
จังหวัดปทุมธานี
โดยนาองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันปราบปราม
การทุจริตของกรมทีด่ นิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เผยแพร่แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ปลูกจิตสานึกในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตจึงทาให้สานักงานทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานีไม่มเี รื่องร้องเรียน
เกีย่ วกับการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมศาสนาของจังหวัดหรือกระทรวง สานักงานการปฏิรูป
เกษตรและสหกรณ์ และได้รับทราบประกาศ/คาสั่ง/มาตรการข้อมูล
ทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานี
ข่าวสารเกีย่ วกับด้านการป้องกัน

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

1.1.28 ประชุมประจาเดือน สานักงานปฏิรูปทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานี

คน

30

1.1.29 ส่งเสริมให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีใ่ ห้มคี ่านิยมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

คน

95

1.1.30 อบรมข้าราชการบรรจุใหม่เพือ่ ป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ

คน

1.1.31 เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
ปทุมธานี ประจาปี 256๓

คน

1.1.32 ประชุมประจาเดือนสานักงานพาณิชย์จงั หวัดปทุมธานี

คน

29

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

1.1.33 ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าทีส่ านักงานพาณิชย์จงั หวัด
ปทุมธานีเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตของจังหวัดปทุมธานี

คน

29

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1.1.34 การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่
ป้องกันการทุจริตในทีป่ ระชุมประจาเดือนของสานักงานฯ

คน

15

1.1.35 ประชุมประจาเดือนของเรือนจาจังหวัดปทุมธานี

ครั้ง

6

จานวนครั้ง
ของการจัด
บอร์ด

1

1.1.36 การจัดทาบอร์ด "NSO โปร่งใส" เพือ่ เผยแพร่เอกสาร
เกีย่ วกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

จานวนเจ้าหน้าทีท่ เี่ ข้าร่วมประชุม
ประจาเดือน สานักงานปฏิรูปทีด่ นิ
จังหวัดปทุมธานี
ไม่มผี ู้ถกู ร้องเรียน และโดนตัง้
คณะกรรมการสอบสวน

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ ได้รับความรู้ เมษายน 2563เกีย่ วกับการปราบปรามการทุจริต
กันยายน 2563

เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ เข้าร่วมประชุมประจาเดือน สานักงานปฏิรูป
ทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตติ ามระเบียบวินัยและ
เป็นไปตามจารีตอันดีงาม

เจ้าหน้าทีส่ านักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับระเบียบวินัยในการปฏิบัตงิ านทีเ่ กีย่ วข้อง

ข้าราชการ ร้อยละ 100 ของข้าราชการบรรจุใหม่ เพือ่ สร้างจิตสานึกในการปฏิบัตริ าชการ
บรรจุใหม่ทุกคน ได้รับการอบรม
เพือ่ ป้องกันการกระทาผิดวินัย และ
ประพฤติมชิ อบ
๓๓
จานวนเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสานักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสานักงานปศุสัตว์
ปศุสัตว์จงั หวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี ได้รับความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับคุณธรรม จริยธรรม
เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับความรู้เกีย่ วกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เจ้าหน้าทีน่ าหลักธรรมคาสอนทาง
ศาสนามาประยุกต์ใช้กบั การ
ปฏิบัตงิ านและการดารงชีวิต ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานมีความเข้าใจใน
การดาเนินการและแนวทางการ
ป้องกันทุจริตในหน่วยงาน
จานวนครั้งในการประชุมประจาเดือน เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตหิ น้าทีด่ ว้ ย
ของเรือนจาอาเภอธัญบุรี
ความโปร่งใสเป็นธรรม
จานวนครั้งทีม่ กี ารจัดทาบอร์ด "NSO เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานสถิตจิ งั หวัด
โปร่งใส" เพือ่ เผยแพร่เอกสารเกีย่ วกับ ปทุมธานี ได้ร่วมกิจกรรมการจัดบอร์ด
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมฯลฯ
และรับทราบเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ฯลฯ

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563
ตุลาคม 2562 กันยายน 2563
พฤษภาคม 2563 กันยายน 2563

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานการปฏิรูป
ทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานี

สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
ปทุมธานี
จัดส่งข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดสานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สานักงาน
เข้ารับการอบรมในการปฏิบัตริ าชการเพือ่ ป้องกันการกระทาผิดวินัย และ ประกันสังคมจังหวัด
ประพฤติมชิ อบ
ปทุมธานี
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสานักงานปศุสัตว์จงั หวัดปทุมธานี ได้รับ
สานักงานปศุสัตว์
ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับคุณธรรม จริยธรรม
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

สานักงานฯ ได้จดั ประชุมสานักงานฯ เป็นประจาทุกเดือน ตัง้ แต่เดือน
ตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 รวม 6 ครั้ง และมีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ดา้ นการปฏิบัตงิ านต่างๆ รวมถึงการกาชับให้เจ้าหน้าทีท่ ุกคน
ในสานักงานฯ ตระหนักและปฏิบัตหิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัตหิ น้าทีอ่ ย่างมีจรรยาบรรณและ
จริยธรรม

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

สานักงานฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าทีท่ ุกคนร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมการป้องกันการทุจริต อย่างต่อเนือ่ ง
เป็นประจา เพือ่ สร้างจิตสานึก สร้างความสามัคคี และบาเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เจ้าหน้าทีท่ ุกคนได้ร่วมกิจกรรม
มีการระดมความคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทางการป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัตงิ าน และให้เจ้าหน้าทีร่ ับทราบและถือปฏิบัติ

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563
ตุลาคม 2562 มีนาคม 2563
ตุลาคม 2562 กันยายน 2564

สานักงานประมง
จังหวัดปทุมธานี

ในการประชุมประจาเดือนของเรือนจาอาเภอธัญบุรีมกี ารสอดแทรกความรู้ เรือนจาอาเภอธัญบุรี
เกีย่ วกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี มีการจัดทาบอร์ด "NSO โปร่งใส"
สานักงานสถิติ
จานวน 1 บอร์ด เพือ่ เผยแพร่เอกสารเกีย่ วกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
จังหวัดปทุมธานี
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในสานักงาสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี
โดยบุคลากรทุกคนร่วมกันจัดทา ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการออกแบบ การจัดทา
เอกสาร และการติดปะข้อระเบียบและข้อกฏหมายต่าง ๆ ทาให้ทุกคน
ได้อา่ น และรับทราบเกีย่ วกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

1.1.37 การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลความรู้เกีย่ วกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วินัยข้าราชการ ประมวล
จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ

จานวนครั้ง

๘

1.1.38 ประชุมประจาเดือนสานักงานสหกรณ์จงั หวัดปทุมธานี

คน

๕๒

1.1.39 ส่งเสริมในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร และการรับทราบด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ

คน

๕๒

1.1.40 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของบุคลากรในสังกัด
ทีท่ าการปกครองจังหวัดปทุมธานี ในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

คน

40

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
1.2.1 ป้องกันการทุจริต และให้มจี ตึ สานึกในการเป็นข้าราชการใส
คน
สะอาด

ตัวชีว้ ดั
จานวนครั้งการรณรงค์เผยแพร่ความรู้
เกีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
วินัยข้าราชการ
ประมวลจริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานสถิตจิ งั หวัด
ปทุมธานีมคี วามรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย
ข้าราชการ

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี มีการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลความรู้ สานักงานสถิติ
เกีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรม จังหวัดปทุมธานี
และจรรยาข้าราชการ ให้กบั บุคลากรของสานักงานฯ ได้รับทราบพร้อมลง
ลายมือชื่อ

เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับความรู้เกีย่ วกับการ
ปราบปรามการทุจริต
เจ้าหน้าทีใ่ นสานักงานฯ ทุกคน
รับทราบและนาไปปฏิบัติ

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563
ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับความรู้เกีย่ วกับการปราบปรามการทุจริต จานวน 52 คน

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

อยูร่ ะหว่างดาเนินการออกประกาศเจตนารมณ์

จานวนเจ้าหน้าทีใ่ นสานักงานฯ ได้รับ
ทราบประกาศวาระด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ร้อยละ 85 ของบุคลากรในสังกัดทีท่ า กลุ่มเป้าหมายมีความตระหนักรู้และมี
การปกครองจังหวัดปทุมธานี สามารถ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการ
ปฏิบัตติ ามประกาศเจนารมณ์
ทุจริตและประพฤติโดยมิชอบในการ
ปฏิบัตริ าชการร่วมกันตามหลักธรร
มาภิบาล

25

ไม่มผี ู้ถกู ร้องเรียน และโดนตัง้
คณะกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตติ ามระเบียบวินัย และ ตุลาคม 2562 เป็นไปตามจารีตอันดีงาม
กันยายน 2563

1.2.2 ป้องกันการทุจริต และให้มจี ตึ สานึกในการ
เป็นข้าราชการใสสะอาด

คน

25

ไม่มผี ู้ถกู ร้องเรียน และโดนตัง้
คณะกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตติ ามระเบียบวินัย และ ตุลาคม 2562 เป็นไปตามจารีตอันดีงาม
กันยายน 2563

1.2.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกีย่ วกับการปฏิบัตงิ านให้ถกู ต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย เพือ่ ป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน

คน

16

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

1.2.4 จัดตูร้ ับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต

คน

95

จานวนเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีและ
หน่วยงานเครือข่ายและประชาชน

บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับความรู้
เกีย่ วกับการปราบปรามการทุจริต
และตระหนักในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมชิ อบภาครัฐ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานฯ
ทุกคนพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น
นาไปปรับปรุงพร้อมนาไปใช้ในการ
ปฏิบัตงิ านจริง

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

เจ้าหน้าทีใ่ นสานักงานฯ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และการรับทราบ
ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ จานวน 52 คน

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานสหกรณ์
จังหวัดปทุมธานี
ทีท่ าการปกครอง
จังหวัดปทุมธานี

ไม่มเี จ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานถูกร้องเรียน หรือโดนตัง้ คณะกรรมการสอบสวน สานักงานป้องกัน
แต่อย่างใด
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี
ไม่มผี ู้ถกู ร้องเรียน และโดนตัง้ คณะกรรมการสอบสวน ทัง้ 25 ราย
สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานคลังจังหวัดปทุมธานีได้จดั ประชุมประจาเดือนในแต่ละเดือน
สานักงานคลัง
ซึ่งได้มกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกีย่ วกับการปฏิบัตงิ านให้ถกู ต้องเป็นไป
จังหวัดปทุมธานี
ตามกฎหมาย เพือ่ ป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน
สานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีจดั ตัง้ ตูร้ ับฟังความคิดเห็นและ
แจ้งเหตุทุจริต ณ สานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
ปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

1.2.5 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัด

4

1.2.6 โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธธรรม

คน

120

จานวนเด็ก เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ เด็ก เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้รับ ตุลาคม 2562 ความรู้ ทักษะ การเลือกรับสื่อit และมี กันยายน 2563
ภูมคิ ุ้มกันในการดาเนืนชีวิตในสังคม

1.2.7 จัดช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ช่องทาง

5

มีช่องทางในการร้องเรียนไม่น้อยกว่า 5 จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน จานวน ตุลาคม 2562 ช่องทาง
6 ช่องทาง
กันยายน 2563

1.2.8 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน เพือ่ เสริมสร้างและ
สนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัตหิ น้าที่

หน่วยงาน

1.2.9 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการในการปฏิบัตงิ าน
ให้กบั หน่วยงานในสังกัดเพือ่ เผยแพร่ให้กบั เจ้าหน้าที่

หน่วยงาน

1.2.10 ส่งเสริมในการให้ขา่ วสารข้อมูล และการรับทราบด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ

ครั้ง

1.2.11 เชิญหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์
ตรวจรับข้าวสาร และอาหารดิบ

ในการ

หน่วยงาน

วัดทีเ่ ข้าร่วมโครงการดาเนินโครงการ
ตามแนวทางทีก่ รมการศาสนากาหนด

ทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100 ของหน่วยงานได้รับการ
เสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรร
มาภิบาล
ทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100 ของหน่วยงานได้รับการ
เผยประมวลจริยธรรมเพือ่ เผยแพร่
เจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบัตงิ าน
3
จานวนครั้งของการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ด้านการป้องกันการทุจริต

1

หนังสือเชิญหน่วยงานภายนอกร่วม
เป็นผู้สังเกตุการณ์ในการตรวจรับ
ข้าวสาร และอาหารดิบ

เด็ก เยาวชน ในชุมชนได้รับการกล่อม
เกลาจิตใจหลักธรรมทางศาสนาจาก
พระผู้ทาการสอน

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

เพือ่ เสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
หน่วยงานในสังกัด

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีร่ ับรู้และปฏิบัตติ าม
มาตรฐานประมวลจริยธรรม

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
ปทุมธานีทเี่ ข้าร่วมประชุมมีความรู้และ
ตระหนักในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบภาครัฐ
การตรวจรับข้าวสาร และอาหารดิบ มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานี มีศาสนสถานทีเ่ ข้าร่วมโครงการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จานวน 3 แห่ง คือ
1.ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเปรมประชา อาเภอเมือง
ปทุมธานี
2.ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโบสถ์ อาเภอเมืองปทุมธานี
3.ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดชัยสิทธาวาส อาเภอสามโคก
โดยมีศาสนสถานได้ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จานวน 1 แห่ง คือ วัดบางหลวง อาเภอเมือง
ปทุมธานี

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

อยูร่ ะหว่างรอจัดสรรงบประมาณดาเนินการจากกระทรวงวัฒนธรรม
เนือ่ งจากต้องเฝ้าระวังสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19
ซึ่งมีผลกับการจัดกิจกรรมในการรวมคนจานวนมาก คาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 4
จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน จานวน 6 ช่องทาง
1.www.pathumthani.m-society.go.th
2.E-mail : pathumthani.m-society.go.th
3.Facebook สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
ปทุมธานี
4.หนังสือร้องเรียน
5.ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. Line ID : @ifj4977r

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานสาธารณสุขจงัหวัดปทุมธานีประกาศมาตรการในการปฏิบัตขิ อง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในการเสริมสร้างและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานเพือ่ ความโปร่งใส
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเผยแพร่ประมวลจริยธรรมให้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบัตงิ าน โดยมีกลุ่มงานนิตกิ ารเป็น
หน่วยงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตหิ รือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดปทุมธานีจดั ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมมีความรู้
และตระหนักในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบภาครัฐ

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี

เรือนจาจังหวัดปทุมธานี มีหนังสือ ที่ ปท 0025/129 ลงวันที่ 8
เรือนจาจังหวัด
มกราคม 2563 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจรับ
ปทุมธานี
ข้าวสารและอาหารดิบ ถึงประธานกรรมการบริหารสานักงานยุตธิ รรม
จังหวัดปทุมธานี ให้มอบหมายเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดเป็นผู้ร่วมสังเกตุการณ์ใน
การตรวจรับข้าวสารและอาหารดิบร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับข้าวสาร
และอาหารดิบของเรือนจา

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

คาสั่ง
คณะกรรมการ
ตรวจรับฯ

1

1.2.13 จัดทาป้ายรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริตตัง้ ไว้ในสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

ป้าย

๔

1.2.14 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการในการปฏิบัตงิ าน
ให้กบั หน่วยงานในสังกัดเพือ่ เผยแพร่ให้กบั เจ้าหน้าที่

คน

๗

กล่อง

๑

1.2.12 การตรวจรับข้าวสาร และอาหารดิบของเรือนจาฯ

1.2.15 จัดตัง้ กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
1.3.1 ส่งเสริมการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้
คน
เกิดผลในทางปฏิบัติ

1.3.2 การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลในทางการปฏิบัติ

1.3.3 เสริมสร้างให้เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดดาเนินรอยตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตมีรางวัลยกย่องคนดีที่
ปฏิบัตติ ามแนวทาง
-การประกวดคนดีศรีสาธารณสุข
-ส่งประกวดเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเพือ่ ยกย่องผู้ประพฤติปฏิบติตน
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
-คัดเลือกข้าราชการดีเด่น
1.3.4 ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความรู้เกีย่ วกับการ
ปฏิบัตงิ านให้ถกู ต้อง ตามระเบียบ/ด้านกฏหมาย เพือ่
ป้องกันการทุจริต ภายในสานักงานฯ

คน

หน่วยงาน

คน

ตัวชีว้ ดั

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

เรือนจาฯมีคณะกรรมการตรวจรับ
ข้าวสารและอาหารดิบทุกวัน และมี
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนคณะ
กรรมการฯ ทุกเดือน
มีป้ายรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริตครบ
จานวนทีก่ าหนด

การตรวจรับข้าวสาร และอาหารดิบ มี ตุลาคม 2562 ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ กันยายน 2563

เรือนจาจังหวัดปทุมธานี มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจรับข้าวสาร และ เรือนจาจังหวัด
อาหารดิบสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกเดือน และมีการจัดทาภาพรายงานให้ ปทุมธานี
ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ทราบทุกวัน

ป้ายประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึกใน
การต่อต้านการทุจริต

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าทีใ่ น
สานักงานได้รับความรู้จากการ
เผยแพร่ประมวลจริยธรรมไว้ใช่ในการ
บัตงิ าน้งของการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
จปฏิานวนครั
ด้านการป้องกันการทุจริต ภายใน
หน่วยงาน

เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีร่ ับรู้และปฏิบัตติ าม
มาตรฐานประมวลจริยธรรม

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

ดาเนินการจัดทาป้ายรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริตในสานักงานเพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ สานักงาน
เกิดความตระหนักในการปฏิบัตหิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี
ดาเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมให้เจ้าหน้าทีใ่ นสานักงานได้รับทราบ สานักงาน
ว่าจะต้องปฏิบัตติ นให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี
จัดทากล่องรับเรื่องร้องทุจริตตัง้ ไว้หน้าสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สานักงาน
ปทุมธานี เพือ่ เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

16

จานวนเจ้าหน้าทีใ่ นสานักงานฯ
มีความเข้าใตและนาไปปฏิบัติ
ในการดาเนินชีวิต ในด้าน
การทางานและครอบครัว
26
เจ้าหน้าทีส่ านักงานฯ ทุกคน
มีความเข้าใจและนาไปปฏิบัติ
ในการดาเนินชีวิต ในด้านการทางาน
และครอบครัว
ทุกหน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดมีการส่งเสริมและ
ยกย่องให้คนดีมโี อกาสได้รับรางวัลเพือ่
เป็นขวัญกาลังใจและเป็นตัวอย่างให้
เพือ่ นร่วมงานปฏิบัตติ ามแนวทางทีด่ ี

18

ผลลัพธ์

จานวนผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือความรู้เกีย่ วกับการ
ปฏิบัตงิ านให้ถกู ต้อง ตามระเบียบ/
ด้านกฏหมาย เพือ่ ป้องกันการทุจริต
ภายในสานักงานฯ

บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับความรู้ ตุลาคม 2562 เกีย่ วกับการปราบปรามการทุจริต
กันยายน 2563
และตระหนักในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมชิ อบภาครัฐ
เจ้าหน้าทีส่ านักงานฯ ทุกคนมีความ
เข้าใจและนาไปปฏิบัตใิ นการดาเนิน
ชีวิต ในด้านการทางานและครอบครัว

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ ให้บุคลากรในสานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดปทุมธานีได้นา
ความรู้เกีย่ วกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัตใิ นการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
ประชุมและอบรมให้ราชการและลูกจ้าง จานวน 26 ราย ให้เข้าใจในการ
ดาเนินชีวิต ในด้านการทางาน และครอบครัว ในการประชุมประจาเดือน

เจ้าหน้าทีส่ านักงานฯ ทุกคน
มีความเข้าใจและนาไปปฏิบัติ
ในการดาเนินชีวิต ในด้านการทางาน
และครอบครัว
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้รับการเสริมสร้างให้
ดาเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดาเนินชีวิตโดยมีรางวัลยกย่องผู้
ประพฤติดี

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้ดาเนินการตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข ในการคัดเลือกบุคคลต้นแบบในการทาความดีตาม
หลัก "การครองตน ครองคน ครองงาน" และมีความเสียสละต่อราชการ
เพือ่ ยกย่อง และเป็นขวัญกาลังใจ โดยมีกจิ กรรมย่อย คือ ประกวด
หน่วยงานดีเด่น โรงพยาบาลคุณธรรม คนดีศรีสาธารณสุข เรื่องเล่าดีเด่น

เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานทีไ่ ด้รับความรู้
เกีย่ วกับป้องกันการปราบปรามทุจริต
และตระหนักในการป้องกันการทุจริต
และประพฤมิชอบภาครัฐ

เมษายน 2563
กันยายน 2563

เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
ความรู้เกีย่ วกับการปฏิบัตงิ านให้ถกู ต้อง ตามระเบียบ/ด้านกฏหมาย
เพือ่ ป้องกันการทุจริต ภายในสานักงานฯ

สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดปทุมธานี
สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี

สานักงานการปฏิรูป
ทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีสว่ นร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1.4.1 เครือข่าย อพม.มีการประชุมร่วมกับกระทรวงการพัฒนา
คน
20
ร้อยละของเครือข่าย อพม.ทีไ่ ด้เข้าร่วม เครือข่าย อพม.ทีเ่ ข้าร่วมการประชุม ตุลาคม 2562 สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
การประชุม
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับนามาปรับใช้ กันยายน 2563
ในการปฏิบัตงิ าน
1.4.2 พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประจาหมูบ่ ้าน (อสม.) ให้มี
ศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับการ
ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและรณรงค์ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

ครั้ง

1

1.4.3 การบูรณาการร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมูบ่ ้าน/เมือง (ทสม.)
เพือ่ ป้องกัน และต่อต้านการทุจริต

คน

340

ทุกอาเภอมีเครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการเฝ้าระวังในการ
ต่อต้านการทุจริต

เพือ่ พัฒนาเครือข่าย อสม.ในการ
ต่อต้านการทุจริต

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมูบ่ ้าน/เมือง (ทสม.) ในจังหวัด ได้รับ
การประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ข้อมูล นโยบาย ด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
จาก ก.ทส.

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ตุลาคม 2562 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กันยายน 2563
หมูบ่ ้าน/เมือง
(ทสม.) ในจังหวัด และหน่วยงาน มี
ความเข้าใจในหลักการของ ก.ทส.เป็น
อันหนึง่ อันเดียวกัน และมีการ
ประสานงานทีด่ ี

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ประชุมขับเคลื่อนงาน อพม. ผ่านระบบ Web Conference

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัด
สานักงาน
มีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใหม่และฟืน้ ฟูความรู้อาสาสมัคร
สาธารณสุขจังหวัด
สาธารณสุขเก่า ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ ปทุมธานี
มิชอบ และเป็นเครือข่ายในการสอดส่องเฝ้าระวังการทุจริต
ในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของตน ให้ครอบคลุมในทุกหมูบ่ ้าน
ดาเนินการปะชาสัมพันธ์ให้เครือข่าย ทสม.ทราบถึงข้อมูล นโยบาย
สานักงาน
ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ และเข้าใจในหลักการของ ทรัพยากรธรรมชาติ
ก.ทส. เพือ่ ให้เกิดความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกับการประสานงานทีด่ ี
และสิ่งแวดล้อม
ผ่านการประชุมคณะกรรมการ ทสม.ระดับจังหวัดเมีอ่ วันที่ 9 มกราคม
จังหวัดปทุมธานี
2563 มีผู้เข้าร่วมรับทราบข้อมูล จานวน 23 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
2.1.1 เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมในหน่วยงานให้ยดึ หลักธรร
คน
32
ร้อยละของบุคลากรในสานักงานได้รับ บุคลากรในสานักงานได้รับเสริมสร้าง
มาภิบาลในการปฏิบัตงิ าน
เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมใน
จิตสานึกและค่านิยมในหน่วยงานให้
หน่วยงานให้ยดึ หลักธรรมาภิบาลใน
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัตงิ าน
การปฏิบัตงิ าน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าทีร่ ัฐในทุกระดับ
2.2.1 ประชุมประจาเดือนข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
คน
20
จานวนข้าราชการและบุคลากร
ปทุมธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกคนเข้า
ร่วมประชุม

2.2.2 ประชุมประจาเดือนของสานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี

ครั้ง

12

ข้าราชการและบุคลากรสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดทุกคนเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัตงิ านอย่างถูกต้อง

จานวนครั้งในการประชุมประจาเดือน เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตหิ น้าทีด่ ว้ ยความ
ของสานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี
โปร่งใส เป็นธรรม

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

- บอร์ดประชาสัมพันธ์หลักธรรมภิบาลของการบริหารบ้านเมืองทีด่ ี
- กาชับให้บุคลากรในสานักงานยึดหลักธรรมภิบาลในการปฏิบัตงิ าน
ในการประชุมสานักงานประจาเดือน

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

สานักงานวัฒนธรรมมีการจัดประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจาเดือนทุกสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน
เพือ่ ชี้แจงนโยบาย แนวทางการดาเนินงาน และหารือเตรียมการจัด
โครงการ/กิจกรรมของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พร้อมทัง้
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร และมีจดั กิจกรรมเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้กบั
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีส่ านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ณ ห้อง
ประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ทุกเดือน
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยมีขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีข่ องสานักงาน
เข้าร่วมการประชุมทัง้ สิ้น 34 คน

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี ดาเนินการจัดประชุมประจาเดือนเพือ่ แจ้ง
ให้บุคลากรของสานักงานฯ ปฏิบัตหิ น้าทีด่ ว้ ยความโปร่งใส และเป็นธรรม
จานวน 6 ครั้ง

สานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ดั

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
2.3.1 จานวนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานฯ ได้รับทราบประกาศ
คน
25
บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักถึง
วาระด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ความถูกต้อง

2.3.2 จัดทาแผนแม่บทส่งเสริมคุรธรรมของจังหวัดปทุมธานี ฉบับที่
1 พ.ศ.2560-2564

แผน

1

ผลลัพธ์

เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานฯ ทุกคน
รับทราบประกาศวาระจังหวัด นาไป
ปฏิบัติ

ส่วนราชการต่างๆมีแผนงาน โครงการ สังคมจังหวัดปทุมธานี เป็นสังคมที่
กิจกรรม สอดคล้องกับแผนแม่บท
ร่มเย็นเป็นสุข
ส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดปทุมธานี
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีทมี่ ีสดั ส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
2.4.1 การตรวจสอบภายใน ประจาปีของหน่วยงานในการกากับ
หน่วยงาน
1
ได้รับการตรวจสอบภายใน ประจาปี เพือ่ ตรวจสอบ การผิดระเบียบ
เพือ่ ลดความเสี่ยงในการประพฤติมชิ อบ
จากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ประพฤติมชิ อบทีส่ ุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต
2.4.3 โครงการตรวจสอบภายในและบัญชีของหน่วยงานในการ
หน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงานเป้าหมายได้รับการ
เพือ่ ตรวจสอบ การผิดระเบียบ
กากับเพือ่ ลดความเสี่ยงในการประพฤติมชิ อบ
ตรวจสอบภายในประจาปี
ประพฤติมชิ อบทีส่ ุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

แจ้งเวียนประกาศด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ให้
ข้าราชการและลูกจ้าง จานวน 25 ราย ทราบเป็นระยะตามทีม่ ี
หนังสือเวียนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดปทุมธานี มีการดาเนินงานโครงการ
กิจกรรมตามบริบทภารกิจหน้าทีข่ องส่วนราชการตนเอง มีความ
สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดปทุมธานี
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563
ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานียงั ไม่ได้รับการตรวจสอบภายใน ประจาปี
จากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบภายในประจาปีใน
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ ได้แก่ โรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอ ทุกแห่ง
เพือ่ ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านทีผ่ ิดระเบียบ และสุ่มเสี่ยงต่อการผิดระเบียบ

สานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจดั ประชุมโครงการอบรมการ
ป้องกันการทุจริต ประโยชน์ทับซ้อน และการจัดการเรื่องร้องเรียนตาม
แนวทางการดาเนินโครงการประเมินความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ปี 2563

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี

สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี ดาเนินการแจ้งเวียนเรื่องการทบทวน
ระเบียบในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าทีร่ าชการ โดยให้บุคลากรได้รับทราบพร้อมลงลายมือชื่อรับทราบ
จานวน 4 ครั้ง

สานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีกาหนดให้ทุกหน่วยงานรายงาน
ผลการดาเนินการเรื่องการเรื่ยไรและการกระทาทีม่ ลี ักษณะ ประโยชน์
ทับซ้อนให้กบั สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเพือ่ เป็นมาตรการ
ในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทาทีผ่ ิด และรายงานให้กบั สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
3.1.1 ให้ความรู้กาหนดแนวทางในการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
หน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100 ในการให้ความรู้กาหนด บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัตงิ านทีอ่ าจเกิดผลประโยชน์
แนวทางในการป้องกันประโยชน์ทับ เข้าใจในการกาหนดแนวทางการ
ทับซ้อน-จัดทาแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-แลกเปลี่ยน
ซ้อน
ป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
เรียนรู้ให้ความรู้เกีย่ วกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน-รายงาน
ผลการปฏิบัตติ ามแผนประโยชน์ทับซ้อน
3.1.2 ให้ความรู/้ แนวทาง/ทบทวน ในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้ความรู้เกีย่ วกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ดาเนินการรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนประโยชน์ทับซ้อน

ครั้ง

6

จานวนครั้งของการทบทวนระเบียบใน บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับความรู้ ตุลาคม 2562 เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ในเรื่องระเบียบในเรื่องการมี
กันยายน 2563
บุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการ ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรใน
การปฏิบติหน้าทีร่ าชการ

กลยุทธ์ที่ 2 การรายงานผลสะท้อนการสกัดกัน้ การทุจริตในเชิงนโยบาย (Policy Cycle feedback)
3.2.1 ให้รายงานผลการดาเนินการเรื่องการเรี่ยไรและ
หน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงานรายงานผลการดาเนินการ หน่วยงานมีระบบการดาเนินงานเพือ่
ตุลาคม 2562 ผลประโยชน์ทับซ้อน
เรื่องการเรี่ยไรและผลประโยชน์ทับซ้อน ความโปร่งใสในการดาเนินงานเพือ่
กันยายน 2563
ป้องกันการเรี่ยไรและประโยชน์ทับซ้อน

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

คณะ

1

4.1.2 สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตงิ านด้านต่างๆ

กิจกรรม

1

4.1.3 จัดทาแนวทางการตรวจสอบการดาเนินการด้านต่างๆ

กิจกรรม

1

ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/งาน/หน่วยเคลื่อนที่ มี
การจัดทาแนวทางการดาเนินการด้าน
ต่างๆ

บุคลากรปฏิบัตงิ านด้วยความซื่อสัตย์ ตุลาคม 2562 สุจริตและเป็นไปตามแนวทางทีก่ าหนด กันยายน 2563

สานักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนินการให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/งาน/
สานักงานขนส่ง
สขข.คลองหลวง จัดทา ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
จังหวัดปทุมธานี
1.กล่องรับฟังความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียน
2. ป้ายประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ขนส่งจังหวัด เพือ่ ร้องเรียน
ในเรื่องต่างๆ
3. มีสายด่วน 1584 ตอบปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ

4.1.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างเพือ่ ให้ประชาชนผู้ที่
สนใจ สามารถตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
ราชการได้

กิจกรรม

1

ประชาชนผู้ทสี่ นใจ สามารถตรวจสอบ ตุลาคม 2562 การดาเนินงานของหน่วยงานราชการได้ กันยายน 2563

4.1.5 รายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนในเว็บไซต์สานักงาน

ครั้ง

2

ติดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
จัดซื้อจัดจ้างเพือ่ ให้ประชาชนผู้ทสี่ นใจ
สามารถตรวจสอบการดาเนินงานของ
หน่วยงานได้
แบบรายงานผลการดาเนินงาน
ในเว็บไซต์สานักงาน
http://pathumthani.mnre.go.th

ประชาชนเข้าดูรายงานผลการ
ดาเนินงานได้อย่างสะดวก
และหน่วยงานมีความโปร่งใส

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

สานักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนินการติดประกาศเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง โดยติดประกาศไว้ภายในสานักงาน และ
ในเว็ปไซต์ www.dlt.go.th/site/pathumthani ของสานักงานขนส่ง
จังหวัดปทุมธานี
กาหนดรายงาน 2 ไตรมาส/ปี ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างจัดทาสรุผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2 เสนอผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีกอ่ นนาไปลงในเว็บไซต์ของสานักงาน

4.1.6 ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการอบรมการปฏิบัตงิ านด้านพัสดุและ
การเงิน

ครั้ง

ทุกครั้ง

จานวนเจ้าหน้าทีข่ องสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
ที่
ส่งไปอบรมฯ

เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับความรู้เกีย่ วกับการ
ปฏิบัตงิ านด้านพัสดุและการเงินได้
อย่างถูกต้อง

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
4.1.1 จัดตัง้ คณะทางานเพือ่ ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่

มีคณะทางานเพือ่ ป้องกันการทุจริตของ ประชนชนผู้เข้าใช้บริการ หรือผู้มา
เจ้าหน้าที่ จานวน 1 คณะ
ติดต่อกับทางเรือนจามีความเชื่อมัน่ ใน
การทางานของเจ้าหน้าทีเ่ รือนจา
จังหวัดปทุมธานี
ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/งาน/หน่วยเคลื่อนที่ มี ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/งาน/หน่วยเคลื่อนที่ ได้
การจัดทากิจกรรม
จัดทากิจกรรม เพือ่ สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัตงิ าน

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

คาสั่งเรือนจาจังหวัดปทุมธานี ที่ 44/2563 เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ
เรือนจาจังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16
มกราคม 2563
สานักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนินการให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/งาน/
สขข.คลองหลวง ได้จดั ทา
- แผนผังขัน้ ตอนการดาเนินงานด้านต่างๆ และอัตราค่าธรรมเนียมให้
ประชาชนรับทราบ
- จัดทาคู่มอื ประชาชน
- จัดทาคู่มอื ปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่
- มีแอปพลิเคชัน e-Form iFound ทีส่ ามารถค้นหาขัน้ ตอนการ
ดาเนินงาน,มีระยะเวลาการดาเนินงาน, แบบคาขอ และตัวอย่าง
การกรอกแบบคาขอต่างๆ

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี มีนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร โดยการให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีไ่ ด้เข้ารับการอบรมการปฏิบัตงิ านด้านพัสดุและ
การเงินทุกครั้งทีม่ กี ารจัดอบรมทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน เพือ่ ให้ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจและนามาใช้ในการปฏิบัตงิ านด้านพัสดุและการเงินได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ทัง้ นีใ้ นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยังไม่มกี ารส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการ
อบรมการปฏิบัตงิ านด้านพัสดุและการเงิน เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19)

เรือนจาจังหวัด
ปทุมธานี

สานักงานขนส่ง
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานขนส่ง
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4.1.7 โครงการตรวจก่อนโอน

4.1.8 เพิม่ ช่องทางการติดต่อเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ การปฏิบัตงิ านโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยัง้ การทุจริต
4.2.1 แผนการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 โดย
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ ตรวจสอบด้าน
การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท.จานวน ๖๕ แห่ง
อย่างน้อยปีละครั้ง (ทุกเดือน)

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

คน

30

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของประชาชน
ทีม่ าใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 90

ลดระยะเวลาในการดาเนินงาน
ในการให้บริการโอนปกติ ทาให้เกิด
ความคล่องตัว รวดเร็วยิง่ ขึน้
ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกทีด่ ตี อ่
สานักงานทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานี
ลดความขัดแย้งต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ลดความอคติทมี่ ตี อ่
สานักงานทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานีเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ตี อ่ สานักงาน
ทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานี

ช่องทาง

5

จานวนช่องทางให้ประชาชนเข้า
ร้องเรียนเสนอแนะให้ขอ้ มูล

จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน จานวน ตุลาคม 2562 5 ช่องทาง
กันยายน 2563
1. ทาง facebook สานักงานจัดหา
งานจังหวัดปทุมธานี
2. ตูจ้ ดหมายรับเรื่องร้องเรียนหน้า
สานักงานฯ
3. โทร.02-5674046
4. ด้วยตนเองทีส่ านักงานจัดหางาน
จังหวัดปทุมธานี
5. ทางจดหมาย

จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน จานวน 5 ช่องทาง
1. ทาง facebook สานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
2. ตูจ้ ดหมายรับเรื่องร้องเรียนหน้าสานักงานฯ
3. โทร.02-5674046
4. ด้วยตนเองทีส่ านักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
5. ทางจดหมาย

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดปทุมธานี

อปท.65 แห่ง

ดาเนินการ
อย่างน้อย
ปีละครั้ง

จานวน อปท.ทีไ่ ด้รับการตรวจสอบ

ออก อปท.อย่างน้อย
๑ ครั้ง/ปี

จานวน 36 อปท. ทีไ่ ด้รับการตรวจสอบแล้ว

สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

สานักงานทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานี ได้จดั ทาโครงการตรวจก่อนโอน
สานักงานทีด่ นิ
ฝ่ายทะเบียน สานักงานทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ
จังหวัดปทุมธานี
2563 เลขทีโ่ ครงการ 5/2563 โดยรายงานผลการดาเนินการให้
เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดทราบเป็นประจาทุกเดือน การติดตามประเมินผล
ทาโดยวิธี ทอดแบบสารวจความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และวิเคราะห์
แบบสารวจนาไปปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

4.2.2 แผนการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุของสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
อย่างน้อยปีละครั้ง

ครั้ง

ดาเนินการ ระบบการเงิน บัญชีและพัสดุของ
การเงิน บัญชีและพัสดุของสานักงาน
อย่างน้อยปีละ สานักงานวัฒนธรรทมจังหวัดปทุมธานี วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีมกี าร
ครั้ง
ได้รับการตรวจสอบ
ดาเนินการตามระเบียบกฎหมาย

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

ด้านการเงินและบัญชี สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี มีการ
สานักงานวัฒนธรรม
ดาเนินการจัดทาแผนการตรวจสอบและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
จังหวัดปทุมธานี
ปฏิบัตงิ านด้านการเงินและบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงิน
จากคลังและข้อกฎหมาย เพือ่ ให้การปฏิบัตงิ านเป็นไปด้วยความถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ และไม่เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการได้ดา้ นการพัสดุ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี มีการ
ดาเนินการจัดทาแผนการตรวจสอบพัสดุประจาปีและแต่งตัง้ ข้าราชการ
เพือ่ ดาเนินการเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และแนวทางปฏิบัตทิ เี่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
เพือ่ ให้การปฏิบัตงิ านเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบได้ และไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ ทัง้ นี้ สานักงาน
วัฒนธรรมฯ มีการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุของสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ปีละครั้ง

4.2.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานใช้ระบบจากโครงการคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการ
บริหารงาน

หน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงานดาเนินการตามโครงการ หน่วยงานมีระบบการดาเนินงาน
ประเมินความโปร่งใสในการ
เพือ่ ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

จัดประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดา เนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563 และสร้างเครือข่ายให้หน่วยงานระดับ
สาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลทุกแห่ง ดาเนินการจัดทาหลักฐานเชิง
ประจักษ์ให้ครบถ้วนตามแนวทางทีเ่ กณฑ์กาหนด

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

เรือจาจังหวัดปทุมธานี ดาเนินการติดตัง้ กล่องตูแ้ ดงรับเรื่องร้องทุกข์
สาหรับผู้ตอ้ งขัง จานวน 7 ตู้ ประกอบด้วย บริเวณโรงเลี้ยงอาหาร
แดน 2 จานวน 1 ตู้ บริเวณโรงงาน แดน 4 จานวน 1 ตูบ้ ริเวณ
สถานพยาบาล จานวน 1 ตู้ บริเวณตูล้ ็อกเกอร์ แดน 6 จานวน 1 ตู้
บริเวณอาคารเรือนนอน แดน 3 จานวน 2 ตู้ และบริเวณแดนหญิง
จานวน 1 ตู้

เรือนจาจังหวัด
ปทุมธานี

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
4.3.1 กล่องตูแ้ ดงรับเรื่องราวร้องทุกข์สาหรับผู้ตอ้ งขัง
กล่อง

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสือ่ สารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
4.4.1 จานวนข้าราชการทีไ่ ด้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
คน
ศาสนาของจังหวัดและกรมฯ

4.4.2 จานวนบุคลากรของสานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานีทไี่ ด้รับ
การส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของจังหวัด
ปทุมธานี

คน

5

มีกล่องตูแ้ ดงรับเรื่องราวร้องทุกข์
สาหรับผู้ตอ้ งขัง ไม่ตอ้ งกว่า 5 ตู้

มีช่องทางให้ผู้ตอ้ งขังแจ้งปัญหาและ
ป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่

25

เจ้าหน้าทีน่ าหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานฯ ทุกคน
ให้เกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ละอายใจและเกรงกลัวต่อบาป
ทีด่ ขี นึ้

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

สนับสนุนให้ขา้ ราชการและลูกจ้าง จานวน 25 ราย เข้าร่วมพิธีกรรม
ทางศาสนา และทีเ่ กีย่ วข้อง ฯ เพือ่ นามาประยุกต์ในการทางานและ
การวางตัวทีเ่ หมาะสม

30

บุคลากรของสานักงานฯนาหลัก
ศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีด่ ขี นึ้

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

บุคลากรของสานักงานฯ จานวน 30 คน นาหลักศาสนามาประยุกต์ใช้
ให้เกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีด่ ขี นึ้

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

อยูร่ ะหว่างรอจัดสรรงบประมาณดาเนินการจากกระทรวงวัฒนธรรม
เนือ่ งจากต้องเฝ้าระวังสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และ
สถานศึกษายังไม่เปิดการเรียนการสอน ซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณในไตรมาสที่ 4

บุคลากรของสานักงานฯ ทุกคน
ละอายใจและเกรงกลัว
ต่อบาป

งหน่วยงาน เพื่อเชือ่ มโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
4.5.1 การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดประกวดคลิปวีดโิ อ
คลิป
67
จานวนคลิปวิดโิ อ ทีส่ ่งเข้าร่วมประกวด ได้คลิปวีดโิ อทีม่ เี นือ่ หาสาระดีใช้เป็น
(ตามรอยเท้าพ่อ)
สื่อปลอดภัยสร้างสรรค์เผยแพร่ได้

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4.5.2 การจัดทาแผนการบูรณาการการใช้พัสดุในสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ 2560

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

แผน

1

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
4.7.1 กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการปฏิบัตงิ านตามหลักธรร
กิจกรรม
1
มาภิบาลของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

4.7.2 การสร้างค่านิยมและปลูกจิตสานึก

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

มีแผนการใช้พัสดุในสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีมี
ประสิทธิภาพและตรงตามระเบียบ
กฎหมายพัสดุ

การใช้พัสดุในสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานีมปี ระสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของ
ทุกกลุ่มงาน

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

เพือ่ เพิม่ สมรรถนะและเสริมสร้างองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ดา้ นการป้องกัน
การทุจริต

ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตุลาคม 2562 ปทุมธานีปฏิบัตงิ านด้วยความซื่อสัตย์ กันยายน 2563
สุจริต

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี มีการจัดทาแผนและรายการ
การเบิก-จ่ายพัสดุ ลงทะเบียนรับ - จ่ายพัสดุ ตามขัน้ ตอนการจัดหาพัสดุ
เพือ่ ความคุ้มค่าในการใช้จา่ ยเงิน ให้มคี วามโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ าน และเพือ่ การใช้งานได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า
ตามความต้องการของบุคลากรภายในสานักงาน อีกทัง้ มีการรายงาน
ทะเบียนพัสดุครุภณ
ั ฑ์ของสานักงานฯ ต่อ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
และสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปีละครั้ง

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดระบบการสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ านขององค์กรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
วัฒนธรรม โดยดาเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งเน้นให้บุคลากร
ในองค์กร ปฏิบัตงิ านด้วยความถูกต้อง มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผย
ข้อมูลและตรวจสอบได้ และคานึงถึงผู้ทเี่ กีย่ วข้องทีจ่ ะได้รับผลกระทบ
ซึ่งจะเกีย่ วข้องกับประชาชนหรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหายกับ ผู้ทเี่ กีย่ วข้องได้ อีกทัง้ ปฏิบัตงิ านภายใต้นโยบาย
ชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการปฏิบัตงิ านและการดารงชีวิต ทัง้ นี้ สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชนคุณธรรม จัดทากิจกรรมรณรงค์การให้ความรู้เกีย่ วกับการต่อต้าน
การทุจริต “ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ทนต่อการทุจริต” การรณรงค์ตอ่ ต้านการ
ทุจริต แบบบูรณาการมีการนากิจกรรมทางวัฒนธรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อน
โครงการ สร้างปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมสุจริต และนาเครือข่ายทาง
วัฒนธรรม สถานศึกษา ประชาชน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปทุมธานีเข้าร่วม
โครงการ และการรวมลงชื่อและเสนอความคิดเห็น "ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ทนต่อ
การทุจริต
เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดสานักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีปฏิบัตติ ามนโยบาย
ของจังหวัด หยุดคอรัปชั่น ไม่จา่ ย ไม่รับ ไม่ยอม ไม่เพิกเฉย

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

ครั้ง

1

บุคลากรในหน่วยงานสร้างความ
ตระหนักนโยบายกระทรวงแรงงาน
โปร่งใสไร้ทุจริต ร้อยละ 100

จนท.ในสนง.ปฏิบัตติ ามนโยบายของ ตุลาคม 2562 จังหวัด หยุดคอรัปชั่น ไม่จา่ ย ไม่รับ ไม่ กันยายน 2563
ยอม ไม่เพิกเฉย

สานักงานแรงงาน
จังหวัดปทุมธานี

ช่องทาง

3

มีช่องทางให้ประชาชนเข้าร้องเรียน

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

เปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียน จานวน 3 ช่องทาง ดังนี้
www.pathumthani.co.th
www.dpt.go.th
โทร.02-567-6203

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี

จุด

1

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

เรือนจาจังหวัดปทุมธานี ติดตัง้ กล่องรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน
จานวน 2 ตู้ บริเวณห้องรอเยีย่ มญาติ จานวน 1 ตู้ บริเวณทางขึน้ อาคาร
ทีท่ าการ จานวน 1 ตู้ เพือ่ รับฟังข้อเสนอะแนะและข้อร้องเรียนของ
ประชาชน

เรือนจาจังหวัด
ปทุมธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
5.1.1 จานวนช่องทางให้ภาคประชาชนเข้าร้องเรียนเสนอแนะให้
ข้อมูลอย่างน้อย 3 ช่องทาง

5.1.2 จัดทาจุดรับเรื่องร้องเรียน และแสดงแผ่นป้ายขัน้ ตอนอย่าง
ชัดเจน

จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน จานวน
3 ช่องทาง ดังนี้
www.pathumthani.co.th
www.dpt.go.th
โทร.02-567-6203
มีจดุ รับเรื่องร้องเรียน และแสดงแผ่น ประชนชนผู้เข้าใช้บริการ หรือผู้มา
ป้ายขัน้ ตอนอย่างชัดเจน จานวน 1 จุด ติดต่อกับทางเรือนจามีความเชื่อมัน่ ใน
การทางานของเจ้าหน้าทีเ่ รือนจา
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

5.1.3 เพิม่ ช่องทางการแจ้งข้อมูลการทุจริตทีห่ ลากหลาย

ช่องทาง

3

จานวนช่องทางให้ภาคประชาชนเข้า
ร้องเรียนเสนอแนะให้ขอ้ มูลอย่างน้อย
3 ช่องทาง

5.1.4 จัดช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ช่องทาง

5

มีช่องทางในการร้องเรียนไม่น้อยกว่า 5 จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน
ช่องทาง
จานวน 5 ช่องทาง
1.www.pathumthani.msociety.go.th
2.E-mail : pathumthani.msociety.go.th
3.Facebook สานักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
ปทุมธานี
4.หนังสือร้องเรียน
5.ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. Line ID : @ifj4977r

5.1.5 เพิม่ ช่องทางร้องเรียน

ช่องทาง

มากกว่า 3
ช่องทาง

จานวนช่องทางให้ภาคประชาชนเข้า
ร้องเรียนเสนอแนะให้ขอ้ มูล

จัดเพิม่ ให้มชี ่องทางในการร้องเรียนทาง ตุลาคม 2562 โทรศัพท์ อีเมล์ จดหมาย
กันยายน 2563

แต่งตัง้ คณะกรรมการรับเรื่องร้องร้องเรียน , กาหนดช่องทางการร้องเรียน สานักงาน
กาหนดผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน จัดทาคู่มอื การจัดการเรื่อง
สาธารณสุขจังหวัด
ร้องเรียน และรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ
ปทุมธานี

5.1.6 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จาก
ประชาชน

จานวน
ช่องทาง

2

จานวนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

มีช่องทางในการร้องเรียน จานวน
๔ ช่องทาง ดังนี้
๑.ทาง facebook สานักงานฯ
๒.ทางจดหมาย
๓.โทร.๐๒๕๘๑-๗๑๒๐
๔.ด้วยตนเองทีส่ านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีมชี ่องทาง
ในการร้องเรียน จานวน ๔ ช่องทาง ดังนี้
๑.ทาง facebook สานักงานฯ
๒.ทางจดหมาย
๓.โทร.๐๒๕๘๑-๗๑๒๐
๔.ด้วยตนเองทีส่ านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี

จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน จานวน ตุลาคม 2562 3 ช่องทาง
กันยายน 2563
1. ทางfacebook.สานักงานฯ
2. ทางจดหมาย
3. โทร.02-5934406

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี มีช่องทางในการติดต่อ จานวน 5
ช่องทาง ดังนี้
1. ทาง Facebook สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
2. ทางจดหมาย
3. โทรศัพท์/โทรสาร 0 2593 4406
4. ทางแอพพลิเคชั่นไลน์ กลุ่มพลังบวร จังหวัดปทุมธานี
5. เว็บไซต์สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

- สานักงานฯ เปิดรับเรื่องร้องเรียนในการป้องกันและปราบปรามการการ สานักงานพัฒนา
ทุจริตทุกช่องทาง พร้อมทัง้ อัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางสื่อสังคม
สังคมและความ
ออนไลน์ตา่ งๆ
มัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

5.1.7 กาหนดช่องทางการรับข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน

จานวนช่องทาง

3

จานวนช่องทางทีใ่ ห้ประชาชนได้
ร้องเรียน

ช่องทางในการร้องเรียน
-ทางโทรศัพท์
-ทางไลน์ของสานักงานทีด่ นิ จังหวัด
ปทุมธานี
-ทางจดหมาย

5.1.8 จานวนช่องทางให้ภาคประชาชนเข้าร้องเรียนเสนอแนะให้
ข้อมูลอย่างน้อย 3 ช่องทาง

ช่องทาง

3

มีช่องทางให้ประชาชนเข้าร้องเรียน

จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน จานวน ตุลาคม 2562 3 ช่องทาง
กันยายน 2563
http://pathumthani.nso.go.th
โทร.0-2581-6772
e-mail : ptthani@nso.go.th

5.1.9 จัดให้มชี ่องทางการรับเรื่องร้องเรียนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ช่องทาง

5

มีช่องทางในการร้องเรียนไม่น้อยกว่า 5 จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน จานวน ตุลาคม 2562 ช่องทาง
5 ช่องทาง
กันยายน 2563
1.www.onab.go.th
2.E-mail : ac.onab@hotmail.com
๓.โทรศัพท์ 02-581118๙
๔.โทรสาร ๐๒-๕๘๑๑๑๔๘
5.ร้องเรียนด้วยตนเองเป็นหนังสือที่
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ปทุมธานี

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตทีม่ ีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5.3.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตวั อย่างของการกระทาความผิด
ครั้ง
24
ร้อยละร้อยของการเผยแพร่
วินัย/ประมวลจริยธรรม ตามหนังสือแจ้งเวียนอุทาหรณ์กอ่ น
ประชาสัมพันธ์หนังสือแจ้งเวียน
ทาผิด
อุทาหรณ์กอ่ นทาผิด

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

จานวนเอกสารทีน่ ามาเผยแพร่คิดเป็น ตุลาคม 2562 จานวน 9 เรื่อง
กันยายน 2563

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักงานทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานีมกี ารกาหนดผู้รับผู้รับผิดชอบ
สานักงานทีด่ นิ
ผู้ประสานงาน/เจ้าของงาน เบอร์โทรติดต่อ และช่องทางการติดต่อไว้อย่าง จังหวัดปทุมธานี
ชัดเจน
- มีคาสั่งแบ่งหน้าทีม่ อบหมายการปฏิบัตงิ านในความรับผิดชอบทุกกลุ่ม /
ฝ่าย อย่างชัดเจน
- มีการจัดทาป้ายชื่อ-สกุล พร้อมตาแหน่งของบุคลากรประจาโต๊ะ /
เคาน์เตอร์ไว้อย่างชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อได้ตลอดเวลา
- มีป้ายประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ช่องทางการติดต่อกับทางสานักงานฯ ได้
หลากหลายช่องทาง เช่น ช่องทางไลน์ ID:@sgo6645w Facebook :
สานักงานทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานี Email : pathumthani@dol.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2581 6301, 0 2581 6136 ไว้อย่างชัดเจน
- มีการแจกนามบัตร เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อประสานงาน ในกรณี
ผู้รับบริการมีปัญหาสามารถติดต่อกลับหาเจ้าหน้าทีไ่ ด้ทันที
สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน
จานวน 3 ช่องทาง ได้แก่
1. http://pathumthani.nso.go.th
2. ทางโทรศัพท์ทเี่ บอร์โทร.0-2581-6772
3. ทาง e-mail : ptthani@nso.go.th

สานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี จัดให้มชี ่องทางการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเจ้าหน้าทีก่ ระทาการทุจริตได้หลากหลายช่องทางเพือ่ อานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนทีต่ อ้ งการร้องเรียนเจ้าหน้าทีใ่ นสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดปทุมธานี ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือ สานักงานคุม
แจ้งเวียน อุทาหรณ์กอ่ นทาผิด เดือนพฤจิกายน,ธันวาคม 2562 จานวน 4 ประพฤติจงั หวัด
ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ ,มีนาคม,เมษษยน 2563 จานวน 5 ครั้ง
ปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
6.1.1 ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมการอบรมในโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
คน
10
ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมการอบรมใน
สามารถนาความรู้มาเผยแพร่ให้กบั
ตุลาคม 2562 ป้องกันการทุจริต
โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันการ ข้าราชการเรือนจาจังหวัดปทุมธานี
กันยายน 2563
ทุจริต ไม่น้อยกว่า 10 คน
และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัตหิ น้าที่
ได้

เรือนจาจังหวัดปทุมธานี ดาเนินการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมใน
เรือนจาจังหวัด
โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสานึก
ปทุมธานี
และค่านิยมทีถ่ กู ต้องแก่บุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนือ่ ง ดังนี้
1. โครงการสัปดาห์รณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกรมราชทัณฑ์
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์
ชั้น 3 (บุคลากรในสังกัดเข้าร่วม จานวน 3 ราย)
2. โครงการฝึกอบรมเพือ่ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมรมราชทัณฑ์ ระหว่างวันที่ 25 29 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (บุคลากรในสังกัดเข้าร่วม จานวน 2 ราย)
3. วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero
Tolerance" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมฯ โรงเรียนปทุมวิไล
(บุคลากรในสังกัดเข้าร่วม จานวน 3 ราย)
4. โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ
จังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
วัดปัญญานันทาราม ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(บุคลากรในสังกัดเข้าร่วม จานวน 1 ราย)
5. การประชุมผ่านระบบวีดที ัศน์ทางไกล เพือ่ ชี้แจงภารกิจการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมปทุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
(ผอ.ส่วนทัณฑปฏิบัติ เข้าร่วมประชุม จานวน 1 คน)

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
6.2.1 เสริมสร้างค่านิยมแก่ขา้ ราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
คน
20
ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตุลาคม 2562 ปทุมธานีปฏิบัตงิ านด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักธรร
ปทุมธานีทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมฯ
ปทุมธานี มีค่านิยม จิตสานึกของการ กันยายน 2563
มาภิบาล สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติดว้ ยการป้องกันการทุจริต
ปฏิบัตงิ านด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดระบบการสนับสนุนการ
สานักงานวัฒนธรรม
ปฏิบัตงิ านขององค์กรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
จังหวัดปทุมธานี
วัฒนธรรม โดยดาเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งเน้นให้บุคลากร
ในองค์กร ปฏิบัตงิ านด้วยความถูกต้อง มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผย
ข้อมูลและตรวจสอบได้ และคานึงถึงผู้ทเี่ กีย่ วข้องทีจ่ ะได้รับผลกระทบ
ซึ่งจะเกีย่ วข้องกับประชาชนหรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหายกับ ผู้ทเี่ กีย่ วข้องได้ อีกทัง้ ปฏิบัตงิ านภายใต้นโยบาย
ชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการปฏิบัตงิ านและการดารงชีวิต อีกทัง้ มีการจัดโครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ถา่ ยทอดความรู้เกีย่ วกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สานักงานวัฒนธรรมปทุมธานี มีการจัดกิจกรรม อาทิ
- การให้ความรู้เกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีการป้องกันและ
เฝ้าระวังเหตุการณ์และพฤติกรรมทีอ่ าจเป็นภัยต่อการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เช่น มีการตรวจสอบภายใน หรือควบคุมภายใน ภายในองค์กร
- การใช้รถราชการโดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
- นโยบายการงดรับ งดให้ ของขวัญ ของสานักงานวัฒนธรรมปทุมธานี
- การรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริต แบบบูรณาการมีการนากิจกรรมทาง
วัฒนธรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนโครงการ สร้างปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม
สุจริต และนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม สถานศึกษา ประชาชนในพืน้ ที่
จังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมโครงการ
- การรวมลงชื่อและเสนอความคิดเห็น "ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ทนต่อการทุจริต
มีผู้เข้าร่วม 101 คน

