รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดปทุมธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-1-

-2วิสัยทัศน์ : ปทุมธานีเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ
ของอาเซียน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
พันธกิจ :
1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน
2. เพิ่ ม ขี ด ความสามารถและยกระดั บ การผลิ ต และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ สิ น ค้ า และบริ ก าร
ด้านเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
เป้าประสงค์รวม :
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน
2. ผลิตภัณฑ์เกษตร อาหารและอุตสาหกรรมมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีศักยภาพเชิงธุรกิจ
3. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ และบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
มี คุณภาพได้มาตรฐาน
4. ประชาชนมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งที่อยู่อาศัย
สะอาดสวยงาม ปลอดภัย ภายใต้สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
1) วัตถุประสงค์
(1) อนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(2) เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด
(1) จังหวัดปทุมธานีมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(2) จังหวัดปทุมธานีมีระบบโครงข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายรายปี
ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการพัฒนา ระดับ 1 ระดับ 2
พื้นที่อุตสาหกรรมเข้ าสู่ เมื องอุ ตสาหกรรมเชิ ง
นิเวศ

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

40

45

50

55

60

ร้อยละของคดีการเกิดอุบัติเหตุจราจรทาง
บกลดลง (ค่าฐานปี 2559 จ านวน 890
คดี)

10

10

10

10

10

-33) แนวทางการพัฒนา
(1) สร้างระบบและกลไกในการควบคุมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับชุมชน
(2) ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
(3) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(4) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการผลิตอาหาร สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน สู่ตลาดโลก
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตร อาหารและอุ ต สาหกรรมของจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี คุ ณ ภาพ
ได้มาตรฐาน และมีศักยภาพเชิงธุรกิจ
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลภาคการเกษตร
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด
(1) สินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
(2) มูลค่า GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
เป้าหมายรายปี
ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

ร้อยละของสถานประกอบการร้านอาหารที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย

100

100

100

100

100

ร้ อ ยละของจ านวนแปลงฟาร์ ม ที่ ไ ด้ รั บ การ
รับรองมาตรฐาน แปลงฟาร์ม GAP

60

60

60

60

60

-

-

1

1

2

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคการเกษตร
(ค่าฐานปี 2559 มูลค่า 6,038 ล้านบาท)

3) แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
(2) เพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร
(3) พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยเชิงรุก

-4ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว เชื่อมโยงธุรกิจและบริการด้านการท่องเที่ยว
1) วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีได้รับการพัฒนาและสามารถเชื่อมโยงธุรกิจและ
บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
(2) เพื่อเพิ่มมูลค่ารายได้จากการท่องเที่ยว
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด
(1) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(2) มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด

เป้าหมายรายปี
2561

2562

2563

2564

2565

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
(ค่ าฐานปี 2560 จ านวน 3,166.71 ล้ าน
บาท)

5

5

5

5

5

ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของมู ล ค่ า การจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ค่ าฐานปี 2561 ยอดจ าหน่ าย 1,012 ล้ าน
บาท)

5

7

10

10

10

3) แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
(2) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มในแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
(3) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ทางการท่องเที่ยว
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมือง
1) วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด
(1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(2) หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง และปลอดยาเสพติด

-5ตัวชี้วัด

เป้าหมายรายปี
2561

2562

2563

2564

2565

ร้อยละที่ลดลงของคดีที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ต่อ
แสนประชากร)
(ค่าฐานปี 2560 จานวน 178 คดี)

10

10

10

10

10

ร้อยละของจานวนหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวต่อ
จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด
(ค่าฐานปี 2561 จานวน 519 หมู่บ้าน)

60

63

66

69

75

3) แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
(2) พัฒนาคุณภาพชีวิต และโอกาสในการประกอบอาชีพ กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
(3) เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดปทุมธานี
ด้ว ยพระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บข้ าราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญั ติข้ อ มูล ข่ าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กาหนดให้จังหวัดเผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุ ค คลที่ มี ค วามโปร่ ง ใสสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศและยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) และแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี จึงได้กาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดปทุมธานี ดังนี้
๑. ด้านการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร ดาเนินการ สรรหา คัดเลือก บรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตาแหน่ง
ควบคู่กับการเป็นคนดี คนเก่ง โดยการสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้ง ต้องดาเนินการภายใต้กฎระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้
๒. ด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง ให้มี ความรู้
ทักษะและความสามารถที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580) และเป็ น กลไกในการชั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
ตามที่กาหนด ส่ งเสริ มและพัฒ นาให้ บุ คลากรมี ความก้าวหน้ าในสายอาชี พ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ มี ก าร
หมุนเวียนสับเปลี่ยนงานเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ

-63. ด้ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ด าเนิ น การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านอย่ า ง
เป็นธรรมมีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนด และปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถนาไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ ได้
4. ด้ า นการส่ ง เสริ ม จริ ยธรรมและรั ก ษาวิ นัย ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ดกิ จ กรรมด้า นคุ ณธรรม
จริ ย ธรรมให้ กั บ บุ ค ลากรอย่ า งสม่ าเสมอและต่ อ เนื่ อ ง ยกย่ อ งชมเชยบุ ค ลากรที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านและ
ความประพฤติ ดี เ ด่ น สมควรได้ รั บ การยกย่ อ งให้ เ ป็ น บุ ค ลากรที่ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตระหนักถึงการรักษาวินัยตนเอง ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีวินัย และ
ป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย
5. ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภ าพชี วิ ต เสริ ม สร้ า งคว ามพึ ง พอใจต่ อ สภาพแว ดล้ อ ม
ในการทางาน ระบบงาน และบรรยากาศในการทางาน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักสามัคคีและ
ผูกพันองค์กร รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสอดคล้อง เป็นไปตามกฎหมายกาหนด

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1

โครงการเสริมสร้างความรู้บุคลากรภาครัฐเพือ่ ส่งเสริม
จริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คน

350

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับจาก
การอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ

ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบัตริ าชการทีม่ ี
ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

วันที่ 13 มิถนุ ายน
2562

จังหวัดปทุมธานีได้จดั การฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้บุคลากร สานักงานจังหวัด
ภาครัฐ เพือ่ ส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ปทุมธานี
ประพฤติมชิ อบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 13
มิถนุ ายน 2562 ณ ห้องประชุมอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท
ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ให้แก่
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ส่วนราชการ
สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
จังหวัดปทุมธานี จานวน 354 คน

2

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลบุคลากรภาครัฐจังหวัด
ปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คน

350

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับจาก
การอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ

ประชาชนได้รับบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ วันที่ 13 มิถนุ ายน
และความโปร่งใส
2562

จังหวัดปทุมธานีได้จดั การฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
สานักงานจังหวัด
บุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปทุมธานี
เมือ่ วันศุกร์ที่ 14 มิถนุ ายน 2562 ณ ห้องประชุมอารียา ชั้น 5 โรงแรม
เอเชีย แอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ให้แก่บุคลากรของส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง อาเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดปทุมธานี จานวน 355 คน

3

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

คน

200

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่
ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มี
วันที่ 5 – 6 กันยายน
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับจากการอบรม ความรู้ความเข้าใจในการนาหลักธรรม 2562
ไปปรับใช้ในการปฏิบัตริ าชการ
คาสอน
สู่การปฏิบัตไิ ด้

จังหวัดปทุมธานีได้จดั การฝึกอบรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม สานักงานจังหวัด
และจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ ปทุมธานี
พ.ศ.2562 เมือ่ วันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น 2 วัดปัญญานันทาราม ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ห้แก่บุคลากรของส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง อาเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดปทุมธานี จานวน 207 คน

4

การให้ความรู้เกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จานวนหลักสูตร
ประพฤติมชิ อบในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

จานวนหลักสูตรทีม่ กี ารสอดแทรกให้
ความรู้เกีย่ วกับการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีได้พูดสอดแทรก
ในโครงการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสานักงานฯ และภาคีเครือข่าย
จานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจาปี 2562 เมือ่ วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง อาเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี
2.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภยั และสารเคมีรั่วไหล
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
3.โครงการประชาคม อปพร.จังหวัดปทุมธานี ประจาปี พ.ศ. 2562
เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลบางเดือ่
เทศบาลตาบลบางเดือ่ ตาบลบางเดือ่ อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
4.โครงการชี้แจงแนวทางการปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัตกิ ารในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เมือ่ วันที่
7 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
ปทุมธานี

๔

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ และ ตุลาคม 2561 เข้าเป็นส่วนร่วมในการเป็นเครือข่าย กันยายน 2562
เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต
และประพฤติมชิ อบของข้าราชการ

สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5

โครงการเพิม่ ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือภาคประชาชนใน
การสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบของข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด

จานวนครั้ง

1

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

เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน หรือภาคประชาชนมีความรู้
เกีย่ วกับการป้องกันฯ และเข้าเป็น
ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายสอดส่อง
เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต
และประพฤติมชิ อบของข้าราชการ

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือภาคประชาชนมีความรู้
เกีย่ วกับการป้องกันฯ และเข้าเป็นส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายสอดส่อง
เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมชิ อบของข้าราชการ

สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี

6

โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลความรู้
เกีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วินัยข้าราชการ
ประมวลจริยธรรม และจรรยาข้าราชการ

จานวนครั้ง

3

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ ตุลาคม 2561 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย
กันยายน 2562
ข้าราชการ

ประชุมประจาเดือนของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี จานวน 9 ครั้ง (ประจาเดือนมกราคม – กันยายน 2562)

7

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากประชาชน

จานวน
ช่องทาง

2

จานวนครั้งการรณรงค์เผยแพร่ความรู้
เกีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
วินัยข้าราชการประมวลจริยธรรม และ
จรรยาข้าราชการ
จานวนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

มีช่องทางในการร้องเรียน จานวน ๔
ช่องทาง
๑.ทาง facebook สานักงานฯ
๒.ทางจดหมาย
๓.โทร.๐๒๕๘๑-๗๑๒๐
๔.ด้วยตนเองทีส่ านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน จานวน 3 ช่องทาง ได้แก่
1.ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี
2.ทางโทรศัพท์ 02-581-7119-21
3.ทาง https://th-th.facebook.com /ddpPathumthani/
4.ทางจดหมาย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี

8

เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปทุมธานี ประจาปี 2562

คน

50

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

ข้าราชการสังกัดสานักงานพัฒนา
ตุลาคม 2561 ชุมชนจังหวัดปทุมธานีทุกคน
กันยายน 2562
มีการปฏิบัตริ าชการด้วยด้วยหลักความ
โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ

โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี ประจาปี 2562 เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง
ประชุมราชสีหบ์ ัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี

9

ส่งเสริมการปฏิบัตงิ าน โดยจัดให้มกี ารสอนแนะการเรียนรู้
และปฏิบัตติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและวินัยแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัตริ าชการของทีท่ าการ
ปกครองจังหวัดปทุมธานี

คน

20

40

เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้
สานักงานทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานี
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันการทุจริตและประพฤติ
โดยมิชอบในการปฏิบัตริ าชการ

บุคลากรของสานักงานทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานีมคี วามรู้ความเข้าใจและ
นาหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านและชีวิตประจาวัน
บุคลากรของสานักงานทีด่ นิ จังหวัดปทุมธานีมคี วามรู้ความเข้าใจและ
นาหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านและชีวิตประจาวัน

สานักงานทีด่ นิ
จังหวัดปทุมธานี

คน

11

เสริมสร้างธรรมภิบาลสานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดปทุมธานี

คน

16

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจและ
นาไปประยุกต์ใช้ร้อยละ 85
ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติโดยมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนา
ความรู้ทไี่ ด้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ

12

ส่งเสริมในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร ด้านการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมชิ อบในภาครัฐ

คน

16

จานวนเจ้าหน้าทีใ่ นสานักงานฯ ได้รับ
ทราบประกาศวาระด้าน
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตติ ามระเบียบวินัย และ ตุลาคม 2561 เป็นไปตามจารีตอันดีงาม
กันยายน 2562

10

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562
ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

ประชาชนได้รับบริการทีม่ ี
ตุลาคม 2561 ประสิทธิภาพโปร่งใส รวมทัง้ การ
กันยายน 2562
ทางานในหน่วยงานมีความซื่อสัตย์สุจริต

ทีท่ าการปกครอง
จังหวัดปทุมธานี

บุคลากรในหน่วยงานทีม่ าร่วมรับฟังการเสริมสร้างธรรมาภิบาล นาความรู้ สานักงานการ
ทีไ่ ด้ไปปรับใช้ในการทางาน ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ท่องเทีย่ วและ
เกิดความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส
กีฬาจังหวัด
ปทุมธานี
บุคลากรในหน่วยงานได้รับรู้ขา่ วสารทีเ่ ป็นปัจจุบันในด้านการป้องกันการ สานักงานการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ และนามาเป็นตัวอย่าง และแนวทาง ท่องเทีย่ วและ
ในการทางานต่อไป
กีฬาจังหวัด
ปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

13

จานวนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานฯ ได้รับทราบประกาศ
วาระด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

คน

25

14

จานวนข้าราชการทีไ่ ด้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาของจังหวัดและกรมฯ

คน

25

15

จานวนช่องทางให้ภาคประชาชนเข้าร้องเรียนเสนอแนะให้
ข้อมูลอย่างน้อย 3 ช่องทาง

ช่องทาง

3

16

ส่งเสริมการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

คน

35

ร้อยละของผู้รับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

17

ประชุมประจาเดือนของเรือนจาจังหวัดปทุมธานี

ครั้ง

6

จานวนครั้งในการประชุมประจาเดือน เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตหิ น้าทีด่ ว้ ยความโปรง
ของเรือนจาจังหวัดปทุมธานี
ใสเป็นธรรม

18

โครงการชุมชนคุณธรรม

ชุมชน

16

จานวนการจัดตัง้ ชุมชนคุณธรรมได้ตาม เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน มี ตุลาคม 2561 เป้าหมาย
ความสุข มีภมู คิ ุ้มกันทางสังคม ดาเนิน กันยายน 2562
ชีวิตตามหลักศาสนาและปรัญชาเศรษ
กิจพอเพียง

19

โครงการรักษาศีล 5

หมูบ่ ้าน

20

โครงการคลีนีกคุณธรรมในสถานศึกษา

สถานศึกษา

บุคลากรในสังกัดมีความตระนักถึง
ความถูกต้อง

เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานฯ ทุกคน
รับทราบประกาศวาระจังหวัด นาไป
ปฏิบัติ
เจ้าหน้าทีน่ าหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานฯ ทุกคน
ให้เกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ละอายใจและเกรงกลัวต่อบาป
ทีด่ ขี นึ้
มีช่องทางให้ประชาชนเข้าร้องเรียน
เจ้าหน้าทีม่ คี วามระมัดระวังในการ
ทางานหรือบริการประชาชน

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักถึงความถูกต้อง

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เจ้าหน้าทีน่ าหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทีด่ ขี นึ้

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

มีช่องทางให้ประชาชนเข้าร้องเรียน

ประชาชนและเจ้าหน้าทีม่ คี วามรู้ความ ตุลาคม 2561 เข้าใจเรื่องการป้องกันและปราบปราม กันยายน 2562
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ

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

ผลการดาเนินการ

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562
ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เรือนจาจังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพือ่ ส่งเสริม
การรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ดังนี้
1. กิจกรรมเปิดเผยงบทดลอง ประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
2. กิจกรรมเปิดเผยงบทดลอง ประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
3. กิจกรรมเปิดเผยงบทดลอง ประจาเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
4. กิจกรรมเปิดเผยงบทดลอง ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. 2562
5. กิจกรรมเปิดเผยงบทดลอง ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
6. โครงการอบรมธรรมปฏิบัตเิ รือนจาเรือนธรรม ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562
7. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนแก่บุคลากรเรือนจาจังหวัดปทุมธานี
8.กิจกรรม "ประกาศเจตจานงสุจริต" ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์
ชั้น 3 จังหวัดนนทบุรี
9. กิจกรรม "ประกาศเจตจานงสุจริต" ณ เรือนจาจังหวัดปทุมธานี
เรือนจาจังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนินการจัดประชุมประจาเดือนตุลาคม
2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมส่วนควบคุมฯ เพือ่ ให้
บุคลากรในสังกัดทราบถึงนโยบายในการดาเนินงานด้านต่างๆ และ
สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม
ดาเนินการขับคลื่อนโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
โดยสารวจความพร้อมและคัดเลือกศาสนสถานเครือข่ายชุมชนคุณธรรม
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เพิม่ อาเภอละ 2 แห่ง รวม 14 แห่ง และขยาย
ผลชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สัดส่วน 1 ต่อ
10
น้ ที่ 7ญชวนให้
อาเภอความรู
ได้ทงั้ สิ้ค้นนในชุ
81มแห่
ง
ดาเนิในพื
นการเชิ
ชนในการน
าหลักธรรมทางศาสนา
มาใช้ในการดาเนินชีวิตตามโครงการหมูบ่ ้านรักษาศีล 5
ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการของสถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
จานวน 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี และ โรงเรียนเทคโนโลยี
ปทุมธานี อาทิ นิมนต์พระธรรมวิทาน มาให้ความรู้ในสถานศึกษา ,
กิจกรรมสวดมนต์ทาวัตรเช้า - เย็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานโยธา
ธิการและผังเมือง
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานโยธา
ธิการและผังเมือง
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานโยธา
ธิการและผังเมือง
จังหวัดปทุมธานี
เรือนจาจังหวัด
ปทุมธานี

เรือนจาจังหวัด
ปทุมธานี

สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี

สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

21

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีแ่ ละเครือข่ายมีค่านิยมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

คน

31

ไม่มผี ู้ถกู ร้องเรียน และโดนตัง้
คณะกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตติ ามระเบียบวืนัยและ
เป็นไปตามจารีตอันดีงาม

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

22

ส่งเสริมในการให้ขา่ วสารข้อมูล และการรับทราบด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ

คน

31

จานวนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานฯ
ได้รับทราบประกาศวาระด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานฯทุกคน
รับทราบประกาศวาระจังหวัด นาไป
ปฏิบัติ

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

23

ประชุมประจาเดือนสานักงานฯ

คน

31

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับความรู้เกีย่ วกับการ
ปราบปรามการทุจริต

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

24

ส่งเสริมในการให้ขา่ วสารข้อมูล และการรับทราบด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ

คน

27

จานวนเจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ
ได้รับทราบประกาศ/คาสั่ง/มาตรการ/
ข้อมูลข่าวสารและอืน่ ๆ เกีย่ วกับ
ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

25

ส่งเสริมเจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

คน

27

26

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ "เรื่องการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม"

คน

27

จานวนเจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ
ทีไ่ ด้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาของจังหวัดและกระทรวง
อุตสาหกรรม
จานวนเจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ ได้รับ
ความรู้ดา้ นกฎหมาย

27

อบรมจริยธรรมวินัยและจิตสานึกข้าราชการบรรจุใหม่เพือ่
ป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ

คน

ผลการดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไม่มกี ารร้องเรียน และโดนตัง้ คณะกรรมการสอบสวน

สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีประชุมสานักงาน สานักงาน
ฯ เป็นประจาทุกเดือนโดยได้มกี ารเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีวินัย สวัสดิการและ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาป้องกันมิให้
คุ้มครองแรงงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา กระทาผิดวินัย โดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
ได้กาชับให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตหิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์โปร่งใส ยุตธิ รรม โดย
ปราศจากอคติ ให้มวี ินัย พัฒนาตนเอง
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีประชุมสานักงาน
ฯ เป็นประจาทุกเดือนโดยได้มกี ารเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีวินัย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาป้องกันมิให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา กระทาผิดวินัย โดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดปทุมธานี
ได้กาชับให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตหิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์โปร่งใส ยุตธิ รรม
โดยปราศจากอคติ ให้มวี ินัย พัฒนาตนเอง และมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันในทีป่ ระชุม และนารายงานการประชุมเวียนให้เจ้าหน้าที่
ทราบโดยทัว่ กัน

สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ รับทราบ
ตุลาคม 2561 ประกาศ/คาสั่ง/มาตรการ และข้อมูล กันยายน 2562
ข่าวสารอืน่ ๆ เกีย่ วกับด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ นาไป
ปฏิบัติ

เวียน/แจ้งให้เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ ได้รับทราบ ได้แก่
1) คู่มอื ป้องกันความเสี่ยงเกีย่ วกับการปฏิบัตงิ านทีอ่ าจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2) คู่มอื มาตรฐานการปฏิบัตงิ านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตประพฤติมชิ อบ
3) แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯนาหลัก
ศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีด่ ขี นึ้

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เชิญชวนให้เจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ขา้ มปีวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ในสถานทีม่ กี ารจัดกิจกรรมใกล้บ้าน

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี

1) เจ้าหน้าทีม่ คี วามรู้ ความเข้าใจ
ด้านกฎหมายใหม่ๆ
2) เจ้าหน้าทีม่ กี ารปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยเผยแพร่ความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ จานวน 4 ครั้ง ได้ดาเนินการไปแล้ว
จานวน 1 ครั้ง
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเป็น
ผู้รับผิดชอบอบรมร้อยละ 100 ของข้าราชการบรรจุใหม่ให้ได้รับการ
อบรม ปีละ 1 ครั้ง เพือ่ สร้างจิตสานึกในการปฏิบัตริ าชการเพือ่ ป้องกัน
การกระทาผิดวินัย และประพฤติมชิ อบ

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี

ข้าราชการ
ร้อยละ 100 ของข้าราชการบรรจุใหม่ เพือ่ สร้างจิตสานึกในการปฏิบัตริ าชการ ตุลาคม 2561 บรรจุใหม่ทุกคน ได้รับการอบรม
เพือ่ ป้องกันการกระทาผิดวินัย และ
กันยายน 2562
ประพฤติมชิ อบ

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

28

ประชุมประจาเดือนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
ปทุมธานี

คน

๑๘

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับความรู้เกีย่ วกับการ
ปราบปรามการทุจริต

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

29

ส่งเสริมในการให้ขา่ วสารข้อมูล และการรับทราบด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ

คน

๑๘

เจ้าหน้าทีใ่ นสานักงานฯ ทุกคน
รับทราบและนาไปปฏิบัติ

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

30

ส่งเสริมเจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ
เข้าร่วมปฏิบัตธิ รรมและเข้าวัดรักษาศีล

คน

๑๘

จานวนเจ้าหน้าทีใ่ นสานักงานฯ ได้รับ
ทราบประกาศวาระด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
จานวนข้าราชการทีไ่ ด้รับการส่งเสริมให้
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของจังหวัด

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

31

ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน
และปฏิบัตติ ามหลักธรรมาภิบาล

คน

9

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมทีผ่ ่าน
หลักสูตรการ

เจ้าหน้าทีน่ าหลักศาสนามาประยุกต์ใช้
ให้เกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทีด่ ขี นึ้
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตงิ านตามหลักธรรมา
ภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

32

ส่งเสริมเจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ เข้าร่วมปฏิบัตธิ รรมและ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆ

คน

9

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมทีผ่ ่าน
หลักสูตรการ

เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตติ ามหลักธรรมทาง
ตุลาคม 2561 พระพุทธศาสนา และเป็นไปตามจารีต กันยายน 2562
อันดีงาม

33

โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2562

ครั้ง

4

ประชาชนและเจ้าหน้าทีม่ คี วามรู้ความ ตุลาคม 2561 เข้าใจเรื่องการป้องกันและปราบปราม กันยายน 2562
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ

34

ส่งเสริมความรู้ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกีย่ วกับการ
เสริมสร้างธรรมมาภิบาลบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมจริยธรรม
และป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

คน

15

จานวนครั้งการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับ
การป้องกัน ปรามปรามการทุจริต
ให้กบั ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่ น
สานักงานฯ และประชาชนทัว่ ไป
บุคลากรของสานักงานเข้ารับการ
อบรมและสามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับ
จากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ

35

ส่งเสริมเจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

คน

15

36

ประชุมประจาเดือนสานักงานฯ

คน

15

จานวนบุคลาการทีไ่ ด้รับการส่งเสริมให้
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของจังหวัด
และกรมฯ
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

37

ส่งเสริมในการให้ขา่ วสารข้อมูล และการรับทราบด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ

คน

15

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ได้มกี ารประชุมประจาเดือนเพือ่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ยวกับ
การเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัตริ าชการและพัฒนาการจัดการงบประมาณ
และการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานฯ
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ ได้รับทราบประกาศวาระ
จังหวัดนาไปปฏิบัตแิ ละดาเนืนการแล้ว

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

บุคลากรในสานักงานประมงจังหวัดปทุมธานีได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาของจังหวัดและกรมฯ

สานักงานประมง
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562
ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

บุคลากรเข้าร่วมประชุมประจาเดือนครบ และได้มกี ารชี้แจงข่าวสารและ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการปราบปรามทุจริต
มีการจัดทาเอกสารและให้เจ้าหน้าทีร่ ับทราบ

สานักงานประมง
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานประมง
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เพือ่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ตุลาคม 2561 เกีย่ วกับการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
กันยายน 2562
ปฏิบัตริ าชการ และพัฒนาการบริหาร
จัดการงบประมาณและการจัดซื้อจัด
จ้าง ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เจ้าหน้าทีน่ าหลักศาสนามาประยุกต์ใช้
ให้เกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทีด่ ขี นึ้
เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับความรู้เกีย่ วกับการ
ปราบปรามการทุจริต
จานวนเจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ
เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ รับทราบ
ได้รับทราบประกาศ/คาสั่ง/มาตรการ/ ประกาศ/คาสั่ง/มาตรการ และข้อมูล
ข้อมูลข่าวสารและอืน่ ๆ เกีย่ วกับ
ข่าวสารอืน่ ๆ เกีย่ วกับด้านการป้องกัน
ด้านการป้องกันการทุจริตและ
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ นาไป
ประพฤติมชิ อบ
ปฏิบัติ

ผลการดาเนินการ

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดปทุมธานี
เจ้าหน้าทีบ่ างรายได้เข้าร่วมปฏิบัตธิ รรม/เข้าวัดรักษาศิล และทาบุญตัก
สานักงานเกษตร
บาตรในวันเทศกาลต่าง ๆ ดาเนินการตามทีจ่ งั หวัดประกาศทุกครั้ง
และสหกรณ์
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี กาหนดจัด
สานักงาน
"โครงการหนึง่ ใจ...ให้ธรรมะ" เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม พระพุทธศาสนา
ให้แก่ เด็ก เยาวชน ข้าราชการ และประชาชนทัว่ ไป
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี กาหนดจัด "โครงการปฏิบัติ
สานักงาน
ธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เนือ่ งในเทศกาลวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และ พระพุทธศาสนา
วันอาสาฬหบูชา ประจาปี 2562 เพือ่ ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้
จังหวัดปทุมธานี
ร่วมกันปฏิบัตติ ามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการรักษาศีล ปฏิบัติ
ธรรม และกิจกรรมความดีตามสมควร"
สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดปทุมธานีได้ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการ
สานักงาน
ป้องกัน ปรามปรามการทุจริตให้กบั ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่ นสานักงานฯ ประชาสัมพันธ์
และประชาชนทัว่ ไปทางเว็บไซต์สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
จานวน 4 ครั้ง
ข้าราชการ จานวน 15 ราย เข้ารับการอบรมมเกีย่ วกับการเสริมสร้าง
สานักงานประมง
ธรรมมาภิบาลบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันและ
จังหวัดปทุมธานี
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

38

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

กิจกรรมส่งเสริมเจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ
เข้าวัดฟังธรรมและรักษาศีลในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

คน

๓๐

39

กิจกรรมการทาบอร์ด “NSO โปร่งใส” เพือ่ เผยแพร่เอกสาร
เกีย่ วกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต

ครั้ง

6

40

โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรเพือ่ ส่งเสริม
จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
กิจกรรมสร้างจิตสานึก ส่งเสริมการปฎิบัตงิ าน โดยจัดให้มี
การสอนการเรียนรู้เพือ่ ปฎิบัตติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรม
หลักปรัชญาเครษฐกิจพอเพียง และวินัยแก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน
โครงการประชุมประจาเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้าง เรือนจาอาเภอธัญบุรี

คน

30

คน

55

คน

43

โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณ เพือ่ เป็นข้าราชการทีด่ แี ละพลัง
ของแผ่นดิน ประจาปี ๒๕๖2

44

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละของบุคลากรของสานักงานฯ ที่ เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานฯ นา
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวัน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
สาคัญทางพระพุทธศาสนา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในพฤติกรรมการ
ทางาน
จานวนครั้งในการจัดบอร์ด "NSO
บุคลากรของสานักงาน ได้รับความรู้
โปร่งใส” เพือ่ เผยแพร่เอกสารเกีย่ วกับ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการ
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ป้องกันการทุจริต
และการป้องกันการทุจริต
ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับความรู้ใน บุคลากรของหน่วยงาน นาความรู้ทไี่ ด้
เรื่องของการป้องกันและปราบปราม ไปปรับใช้ในการปฏิบัตงิ าน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
บุคลากรในสังกัดทุกคนได้รับการสร้าง เจ้าหน้าทีท่ ุกคน ในหน่วยงานมีความ
จิตสานึกในการปฎิบัตงิ านทีด่ ี
เข้าใจและมีจติ สานึกนาไปปฎิบัตใิ น
การดาเนินชีวิต ในด้านของการทางาน

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

บุคลากรของสานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานีได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา สานักงานสถิติ
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจา
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี ได้ดาเนินการจัดบอร์ด NSO โปร่งใส
เพือ่ เผยแพร่เอกสารด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตแล้ว
จานวน 3 ครั้ง คือในเดือน พฤศจิกายน 2561 มกราคมและกุมภาพันธ์
2562
สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี ได้ถา่ ยทอดความรู้ดา้ นการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน
ในวันประชุมประจาเดือน ทุกเดือนเว้นเดือน
สานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีได้จดั ส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึกในการปฎิบัตงิ านตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
หลักปรัชญาเครษฐกิจพอเพียง และวินัย

71

ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง ทุกรายเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือน

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เรือนจาอาเภอธัญบุรีได้แจ้งให้ขา้ ราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ เรือนจาอาเภอ
ลูกจ้าง ได้รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย และนโยบายของกรม
ธัญบุรี
ราชทัณฑ์ นโยบายกระทรวงยุตธิ รรม และนโยบายของรัฐบาล ในการ
ปฏิบัตริ าชการทราบในทีป่ ระชุมประจาเดือน

จานวนคร้ง

๑

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

ป้องกันการทุจริต และให้มจี ตึ สานึกในการ
เป็นข้าราชการใสสะอาด

คน

25

จานวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการถวาย ข้าราชการและเจ้าหน้าทีม่ อี ดุ มการณ์
สัตย์ปฏิญาณ เพือ่ เป็นข้าราชการทีด่ ี เพือ่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมุง่ มัน่ ใน
และพลังของแผ่นดิน ประจาปี ๒๕๖2 การปฏิบัตริ าชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต
ไม่มผี ู้ถกู ร้องเรียน และโดนตัง้
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตติ ามระเบียบวินัย และ
คณะกรรมการสอบสวน
เป็นไปตามจารีตอันดีงาม

45

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกีย่ วกับการปฏิบัตงิ านให้ถกู ต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย เพือ่ ป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน

คน

16

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีได้ส่งข้าราชการ สานักงานป้องกัน
และเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการถวายสัตย์ปฏิญาณ เพือ่ เป็นข้าราชการ และบรรเทา
ทีด่ แี ละพลังของแผ่นดิน ประจาปี ๒๕๖2
สาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีไม่มผี ู้ถกู ร้องเรียนและ
สานักงาน
โดนตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานคลังจังหวัดปทุมธานีได้จดั ประชุมประจาเดือนในแต่ละเดือน
สานักงานคลัง
ซึ่งได้มกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกีย่ วกับการปฏิบัตงิ านให้ถกู ต้องเป็นไป
จังหวัดปทุมธานี
ตามกฎหมาย เพือ่ ป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน

46

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัด

4

47

โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธธรรม

คน

120

41

42

ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง ได้รับทราบถึงกฎ
ระเบียบ ข้อกฎหมาย และนโยบาย
ของกรมราชทัณฑ์ นโยบายกระทรวง
ยุตธิ รรม และนโยบายของรัฐบาล ใน
การปฏิบัตริ าชการ

บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับความรู้
เกีย่ วกับการปราบปรามการทุจริต
และตระหนักในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมชิ อบภาครัฐ
วัดทีเ่ ข้าร่วมโครงการดาเนินโครงการ เด็ก เยาวชน ในชุมชนได้รับการกล่อม
ตามแนวทางทีก่ รมการศาสนากาหนด เกลาจิตใจหลักธรรมทางศาสนาจาก
พระผู้ทาการสอน
จานวนเด็ก เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ เด็ก เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ ทักษะ การเลือกรับสื่อit และมี
ภูมคิ ุ้มกันในการดาเนืนชีวิตในสังคม

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562
ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562
ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

โอนเงินอุดหนุนศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ให้กบั วัดทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
เพือ่ ดาเนินกิจกรรมตามแนวทางในปีงบประมาณ 2562 จานวน 3 วัด
คือ วัดเปรมประชากร , วัดชัยสิทธาวาส และวัดโบสถ์ อ.เมืองฯ
ดาเนินการให้ความรู้ทักษะ การเลือกรับสื่อit และมีภมู คิ ุ้มกันในการดาเนืน
ชีวิตในสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดปทุมธานี

สานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี
สานักงาน
จัดหางานจังหวัด
ปทุมธานี

สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ
คน

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ดั

48

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ ทาบุญตักบาตรและฟังธรรม
เจริญวิปัสสนากรรมฐาน

49

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรม

50

จัดช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ช่องทาง

51

เสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน เพือ่ เสริมสร้างและ
สนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัตหิ น้าที่

หน่วยงาน

52

เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการในการปฏิบัตงิ าน
ให้กบั หน่วยงานในสังกัดเพือ่ เผยแพร่ให้กบั เจ้าหน้าที่

หน่วยงาน

53

จัดตูร้ ับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต

คน

54

จัดทาเว็ปไซต์แจ้งเหตุทุจริต

คน

100

จานวนเจ้าหน้าทีส่ านักงานพลังงาน
จังหวัดปทุมธานีและหน่วยงาน
เครือข่ายและประชาชน

55

เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ราคากลางทางประกาศและเว็บไซต์

คน

100

จานวนเจ้าหน้าทีส่ านักงานพลังงาน
จังหวัดปทุมธานีและหน่วยงาน
เครือข่ายและประชาชน

56

บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมชิ อบ

โครงการ

2

ร้อยละของความสาเร็จของโครงการ

ผลลัพธ์

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90ของเจ้าหน้าทีใ่ นสานักงานฯ เจ้าหน้าทีน่ าหลักศาสนาและธรรม มา
ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่
1
ร้อยละของความสาเร็จของกิจกรรม เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับคุณธรรมจริยธรรม

5

มีช่องทางในการร้องเรียนไม่น้อยกว่า
5 ช่องทาง

ทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100 ของหน่วยงานได้รับการ
เสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรร
มาภิบาล
ทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100 ของหน่วยงานได้รับการ
เผยประมวลจริยธรรมเพือ่ เผยแพร่
เจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบัตงิ าน
20
จานวนเจ้าหน้าทีส่ านักงานพลังงาน
จังหวัดปทุมธานีและหน่วยงาน
เครือข่ายและประชาชน

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 กันยายน 2562
ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน
จานวน 5 ช่องทาง

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เพือ่ เสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
หน่วยงานในสังกัด

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีร่ ับรู้และปฏิบัตติ าม
มาตรฐานประมวลจริยธรรม

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานฯ ทุกคน
พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น นาไป
ปรับปรุงพร้อมนาไปใช้ในการ
ปฏิบัตงิ านจริง
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานฯ ทุกคน
พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น นาไป
ปรับปรุงพร้อมนาไปใช้ในการ
ปฏิบัตงิ านจริง
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานฯ ทุกคน
พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น นาไป
ปรับปรุงพร้อมนาไปใช้ในการ
ปฏิบัตงิ านจริง
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านได้

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

ผลการดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เจ้าหน้าทีส่ านักงานคุมประพฤติจงั หวัดปทุมธานีเข้าร่วมกิจกรรมทาบุญตัก สานักงานคุม
บาตรในวันสาคัญของทางพระพุทธศาสนา
ประพฤติจงั หวัด
ปทุมธานี
เจ้าหน้าทีส่ านักงานคุมประพฤติจงั หวัดปทุมธานีเข้าร่วมกิจกรรม
สานักงานคุม
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ประพฤติจงั หวัด
ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจติ ร โรงเรียนปทุมวิไล อาเภอเมือง
ปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน จานวน 5 ช่องทาง ได้แก่
สานักงานพัฒนา
1.www.pathumthani.m-society.go.th
สังคมและความ
2.E-mail : pathumthani.m-society.go.th
มัน่ คงของมนุษย์
3.Facebook สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
จังหวัดปทุมธานี
ปทุมธานี
4.หนังสือร้องเรียน
5.ร้องเรียนด้วยตนเอง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีประกาศมาตรการในการปฏิบัตขิ อง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีใ่ นการเสริมสร้างและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานเพือ่ ความโปร่งใส
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเผยแพร่ประมวลจริยธรรมให้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบัตงิ าน โดยมีกลุ่มงานนิตกิ ารเป็น
หน่วยงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตหิ รือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
สานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีจดั ตูร้ ับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุ
ทุจริต

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี
สานักงาน
พลังงานจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

สานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีได้จดั ทาเว็ปไซต์รับแจ้งเหตุทุจริต

สานักงาน
พลังงานจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

สานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ราคากลาง
ทางประกาศและเว็บไซต์ของสานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี

สานักงาน
พลังงานจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จงั หวัด
ปทุมธานี จัด "โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา "หมูบ่ ้านรักษาศีล 5" เพือส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน
รักษาศีล 5 และนาหลักศีล 5 ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน โดย
บูรณรการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

57

เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและ
งบการเงิน ทางเว็บไซต์

ครั้ง

50

58

เสริมสร้างและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการในการ
ปฏิบัตงิ านให้กบั หน่วยงานในสังกัดเพือ่ เผยแพร่ให้กบั
เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ป้องกันการทุจริตและให้มจี ติ สานึกในการเป็น
ข้าราชการใสสะอาด
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ราคากลางทางประกาศและเว็บไซต์

คน

15

ครั้ง

ทุกครั้ง

59

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

จานวนครั้งทีป่ ระกาศขึน้ เว็บไซด์
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และประชาชนทัว่ ไป
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ
งบการเงิน เพือ่ ความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับการเผยประมวล
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีร่ ับรู้และปฏิบัตติ าม
จริยธรรมเพือ่ เผยแพร่เจ้าหน้าทีใ่ นการ มาตรฐานประมวลจริยธรรม
ปฏิบัตงิ าน

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

จานวนครั้งทีป่ ระกาศขึน้ เว็บไซด์เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร 75 ครั้ง

สานักงานการ
ปฏิรูปทีด่ นิ
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

บุคลากรมีความเข้าใจเพิม่ มากขึน้

สานักงานประมง
จังหวัดปทุมธานี

จานวนครั้งในการลงประกาศเผยแพร่
ราคากลางและการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน
จานวนเจ้าหน้าทีใ่ นสานักงานฯ
มีความเข้าใตและนาไปปฏิบัติ
ในการดาเนินชีวิต ในด้าน
การทางานและครอบครัว

หน่วยงานสามารถเผยแพร่ราคากลาง
และการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
เจ้าหน้าทีส่ านักงานฯ ทุกคนมีความ
เข้าใจและนาไปปฏิบัตใิ นการดาเนิน
ชีวิต ในด้านการทางานและครอบครัว

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบติดประกาศและลงในเว็บไซต์

สานักงานประมง
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและ
กีฬาจังหวัด
ปทุมธานี

เจ้าหน้าทีส่ านักงานฯ ทุกคน มีความ
เข้าใจและนาไปปฏิบัตใิ นการดาเนิน
ชีวิต ในด้านการทางาน และครอบครัว
ทุกหน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดมีการส่งเสริมและ
ยกย่องให้คนดีมโี อกาสได้รับรางวัลเพือ่
เป็นขวัญกาลังใจและเป็นตัวอย่างให้
เพือ่ นร่วมงานปฏิบัตติ ามแนวทางทีด่ ี

เจ้าหน้าทีส่ านักงานฯ ทุกคนมีความ
เข้าใจและนาไปปฏิบัตใิ นการดาเนิน
ชีวิต ในด้านการทางาน และครอบครัว
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้รับการเสริมสร้างให้
ดาเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดาเนินชีวิตโดยมีรางวัลยกย่องผู้
ประพฤติดี

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เจ้าหน้าทีห่ รือบุคลากรในหน่วยงานรู้จกั ความพอเพียง และนาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประชาวัน ทาให้ชีวิตครอบครัวมี
ความสุขยิง่ ขึน้ ความขัดแย้งน้อยลง สาหรับการทางานเมือ่ แต่ละคนยึด
หลักพอเพียงปัญหาในการทางานก็ลดลง เพราะเกิดความซื่อสัตย์สุจริต
มากขึน้
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ชี้แจ้งการประหยัด
โดยนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทาง
การปฏิบัติ ทัง้ ในหน่วยงาน ครอบครัวของเจ้าหน้าทีใ่ นสั่งกัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้ดาเนินการตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข ในการคัดเลือกบุคคลต้นแบบในการทาความดี ตาม
หลัก "การครองตน ครองคน ครองงาน" และมีความการเสียสละต่อ
ราชการ เพือ่ ยกย่อง และให้เป็นขวัญกาลังใจ โดยมีกจิ กรรมย่อย คือ
ประกวดหน่วยงานดีเด่น โรงพยาบาลคุณธรรม คนดีศรีสาธารณสุข เรื่อง
เล่าดีเด่น
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สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเข้า
ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา "หมูบ่ ้านรักษาศีล 5" โดยโครงการส่งเสริมด้านการรักษา
ศีล น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
และการทางานได้
เจ้าหน้าทีม่ คี วามตระหนักเข้าใจนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางการปฏิบัติ

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าทีม่ คี วามตระหนักเข้าใจนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางการปฏิบัติ

สานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี

60

ส่งเสริมการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ

คน

16

61

การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลในทางการปฏิบัติ

คน

26

62

เสริมสร้างให้เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดดาเนินรอยตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตมีรางวัลยกย่องคนดีที่
ปฏิบัตติ ามแนวทาง
-การประกวดคนดีศรีสาธารณสุข
-ส่งประกวดเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเพือ่ ยกย่องผู้ประพฤติปฏิบติตน
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
-คัดเลือกข้าราชการดีเด่น

หน่วยงาน

63

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คน

9

ร้อยละของบุคลากรทีน่ ้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้
ในการดาเนินชีวิต

บุคลากรในองค์กร จานวน 9 คน 100 %

64

การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลในทางการปฏิบัติ

คน

15

เจ้าหน้าทีส่ านักงานฯ ทุกคนมีความ
ตุลาคม 2561 เข้าใจและนาไปปฏิบัตใิ นการดาเนิน
กันยายน 2562
ชีวิต ในด้านการทางาน และครอบครัว

65

การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ

คน

30

เจ้าหน้าทีส่ านักงานฯ
ทุกคน มีความเข้าใจและนาไปปฏิบัติ
ในการดาเนินชีวิต ในด้านการทางาน
และครอบครัว
ร้อยละของบุคลากรทีน่ ้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้
ในการดาเนินชีวิต

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

บุคลากรของสานักงานฯ มีความเข้าใจ ตุลาคม 2561 และนาไปปฏิบัตใิ นการดาเนินชีวิตด้าน กันยายน 2562
การทางานและครอบครัว

สานักงานโยธา
ธิการและผังเมือง
จังหวัดปทุมธานี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานประมง
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

66

ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตในเชิงสัญญลักษณ์

คน

20

67

เครือข่าย อพม.มีการประชุมร่วมกับกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

คน

30

68

การประชุมคณะกรรมการและคณะทางานอาเภอ/จังหวัด
สอดแทรกความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตมาโดยตลอด

ครั้ง

3

69

พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประจาหมูบ่ ้าน (อสม.) ให้มี
ศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับการ
ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและรณรงค์ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

ครั้ง

1

70

ส่งเสริมการให้การอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั
นักเรียน ชุมชน และประชาชนทัว่ ไปในจังหวัด

โครงการ

71

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

72

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

จานวนข้าราชการและบุคลากร
สานักงานบังคับคดีจงั หวัดปทุมธานี
ทุกคนร่วมใจใส่เสื้อสีขาวทุกวันพุธ

เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานบังคับคดี
จังหวัดปทุมธานี ทุกคนประกาศ
เจตจานงในการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ
ร้อยละของเครือข่าย อพม.ทีไ่ ด้เข้าร่วม เครือข่าย อพม.ทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
การประชุม
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับนามาปรับใช้
ในการปฏิบัตงิ าน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เจ้าหน้าทีท่ ุกคนร่วมใจกันในเสื้อสีขาวทุกวันพุธ

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

คณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์จงั หวัดปทุมธานี (อพม.)จานวน ครั้ง 2 ครั้ง 30 คน

จานวนครั้งในการสอดแทรกความรู้
ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตในการประชุม
คณะกรรมการและคณะทางานอาเภอ/
จังหวัด
ทุกอาเภอมีเครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการเฝ้าระวังในการ
ต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการและคณะทางานอาเภอ/ ตุลาคม 2561 จังหวัดได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่อง
กันยายน 2562
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

เพือ่ พัฒนาเครือข่าย อสม.ในการ
ต่อต้านการทุจริต

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

2

ร้อยละของความสาเร็จของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนา
หลักธรรมคาสอนทางศาสนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

คน

1,100

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมูบ่ ้าน/เมือง (ทสม.) ในจังหวัด ได้รับ
การประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข้อมูล
นโยบาย ด้านการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ จาก ก.ทส.

เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมในหน่วยงานให้ยดึ หลักธรร
มาภิบาลในการปฏิบัตงิ าน

คน

25

73

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เจตจานงการต่อต้านการทุจริจ

คน

71

74

ประชุมประจาเดือนข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี

คน

20

ร้อยละของบุคลากรในสานักงานได้รับ
เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมใน
หน่วยงานให้ยดึ หลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัตงิ าน
ร้อยละ 100 -ของเจ้าหน้าทีเ่ รือนจา
ได้รับทราบถึงประกาศเจตจานงการ
ต่อต้านการทุจริต
จานวนข้าราชการและบุคลากร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกคนเข้า
ร่วมประชุม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานบังคับ
คดีจงั หวัดปทุมธานี

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี
สอดแทรกความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจรคิในการ สานักงานพัฒนา
จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทางาน อพม. จานวน 2 ครั้ง
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สนับสนุนให้ หน่วยงานในสังกัด
มีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใหม่ และฟืน้ ฟูความรู้อาสาสมัคร
สาธารณสุขเก่า ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชิบ และเป็นเครือข่ายในการสอดส่องเฝ้าระวังการทุจริต
ในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของตน ให้ครอบคลุมในทุกหมูบ่ ้าน
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี กาหนดจัด
"โครงการหนึง่ ใจ...ให้ธรรมะ" เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่ เด็ก เยาวชน ข้าราชการ และประชาชนทัว่ ไป และจัดโครงการ
ปฏิบัตธิ รรมถวายเป็นพุทธบูชา เนือ่ งในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวัน
มาฆบูชา วิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ประจาปี 2562 เพือ่ ส่งเสริม
ให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันปฏิบัตติ ามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โดยการรักษาศีล ปฏิบัตธิ รรม และกิจกรรมความดีตามสมควร

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ตุลาคม 2561 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กันยายน 2562
หมูบ่ ้าน/เมือง (ทสม.) ในจังหวัด และ
หน่วยงาน มีความเข้าใจในหลักการของ
ก.ทส.เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน และมี
การประสานงานทีด่ ี

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีได้
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล นโยบาย ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ จาก ก.ทส.ให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมูบ่ ้าน/เมือง (ทสม.)
ในจังหวัดปทุมธานีได้ทราบ

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปทุมธานี

บุคลากรในสานักงานได้รับเสริมสร้าง
จิตสานึกและค่านิยมในหน่วยงานให้
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัตงิ าน

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

สอดแทรกจิตสานึกและค่านิยมให้ยดึ หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ ใน
การประชุมประจาเดือนของสานักงาน ฯ จานวน 3 ครั้ง

เจ้าหน้าทีท่ ุกรายในเรือนจาได้รับทราบ
และร่วมกันแสดงเจตจานงการต่อต้าน
การทุจริต
ข้าราชการและบุคลากรสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดทุกคนเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัตงิ านอย่างถูกต้อง

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เรือนจาอาเภอธัญบุรีได้แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบและ
ร่วมกันแสดงเจตจานงการต่อต้านการทุจริต

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี
เรือนจาอาเภอ
ธัญบุรี

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าทีส่ านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน ตัง้ แต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561
รวม 3 ครั้ง

สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

75

จานวนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานฯ ได้รับทราบประกาศ
วาระด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

คน

25

บุคลากรในสังกัดมีความตระนักถึง
ความถูกต้อง

เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ในสานักงานฯ ทุกคน รับทราบ
ประกาศวาระจังหวัด นาไปปฏิบัติ

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

76

จัดทาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดปทุมธานี
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564

แผน

1

สังคมจังหวัดปทุมธานี เป็นสังคมที่
ร่มเย็นเป็นสุข

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

77

ประกาศเจตจานงร่วมกันในการบริหารงานด้วยความสุจริต

คน

100

ส่วนราชการต่างๆมีแผนงาน โครงการ
กิจกรรม สอดคล้องกับแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดปทุมธานี
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564
จานวนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานฯ
ได้รับทราบประกาศวาระด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

78

จานวนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานฯ ได้รับทราบประกาศ
วาระด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

คน

15

79

แจกคู่มอื ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ศึกษา ทาความ
เข้าใจ และไม่ปฏิบัตติ นเกีย่ วข้องการการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน

คน

20

80

ประกาศนโยบายการต่อต้างการทุจริต

ครั้ง

0

81

การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

คน

50

82

การจัดบูทให้ความรู้เกีย่ วกับการทุจริตคอรัปชั่นในจังหวัด
ปทุมธานี

ครั้ง

2

83

โครงการตรวจสอบภายในและบัญชีของหน่วยงานในการ
กากับเพือ่ ลดความเสี่ยงในการประพฤติมชิ อบ

หน่วยงาน

84

โครงการอบรมสัมมนาการทางานการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560

ครั้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ชี้แจ้งเรื่องระเบียบและ
ข้อปฏิบัตไิ ม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ และข้อมูลข่าวสาร เป็น
ระยะทางไลน์กลุ่ม สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีเป็น
ระยะ อทิ เช่น คาววินิฉยั ของคณะกรรมการการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ ในกรณีตา่ ง ๆ เป็น ระยะ โดยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
จัดทาโครงการเพือ่ ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุรธรรมของจังหวัด
ปทุมธานี ประจาปี 2562 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : สร้างค่านิยมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
กิจกรรมที่ 2 : การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทาความดีดว้ ยหัวใจ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีได้รับทราบประกาศ
วาระด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

มีการจัดทาเอกสารและให้เจ้าหน้าทีร่ ับทราบ

สานักงานประมง
จังหวัดปทุมธานี

สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี

เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานฯ ทุกคน
รับทราบประกาศเจตจานงร่วมกันใน
การบริหารงานด้วยความสุจริต และ
นาไปปฏิบัติ
บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักถึง เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานฯ ทุกคน
ความถูกต้อง
รับทราบประกาศวาระจังหวัด นาไป
ปฏิบัติ
จานวนข้าราชการและบุคลากร
เจ้าหน้าทีท่ ุกคนศึกษาและทาความ
สานักงานบังคับคดีจงั หวัดปทุมธานี
เข้าใจกับคู่มอื ผลประโยชน์ทับซ้อน
ทุกคนร่วมใจลงนามในการประกาศการ และทาแบบประเมินวัดความรู้ความ
ไม่มผี ลประโยชน์ทับซ้อน
เข้าใจ และไม่ปฏิบัตติ นเกีย่ วข้องกับ
การมีผลประโยขน์ทับซ้อน ผลการ
ประเมินไม่ต่ากว่า 12 คะแนน

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เจ้าหน้าทีท่ ุกคน รับคู่มอื การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ศึกษาทาความเข้าใจ
และไม่ประพฤติทุจริต

สานักงานบังคับ
คดีจงั หวัดปทุมธานี

จานวนครั้งของการถูกร้องเรียน
เกีย่ วกับการทุจริตของเจ้าหน้าทีข่ อง
สานักงานบังคับคดีจงั หวัดปทุมธานี
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้
เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

ไม่มขี อ้ ร้องเรียนเกีย่ วกับการประพฤติทุจริตในสานักงานบังคับคดีจงั หวัด
ปทุมธานี

สานักงานบังคับ
คดีจงั หวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เนือ่ งจากสานักงาน ฯ ไม่มงี บประมาณในการจัดอบรม จึงได้ให้ความรู้
เรื่องการป้องกันและปราบปราบทุจริตในการประชุมประจาเดือนของ
สานักงานเป็นประจาทุกเดือน รวม 3 ครั้ง

ระดับการร้องเรียนโดยตรงต่อผู้บริหาร
ระดับสานักงาน ระดับกรม และระดับ
กระทรวง เท่ากับ 0
ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในเรื่อง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จานวนครั้งทีจ่ ดั บูทให้ความรู้เกีย่ วกับ มีการออกบูทให้ความรู้เกีย่ วกับการ
การทุจริตคอรัปชั่นในจังหวัดปทุมธานี ทุจริตคอรัปชั่นในจังหวัดปทุมธานี

ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงานเป้าหมายได้รับการ
ตรวจสอบภายในประจาปี
1

ผลการดาเนินการ

ร้อยละ 100 -ของเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ ได้
เข้ารับการอบรม

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เพือ่ ตรวจสอบ การผิดระเบียบ
ตุลาคม 2561 ประพฤติมชิ อบทีส่ ุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต กันยายน 2562
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีร่ ับรู้และปฏิบัตติ าม
ตุลาคม 2561 พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. กันยายน 2562
2560 และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องได้
ถูกต้อง

สานักงาน
พลังงานจังหวัด
ปทุมธานี

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี
จัดบูธให้ความรู้เกีย่ วกับการทุจริตคอรับปชั่นในการจัดงานวันเยาวชน
สานักงานพัฒนา
จังหวัดปทุมธานี ปี 2562 จานวน 3 บูธ
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบภายในประจาปี ใน
สานักงาน
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ ได้แก่ โรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอ ทุกแห่ง
สาธารณสุข
เพือ่ ตรวจสอบ การปฏิบัตงิ านทีผ่ ิดระเบียบ และสุ่มเสี่ยงต่อการผิดระเบียบ จังหวัดปทุมธานี
เรือนจาอาเภอธัญบุรีได้ให้ความรู้เกีย่ วกับการปฏิบัตงิ านตาม
เรือนจาอาเภอ
พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ธัญบุรี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

ผลการดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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ให้ความรู้กาหนดแนวทางในการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
-วิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัตงิ านทีอ่ าจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
-จัดทาแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความรู้เกีย่ วกับเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
-รายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนประโยชน์ทับซ้อน

หน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100 ในการให้ความรู้กาหนด บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความ
แนวทางในการป้องกันประโยชน์ทับ เข้าใจในการกาหนดแนวทางการ
ซ้อน
ป้องกันประโยชน์ทับซ้อน

86

ให้รายงานผลการดาเนินการเรื่องการเรี่ยไรและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

หน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงานรายงานผลการดาเนินการ หน่วยงานมีระบบการดาเนินงานเพือ่
ตุลาคม 2561 เรื่องการเรี่ยไรและผลประโยชน์ทับซ้อน ความโปร่งใสในการดาเนินงานเพือ่
กันยายน 2562
ป้องกันการเรี่ยไรและประโยชน์ทับซ้อน
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สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตงิ านด้านต่างๆ

กิจกรรม

1

ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/งาน/หน่วยเคลื่อนที่ มี
การจัดทากิจกรรม

ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/งาน/หน่วยเคลื่อนที่ ได้
จัดทากิจกรรม เพือ่ สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัตงิ าน

88

จัดทาแนวทางการตรวจสอบการดาเนินการด้านต่างๆ

กิจกรรม

1

ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/งาน/หน่วยเคลื่อนที่ มี
การจัดทาแนวทางการดาเนินการด้าน
ต่างๆ

บุคลากรปฏิบัตงิ านด้วยความซื่อสัตย์ ตุลาคม 2561 สุจริตและเป็นไปตามแนวทางทีก่ าหนด กันยายน 2562

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

89

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างเพือ่ ให้ประชาชนผู้ที่
สนใจ สามารถตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
ราชการได้

กิจกรรม

1

ประชาชนผู้ทสี่ นใจ สามารถตรวจสอบ ตุลาคม 2561 การดาเนินงานของหน่วยงานราชการได้ กันยายน 2562

90

รายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนในเว็บไซต์สานักงาน

ครั้ง

2

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

ประชาชนเข้าดูรายงานผลการ
ดาเนินงานได้อย่างสะดวก
และหน่วยงานมีความโปร่งใส

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

สานักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนินการติดประกาศเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง โดยติดประกาศไว้ภายในสานักงาน และ
ในเว็ปไซต์ www.dlt.go.th/site/pathumthani ของสานักงานขนส่ง
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีมกี าร
รายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนในเว็บไซต์สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

91

ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการอบรมการปฏิบัตงิ านด้านพัสดุและ
การเงิน

ครั้ง

ทุกครั้ง

จัดทาศูนย์ขอ้ มูลความรู้กลางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

คน

10

เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับความรู้เกีย่ วกับการ
ปฏิบัตงิ านด้านพัสดุและการเงินได้
อย่างถูกต้อง
เจ้าหน้าทีน่ าข้อมูลความรู้กลางด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีด่ ขี นึ้

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

92

จานวนเจ้าหน้าทีข่ องสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีทสี่ ่งไป
อบรมฯ
จานวนข้าราชการทีไ่ ด้รับความรู้ดา้ น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจดั ประชุม โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ปี 2562 และให้ความรู้เกีย่ วกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แก่ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีกาหนดให้ทุกหน่วยงานรายงาน
ผลการดาเนินการเรื่องการเรื่อยไรและการกระทาทีม่ ลี ักษณะประโยชน์
ทับซ้อนให้กบั สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เพือ่ เป็นมาตรการใน
การเฝ้าระวังและป้องกันการกระทาทีผ่ ิด และรายงานให้กบั สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ
สานักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนินการให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/งาน/สขข.
คลองหลวง ได้จดั ทา - แผนผังขัน้ ตอนการดาเนินงานด้านต่างๆ และ
อัตราค่าธรรมเนียมให้ประชาชนรับทราบ
- จัดทาคู่มอื ประชาชน
- จัดทาคู่มอื ปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่
- มีแอปพลิเคชัน e-Form iFound ทีส่ ามารถค้นหาขัน้ ตอนการ
ดาเนินงาน,มีระยะเวลาการดาเนินงาน, แบบคาขอ และตัวอย่างการกรอก
แบบคาขอต่างๆ

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานขนส่ง
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานขนส่ง
จังหวัดปทุมธานี

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปทุมธานี
ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการอบรมการปฏิบัตงิ านด้านพัสดุและการเงิน
สานักงาน
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 2 คน
วัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีได้ให้ความรู้ดา้ นการป้องกันและ
สานักงาน
ปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากรในสานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี พลังงานจังหวัด
เพือ่ ให้สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการปรับเปลี่ยน
ปทุมธานี
พฤติกรรมทีด่ ขี นึ้

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

93

การณรงค์ปลูกจิตสานึก คุณธรรม ต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมชิ อบ

คน

10

94

ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการอบรมการปฏิบัตงิ านด้านพัสดุและ
การเงิน

ครั้ง

ทุกครั้ง

95

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างเพือ่ ให้ประชาชนผู้ที่
สนใจ สามารถตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
ราชการได้

ครั้ง

ทุกครั้ง

96

ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการอบรมการปฏิบัตงิ านด้านพัสดุและ
การเงิน

ครั้ง

ทุกครั้ง

97

ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการอบรมการปฏิบัตงิ านด้านพัสดุและ
การเงิน

ครั้ง

ทุกครั้ง

98

โครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจา 5 ด้าน

ด้าน

ดาเนินครบ
5 ด้าน

99

ตัวชีว้ ดั

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จานวนข้าราชการเจ้าหน้าทีม่ จี ติ สานึก ข้าราชการเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตงิ านด้วย
ด้านคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต
ความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตาม
ประพฤติมชิ อบ
ระเบียบของทางราชการ

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

จานวนเจ้าหน้าทีข่ องสานักงานแรงงาน เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับความรู้ความเข้าใจใน
จังหวัดปทุมธานี ทีเ่ ข้ารับการอบรมฯ การปฏิบัตงิ านให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการได้อย่างถูกต้อง
ติดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ ประชาชนผู้ทสี่ นใจ สามารถตรวจสอบ
จัดซื้อจัดจ้างเพือ่ ให้ประชาชนผู้ทสี่ นใจ การดาเนินงานของหน่วยงานราชการได้
สามารถตรวจสอบการดาเนินงานของ
หน่วยงานได้
จานวนเจ้าหน้าทีข่ องสานักงาน
เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับความรู้เกีย่ วกับการ
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีทสี่ ่งไป
ปฏิบัตงิ านด้านพัสดุและการเงินได้
อบรมฯ
อย่างถูกต้อง
จานวนเจ้าหน้าทีข่ องสานักงาน
เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับความรู้เกีย่ วกับการ
สหกรณ์จงั หวัดปทุมธานีทสี่ ่งไปอบรมฯ ปฏิบัตงิ านด้านพัสดุและการเงินได้
อย่างถูกต้อง
ระดับความสาเร็จการดาเนินงานตาม เรือนจาสามารถดาเนินงานตาม
มาตรฐานความโปรงใส 5 ด้าน
มาตรฐานความใสของเรือนจา ได้ตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ รมกาหนด
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ เพือ่ ป้องกันปัญหาการเรียกรับ
ป้องกันปัญหาการทุจริต
ผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่
จานวน อปท.ทีไ่ ด้รับการตรวจสอบ
ออก อปท.อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

ดาเนินการจัดประชุมข้าราชการเจ้าหน้าทีส่ านักงานแรงงานจังหวัด
ปทุมธานี เป็นประจาทุกเดือน พร้อมกับสอดแทรกให้ความรู้ ตลอดจน
ปลูกจิตสานึก คุณธรรมการต่อต้านการทุจริต เพือ่ ให้เกิดการปฏิบัตงิ านทีม่ ี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
สานักงานแรงงานจังหวัดจัดส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการอบรมด้านพัสดุ และ
อบรมด้านการเงินการครั้ง จานวน 2 ครั้ง เจ้าหน้าที่ 2 คน

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบติดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างทราบโดย สานักงานประมง
ทัว่ กัน
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

บุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้เกีย่ วกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างสาหรับ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิ านทีจ่ ดั โดยกรมประมงและคลังจังหวัด

สานักงานประมง
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เจ้าหน้าทีม่ คี วามรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัตไิ ด้อย่างถูกต้องตาม
พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
เรือนจาสามารถได้ดาเนินงานตามมาตรฐานความใสของเรือนจาตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ รมกาหนด

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562
ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เรือนจาอาเภอธัญบุรีได้จดั ทาตูแ้ ดงรับเรื่องร้องเรียน ข้อแนะนา จากญาติ
ผู้มาติดต่อราชการ และจากผู้ตอ้ งขังในเรือนจา จานวน 5 จุด
แผนการตรวจสอบการเงิน บัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ กาหนดแผนการตรวจสอบ
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท. จานวน 65 แห่ง ในเดือน
มกราคม - พฤษภาคม 2562 ดาเนินการไปแล้วจานวน 38 แห่ง

เรือนจาอาเภอ
ธัญบุรี
สานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่ จังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เตรียมจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในและการรับรองความเสี่ยง ให้ สตง. , สป.วธ. และ สนง.จังหวัด

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

จัดประชุม โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562 และสร้างเครือข่ายให้หน่วยงานระดับ
สาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลทุกแห่ง ดาเนินการจัดทาหลักฐานเชิง
ประจักษ์ให้ครบถ้วนตามแนวทางทีเ่ กณฑ์กาหนด
ดาเนินการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๑. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรื่อง การจัดซื้อเรือตรวจการณ์
๒ . โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัตกิ ารกูภ้ ยั ทางน้า

สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี

จัดทาตูแ้ ดงรับเรื่องร้องเรียน ข้อแนะนา จากญาติ ผู้มา
จุด
5
ติดต่อราชการ และจากผู้ตอ้ งขังในเรือนจา
100 แผนการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุองค์กร
อปท.65 แห่ง ดาเนินการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
อย่างน้อยปีละ
โดยกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ ตรวจสอบ
ครั้ง
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท.จานวน
๖๕ แห่ง อย่างน้อยปีละครั้ง (ทุกเดือน)
101 แผนการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุของสานักงาน
ครั้ง
ดาเนินการ ระบบการเงิน บัญชีและพัสดุของ
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
อย่างน้อยปีละ สานักงานวัฒนธรรทมจังหวัดปทุมธานี
อย่างน้อยปีละครั้ง
ครั้ง
ได้รับการตรวจสอบ
102 ส่งเสริมให้หน่วยงานใช้ระบบจากโครงการคุณธรรมและ
หน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงานดาเนินการตามโครงการ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการ
ประเมินความโปร่งใสในการ
บริหารงาน
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
103 การเผยแพร่ขอ้ มูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ วี งเงิน
เกิน ๑๐๐,๐๐๐บาทขึน้ ไปลงในเว็บไซด์ของสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี

ผลลัพธ์

การเงิน บัญชีและพัสดุของสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีมกี าร
ดาเนินการตามระเบียบกฎหมาย
หน่วยงานมีระบบการดาเนินงานเพือ่
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน

ร้อยละความสาเร็จของการเผยแพร่
เกิดความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างลง
ในเว็บไซด์ของสานักงานฯ ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

สานักงานแรงงาน
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานแรงงาน
จังหวัดปทุมธานี

เรือนจาอาเภอ
ธัญบุรี

สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

104 กล่องตูแ้ ดงรับเรื่องราวร้องทุกข์สาหรับผู้ตอ้ งขัง

กล่อง

5

105 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างเพือ่ ให้ประชาชนผู้ที่
สนใจ สามารถตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
ราชการได้
106 เปิดระบบสื่อออนไลท์เพือ่ รับเรื่องราวร้องทุกข์ และแจ้ง
เบาะแสการทุจริต จากญาติ และประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการกับเรือนจา
107 โครงการเผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตฯ เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซด์ของ
สนง.ปภ.จ.ปทุมธานี และนิทรรศการ เป็นต้น

ครั้ง

ช่องทาง

ตัวชีว้ ดั
มีกล่องตูแ้ ดงรับเรื่องราวร้องทุกข์
สาหรับผู้ตอ้ งขัง ไม่ตอ้ งกว่า 5 ตู้

ทุกครั้งทีม่ กี าร จานวนครั้งของการประกาศเผยแพร่
จัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานผ่านทาง website
2
เปิดระบบ appication line และ
ระบบ face book

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

มีช่องทางให้ผู้ตอ้ งขังแจ้งปัญหาและ
ป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

ประชาชนผู้ทสี่ นใจ สามารถตรวจสอบ
การดาเนินงานของหน่วยงานราชการ
ผ่านทาง web site ได้
มีช่องทางให้ผู้ตอ้ งขังแจ้งปัญหาและ
ป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่
ประชาชนได้รับความรู้เกีย่ วกับการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562
ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

เรือนจาจังหวัด
ปทุมธานี

เรือนจาอาเภอธัญบุรีได้จดั ทาช่องทางเพือ่ รับเรื่องราวร้องทุกข์ และแจ้ง
เบาะแสการทุจริต จากญาติ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการทางระบบ
appication line และระบบ face book
ดาเนินการเผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ทาง
ช่องทางต่างๆ รวม ๔ ครั้ง ได้แก่
๑. เผยแพร่ขอ้ มูลความรู้เกีย่ วกับการป้องกันฯ ทางเว็บไซด์ของสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
จานวน ๓ ครั้ง
๒.นิทรรศการเกีย่ วกับความปลอดภัยทางถนน โดยสอดแทรกการให้
ความรู้เกีย่ วกับป้องกันฯ ให้กบั ประชาชนทีเ่ ข้าร่วมชมนิทรรศการด้วย

เรือนจาอาเภอ
ธัญบุรี

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานโยธา
ธิการและผังเมือง
จังหวัดปทุมธานี

12

จานวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้
เกีย่ วกับการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตฯ

คน

25

เจ้าหน้าทีน่ าหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสานักงานฯ ทุกคน
ให้เกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ละอายใจและเกรงกลัวต่อบาป
ทีด่ ขี นึ้

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีได้จดั ส่งบุคลากรใน
หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของจังหวัดและกรมฯ ทุกครั้ง

ช่องทาง

3

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

110 โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2562

ครั้ง

4

111 การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดประกวดคลิปวีดโิ อ
(ตามรอยเท้าพ่อ)

คลิป

67

จานวนช่องทางให้ภาคประชาชนเข้า จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน จานวน
ร้องเรียนเสนอแนะให้ขอ้ มูลอย่างน้อย 3 ช่องทาง
3 ช่องทาง
www.pathumthani.co.th
www.dpt.go.th
โทร.02-567-6203
จานวนครั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการป้องกัน ปรามปรามการ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
ทุจริตและประพฤติมชิ อบ
จานวนคลิปวิดโิ อ ทีส่ ่งเข้าร่วมประกวด ได้คลิปวีดโิ อทีม่ เี นือ่ หาสาระดีใช้เป็น
สื่อปลอดภัยสร้างสรรค์เผยแพร่ได้

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีจดั ให้มชี ่องทางในการ
ร้องเรียน จานวน 3 ช่องทาง
1.www.pathumthani.co.th2.
www.dpt.go.th
3.โทร.02-567-6203
สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดปทุมธานีได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกีย่ วกับการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตทางเว็บไซต์สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดปทุมธานี จานวน 4 ครั้ง
ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดการประกวดคลิปวิดโี อ
(ตามรอยพ่อ)

112 การจัดทาแผนการบูรณาการการใช้พัสดุในสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ 2562

แผน

1

มีแผนการใช้พัสดุในสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีมี
ประสิทธิภาพและตรงตามระเบียบ
กฎหมายพัสดุ

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

109 เพิม่ ช่องทางการแจ้งข้อมูลการทุจริตทีห่ ลากหลาย

การใช้พัสดุในสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานีมปี ระสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของ
ทุกกลุ่มงาน

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562
ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เรือจาจังหวัดปทุมธานี ดาเนินการติดตัง้ กล่องตูแ้ ดงรับเรื่องร้องทุกข์
สาหรับผู้ตอ้ งขัง จานวน 7 ตู้ ประกอบด้วย บริเวณสูทกรรม แดน 2
จานวน 1 ตู้ บริเวณโรงงาน แดน 4 จานวน 1 ตู้ บริเวณสถานพยาบาล
จานวน 1 ตู้ บริเวณตูล้ ็อกเกอร์ แดน 6 จานวน 1 ตู้ บริเวณอาคารเรือน
นอน แดน 3 จานวน 2 ตู้ และบริเวณแดนหญิง จานวน 1 ตู้
สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานีได้ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานผ่านทาง website

จานวนครั้ง

108 จานวนข้าราชการทีไ่ ด้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาของจังหวัดและกรมฯ

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

ผลการดาเนินการ

สานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี

สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดปทุมธานี
สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี
จัดทาแผนการใช้พัสดุในสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เพือ่ ให้
สานักงาน
ถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามระเบียบกฏหมายพัสดุ และนาเข้าวาระการ วัฒนธรรมจังหวัด
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าทีป่ ระจาทุกเดือน
ปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

113 รณรงค์ให้สถานประกอบการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

หน่วยนับ
ร้อยละ

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

จานวนนายจ้าง ร้อยละของจานวนข้อมูลเงินสมทบของ เพือ่ ให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิคุ้มครอง
ในความ
ผูป้ ระกันตนทีน่ ายจ้างส่งผ่านระบบ
ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
รับผิดชอบของ อินเตอร์เน็ต
จังหวัดปทุมธานี

114 กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการปฏิบัตงิ านตามหลักธรร
มาภิบาลของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

กิจกรรม

1

115 จานวนช่องทางให้ภาคประชาชนเข้าร้องเรียนเสนอแนะให้
ข้อมูลอย่างน้อย 3 ช่องทาง

ช่องทาง

3

116 จัดทาจุดรับเรื่องร้องเรียน และแสดงแผ่นป้ายขัน้ ตอนอย่าง
ชัดเจน

จุด

1

117 เพิม่ ช่องทางการแจ้งข้อมูลการทุจริตทีห่ ลากหลาย

ช่องทาง

3

118 จัดช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ช่องทาง

5

119 เพิม่ ช่องทางร้องเรียน

ช่องทาง

มากกว่า 3
ช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

สานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีได้รณรงค์ให้สถานประกอบการส่ง สานักงาน
เงินสมทบของผู้ประกันตนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีจานวนข้อมูลเงิน
ประกันสังคม
สมทบของผู้ประกันตนทีน่ ายจ้างส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตร้อยละ 80
จังหวัดปทุมธานี

ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานีปฏิบัตงิ านด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต
เจ้าหน้าทีม่ คี วามระมัดระวังในการ
ทางานหรือบริการประชาชน

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

มีจดุ รับเรื่องร้องเรียน และแสดงแผ่น ประชนชนผู้เข้าใช้บริการ หรือผู้มา
ป้ายขัน้ ตอนอย่างชัดเจน จานวน 1 จุด ติดต่อกับทางเรือนจามีความเชื่อมัน่ ใน
การทางานของเจ้าหน้าทีเ่ รือนจา
จังหวัดปทุมธานี
จานวนช่องทางให้ภาคประชาชนเข้า จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน จานวน
ร้องเรียนเสนอแนะให้ขอ้ มูลอย่างน้อย 3 ช่องทาง
3 ช่องทาง
1. ทางfacebook.สานักงานฯ
2. ทางจดหมาย
3. โทร.02-5934406

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีให้ความรู้เรื่องการปฏิบัตงิ านตามหลัก สานักงาน
ธรรมาภิบาลแก่บุคลากรในสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
วัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีมชี ่องทางในการ
สานักงาน
ร้องเรียน จานวน 3 ช่องทาง
โยธาธิการและ
1.ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 02-567-6203
ผังเมืองจังหวัด
2.ร้องเรียนได้ทสี่ านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีนี
ปทุมธานี
3. ทาง Facebook สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
เรือนจาจังหวัดปทุมธานี ติดตัง้ กล่องรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน
เรือนจาจังหวัด
จานวน 2 ตู้ บริเวณห้องรอเยีย่ มญาติ จานวน 1 ตู้ บริเวณทางขึน้ อาคาร ปทุมธานี
ทีท่ าการ จานวน 1 ตู้ เพือ่ รับฟังข้อเสนอะแนะและข้อร้องเรียนของ
ประชาชน
จัดให้มจี านวนช่องทางให้ประชาชน สามารถร้องเรียนและเสนอแนะข้อมูล สานักงาน
การทุจริต จานวน 3 ช่องทาง ดังนี้
วัฒนธรรมจังหวัด
1. ทางfacebook.สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
ปทุมธานี
2. ทางจดหมาย เลขที่ 33/3 ถ.คลองวัดโส ต.บางปรอก อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
3. โทรศัพท์ และโทรสาร 02-5934406 , 02-5934270

เพือ่ เพิม่ สมรรถนะและเสริมสร้างองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ดา้ นการป้องกัน
การทุจริต
มีช่องทางให้ประชาชนเข้าร้องเรียน

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

มีช่องทางในการร้องเรียนไม่น้อยกว่า 5 จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน จานวน ตุลาคม 2561 ช่องทาง
5 ช่องทาง
กันยายน 2562
1.www.pathumthani.m-society.go.
th
2.E-mail : pathumthani.msociety.go.th
3.Facebook สานักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
ปทุมธานี
4.หนังสือร้องเรียน
5.ร้องเรียนด้วยตนเอง

ได้รับเรื่องร้องเรียน รวม 11 เรื่อง สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง สานักงานพัฒนา
ของมนุษย์จงั หวัดปทุมธานี ได้ให้การช่วยเหลือตามระเบียบของทาง
สังคมและความ
ราชการเรียบร้อยแล้ว
มัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี

จานวนช่องทางให้ภาคประชาชนเข้า
ร้องเรียนเสนอแนะให้ขอ้ มูล

แต่งตัง้ คณะกรรมการรับเรื่องร้องร้องเรียน , กาหนดช่องทางการร้องเรียน สานักงาน
กาหนดผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน จัดทาคู่มอื การจัดการเรื่อง
สาธารณสุข
ร้องเรียน และรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ
จังหวัดปทุมธานี

จัดเพิม่ ให้มชี ่องทางในการร้องเรียนทาง ตุลาคม 2561 โทรศัพท์ อีเมล์ จดหมาย
กันยายน 2562

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

120 จานวนช่องทางให้ภาคประชาชนเข้าร้องเรียนเสนอแนะให้
ข้อมูลอย่างน้อย 3 ช่องทาง

ช่องทาง

3

121 มีช่องทางให้ภาคประชาชนเข้าร้องเรียนเสนอแนะให้ขอ้ มูล
อย่างน้อย 3 ช่องทาง

ช่องทาง

3

122 มีช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน

ช่องทาง

3

123 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตวั อย่างของการกระทาความผิด
วินัย/ประมวลจริยธรรม

ครั้ง

124 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การกระทาความผิดวินัย/ประมวล
จริยธรรม

ตัวชีว้ ดั
จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน จานวน
3 ช่องทาง
-FB:สานักงานประมงจังหวัดปทุมธานี
-โทร.02-5816373
-กล่องรับเรื่องร้องเรียน
จานวนช่องทางให้ภาคประชาชนเข้า
ร้องเรียนเสนอแนะให้ขอ้ มูลอย่างน้อย
3 ช่องทาง

ผลลัพธ์
เจ้าหน้าทีม่ คี วามระมัดระวังในการ
ทางานหรือบริการประชาชน

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน จานวน ตุลาคม 2561 3 ช่องทาง
กันยายน 2562
1. ทาง Facebook สานักงานฯ
2. ทาง E-mail : ptthani@nso.go.th
3. ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 0
2581 6772

ผลการดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จัดทาและปรับปรุง FB สานักงานประมงจังหวัดปทุมธานี เพือ่ เป็นช่องทาง สานักงานประมง
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการรับเรื่องร้องเรียน
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานีมชี ่องทางในการร้องเรียน
จานวน 3 ช่องทาง
1. ทาง Facebook สานักงานฯ
2. ทาง E-mail : ptthani@nso.go.th
3. ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 0 2581 6772

สานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี

จานวนช่องทางให้ภาคประชาชนเข้า จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน จานวน ตุลาคม 2561 ร้องเรียนเสนอแนะให้ขอ้ มูลอย่างน้อย 3 ช่องทาง
กันยายน 2562
3 ช่องทาง
1.ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์
02-581-6327
2.ร้องเรียนได้ทสี่ านักงานเกษตร
จังหวัดปทุมธานี
3. ทาง Facebook สานักงานฯ

สานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีมชี ่องทางในการร้องเรียน
จานวน 3 ช่องทาง
1.ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 02-581-6327
2.ร้องเรียนได้ทสี่ านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
3. ทาง Facebook สานักงานฯ

สานักงานเกษตร
จังหวัดปทุมธานี

1

ร้อยละของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จานวนเอกสารทีน่ ามาเผยแพร่คิดเป็น ตุลาคม 2561 จานวนเรื่อง
กันยายน 2562

สานักงานคุม
ประพฤติจงั หวัด
ปทุมธานี

ครั้ง

1

ร้อยละของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จานวนเอกสารทีน่ ามาเผยแพร่

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

125 การเผยแพร่คาสั่งลงโทษข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในสังกัดกรมการขนส่งทางบก

คน

38

ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดได้
รับทราบ

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

126 เสริมสร้างค่านิยมแก่ขา้ ราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานีปฏิบัตงิ านด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักธรร
มาภิบาล สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติดว้ ยการป้องกันการทุจริต

คน

20

ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตุลาคม 2561 ปทุมธานีทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมฯ
ปทุมธานี มีค่านิยม จิตสานึกของการ กันยายน 2562
ปฏิบัตงิ านด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต

สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดปทุมธานีจดั ทาป้ายประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันการประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบัตหิ น้าทีข่ องพนักงาน
คุมประพฤติให้ผู้มาติดต่อรับทราบอย่างทัว่ ถึง รวมถึงช่องทางในการ
ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ตอ่ เจ้าหน้าที่
สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี มีการเวียนเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การกระทาความผิดวินัย/ประมวลจริยธรรมให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน
รับทราบ
สานักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนินการเผยแพร่คาสั่งลงโทษ
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่ นสานักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ในการ
ประชุมประเดือนทุกเดือน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี มีแนวทางในการสร้างค่านิยม และ
จิตสานึกของการปฏิบัตงิ านด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่บุคลกรภายใน
สานักงาน อาทิ การเน้นย้าแก่บุคลากรทุกครั้งทีม่ กี ารประชุมข้าราชการ
และเจ้าหน้าทีป่ ระจาเดือน , จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมค่านิยม พอพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา

ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดได้
รับทราบ และนาไปปฏิบัติ

สานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานขนส่ง
จังหวัดปทุมธานี
สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี

