รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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-2วิสัยทัศน์ : ปทุมธานี เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางธุรกิจบริการ ฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
1. GPP เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
2. ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) มีค่าคะแนนมากกว่า 0.7
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
เป้าหมาย
1. จังหวัดปทุมธานี มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2. จังหวัดปทุมธานี มีระบบโครงข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน
2561 2562 2563 2564 2565
(1) ระดับความสาเร็จ
ปี 2562
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
ของการดาเนินการ
เท่ากับ ระดับ 2
พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
เข้าสู่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
(2) ร้ อ ยละของปริ ม าณ
ปี 2562 ปริมาณ
58.16 65.58
70
73
ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนได้ รั บ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
การจั ด การอย่ า งถู ก ต้ อ ง
1,658 ตัน ปริมาณ
ตามหลักวิชาการ
ขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง
946.33 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 58.16
(3) ร้อยละของคดีการเกิด
ปี 2562
10
10
อุบัติเหตุจราจรทางบก
เท่ากับ 471 คดี
ลดลง
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างระบบและกลไกในการควบคุมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับชุมชน
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
4. พัฒนาโครงการข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

-3ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ยกระดับการผลิต ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้มีมูลค่าสูง
ได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก
เป้าหมาย
1. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพิ่มขึ้น
2. ผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เป้าหมายรายปี
ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน
2561 2562 2563 2564
(1) ร้อยละของจานวนแปลงฟาร์ มที่
ปี 2562
60
60
60
60
ได้รับการรับรองมาตรฐานแปลงฟาร์ม GAP
1,527 แปลง
(2) อัตราการขยายตัว ของผลิตภัณฑ์ ปี 2560 มูลค่า
ร้อยละ
มวลรวม สาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น
6,224 ล้านบาท
5
เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2559
เท่ากับ 7.2 %
(3) อัตราการขยายตัว ของผลิตภัณฑ์
ปี 2560
ร้อยละ
มวลรวม ภาคอุ ต สาหกรรม สาขา 334,768 ล้าน
15
การค้า และบริการเพิ่มขึ้น
บาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2559 เท่ากับ
11%
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
2. เพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการและธุรกิจบริการ
3. พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ เชื่อมโยงตลาดโลก
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจและมาตรฐานบริการ
เป้าหมาย
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เป้าหมายรายปี
ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน
2561 2562 2563 2564 2565
(1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ ปี 2561 3,443.06 ลบ. 5
5
5
10
10
จากการท่องเที่ยว
(2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
ปี 2562
5
7
10
10
10
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
1,435,054,617 บาท

2565
60
ร้อยละ
5

ร้อยละ
15

-4แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ และได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มในแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง
3. ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า เพิ่ ม
การท่ อ งเที่ ย ว
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรและสังคม
เป้าหมาย
คนในจังหวัดปทุมธานี มีสุขภาวะที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เป้าหมายรายปี
ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน
2561 2562 2563 2564 2565
(1) รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเพิ่มขึ้น
ปี 2562
ไม่น้อย ไม่น้อย
253,807.45
กว่า
กว่า
บาท
ร้อยละ ร้อยละ
5
5
(2) ร้อยละ ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
ร้อยละ ร้อยละ
มีงานทา และรายได้เหมาะสม
50
50
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสในการประกอบอาชีพ กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
2. สร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพคน และชุ มชนทุกมิติ
(เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความมั่นคง และความปลอดภัย)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดปทุมธานี
ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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 คัดเลื อก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร ดาเนินการ สรรหา คัดเลือก บรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตาแหน่ง
ควบคู่กับการเป็นคนดี คนเก่ง โดยการสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้ ง ต้องดาเนินการภายใต้กฎระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้
๒. ด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง ให้มีความรู้
ทักษะและความสามารถที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ส ามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ ชาติ
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนด ส่ งเสริ ม และพัฒ นาให้ บุ ค ลากรมี ความก้ าวหน้าในสายอาชี พ ตลอดจนเปิด โอกาสให้ มี การ
หมุนเวียนสับเปลี่ยนงานเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดาเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมมี
มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด และปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถนาไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ ได้
4. ด้านการส่งเสริมจริย ธรรมและรักษาวินัย ส่ งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม
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
ความประพฤติดีเด่น สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์
สุจริต ตระหนักถึงการรั กษาวินัยตนเอง ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีวินัย และป้องกันมิให้
กระทาผิดวินัย
5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน
ระบบงาน และบรรยากาศในการทางาน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักสามัคคีและผูกพันองค์กร
รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสอดคล้อง เป็นไปตามกฎหมายกาหนด

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

1

การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จานวนหลักสูตร
ประพฤติมิชอบในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

๑

2

โครงการเพิม่ ศักยภาพและการมีส่วนร่วมชองเครือข่าย
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือภาคประชาชนใน
การสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

จานวนครั้ง

๑

3

โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วินัยข้าราชการ
ประมวลจริยธรรม และจรรยาข้าราชการ

จานวนครั้ง

4

โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดปทุมธานี ประจาปี 2564

5

ส่งเสริมการปฏิบัตงิ าน โดยจัดให้มีการสอนแนะการเรียนรู้
และปฏิบัตติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและวินัยแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์

จานวนหลักสูตรที่มีการสอดแทรกให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ และเข้าเป็นส่วนร่วม
ในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง
และแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ
จานวนครั้งที่ดาเนินการสอดแทรกให้ เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการ
เรือน หรือภาคประชาชนมีความรู้
ทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
เกี่ยวกับการป้องกันฯ และเข้าเป็นส่วน
ประชุมประชาคม อปพร.ระดับจังหวัด ร่วมในการเป็นเครือข่ายสอดส่องเฝ้า
และ ศ.ปภ.เขต
ระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

๑

จานวนครั้งการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
วินัยข้าราชการ
วินัยข้าราชการ
ประมวลจริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ

คน

50

1.ร้อยละ 100 ของข้าราชการใน
สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
2.ร้อยละ 80 ขึ้นไปของข้าราชการใน
สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ปทุมธานีสามารถนาแนวทางดังกล่าว
ไปปรับใช้ในการปฏิบัตริ าชการ

คน

20

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของบุคลากรที่ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้
เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจและ
สานักงานที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี
นาไปประยุกต์ใช้ร้อยละ 85
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ข้าราชการสังกัดสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดปทุมธานีทุกคนมีการ
ปฏิบัตริ าชการด้วยด้วยหลักความ
โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ดาเนินการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้กบั ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ตาบลคลองสี่
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนนการ
"โครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่น ตรวจเยี่ยมศูนย์ อปพร. และประชุม
ชี้แจงนโยบายการปฏิบัตงิ านแก่ อปพร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ ศูนย์อปพร.เทศบาลนครรังสิต เมืองธัญบุรี ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ วินัย คุณธรรมและจริยธรรม สอดแทรกให้กบั ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าบพลเรือน (อปพร.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ เทศบาล
นครรังสิต ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีได้จัดทาโครงการเสริมสร้าง
จริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพือ่ ให้บุคลากรของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
ได้เล็งเห็นความสาคัญของนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของรัฐที่จะ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการไทย และ
ได้ทากิจกรรมร่วมกันซึ่งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ความผาสุก
ในการทางาน และความสัมพันธ์ที่ดขี องบุคลากรภายในองค์กร
ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตาบลบางปรอก อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีการสอนแนะการเรียนรู้ และ
สานักงานที่ดนิ
ปฏิบัตติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดปทุมธานี
และวินัยแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน โดยวิธีการสอดแทรกเนื้อหา/
วาระ เข้าในการประชุมประจาเดือนของเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัด สาขา/
เจ้าพนักงานที่ดนิ อาเภอ และการประชุมข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
เป็นประจาในทุกๆ เดือน และได้มีการจัดทาโครงการสอนงาน/
สอนแนะงาน (Coaching) พีส่ อนน้อง พร้อมกับรายงานให้กรมที่ดนิ ทราบ
เป็นประจาในทุกปี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

6

เสริมสร้างธรรมภิบาลสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดปทุมธานี

คน

16

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมที่สามารถ ประชาชนได้รับบริการที่มี
นาความรู้ที่ได้รับจากการไปปรับใช้ใน ประสิทธิภาพโปร่งใส รวมทั้ง
การปฏิบัตริ าชการ
การทางานในหน่วยงานมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต

7

ส่งเสริมในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร ด้านการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน

16

เจ้าหน้าที่ปฏิบัตติ ามระเบียบวินัย และ ตุลาคม 2563 เป็นไปตามจารีตอันดีงาม
กันยายน 2564

8

ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดปทุมธานี "พัฒนาเป็นจังหวัด
คุณธรรม"

ครั้ง

1

จานวนเจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ ได้รับ
ทราบประกาศวาระด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
จานวนครั้งที่ได้ประกาศเจตนารมณ์
จังหวัดปทุมธานี "พัฒนาเป็นจังหวัด
คุณธรรม"

9

ส่งเสริมการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

คน

35

ร้อยละของผู้รับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

10

ส่งเสริมในการให้ขา่ วสารข้อมูล และการรับทราบด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน

11

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต การป้องกันการ
ทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

คน

12

อบรมจริยธรรมวินัยและจิตสานึกข้าราชการบรรจุใหม่เพือ่
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

คน

ประชาชนได้รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพโปร่งใส รวมทั้ง
การทางานในหน่วยงานมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต

ประชาชนและเจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
29
จานวนเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ
เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ รับทราบ
ได้รับทราบประกาศ/คาสั่ง/มาตรการ/ ประกาศ/คาสั่ง/มาตรการ และข้อมูล
ข้อมูลข่าวสารและอื่นๆ เกี่ยวกับ
ข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวกับด้านการป้องกัน
ด้านการป้องกันการทุจริตและ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ นาไป
ประพฤติมิชอบ
ปฏิบัติ
29
บุคลากรของสานักงานฯ เข้าร่วม
บุคลากรของสานักงานฯ มีความรู้
กิจกรรมต่างๆ ในการสร้างค่านิยม
ความเข้าใจ เกิดวัฒนธรรมค่านิยมใน
สุจริต การป้องกันการทุจริตและ
การปฏิบัตงิ านอย่างซื่อสัตย์สุจริต มี
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จานวน คุณธรรม จริยธรรม ร่วมสร้างสังคมไม่
29 คน
ทนต่อการทุจริต
ข้าราชการ
ร้อยละ 100 ของข้าราชการบรรจุใหม่ เพือ่ สร้างจิตสานึกในการปฏิบัติ
บรรจุใหม่ทุกคน ได้รับการอบรม
ราชการเพือ่ ป้องกันการกระทาผิดวินัย
และประพฤติมิชอบ

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

จัดการประชุมเรื่องธรรมาภิบาลภายในสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานการ
จังหวัดปทุมธานี แจ้งเวียนหลักธรรมาภิบาล เพือ่ ให้บุคลากรในสานักงาน ท่องเที่ยวและกีฬา
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีได้รับความรู้เกี่ยวกับ
จังหวัดปทุมธานี
หลักธรรมภิบาลและนาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการทางานและ
ชีวิตประจาวันเพือ่ ให้บุคลากรในสานักงานฯ ได้ทางานร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพและความสงบสุข
แจ้งเวียนภายในสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี
เพือ่ ให้บุคลากรในสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ฐ มธานีได้ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดปทุมธานี "พัฒนาเป็น
จัในภาครั
งหวัดปทุ
จังหวัดคุณธรรม" เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม
บัวหลวง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพือ่ ส่งเสริมให้ส่วนราชการ
อาเภอ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์เอกชนในจังหวัดปทุมธานีได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรม
สร้างค่านิยม และจิตสานึกที่ดใี ห้กบั ประชาชน เพือ่ ให้ “คุณธรรม
นาการพัฒนา” ที่จะขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานีให้เป็น “จังหวัดคุณธรรม”
โดยยึดแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” อันเป็นรากฐาน
ในการสร้างสังคมดี สังคมคุณธรรม ที่คานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
สาคัญ เพือ่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชาติสืบไป

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

เรือนจาจังหวัดปทุมธานีส่งเสริมการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เกี่ยวข้อง

เรือนจาจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

ดาเนินการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ทุกคน เพือ่ ทราบประกาศ/คาสั่ง/
สานักงาน
มาตรการ/ข้อมูลข่าวสารและอื่นๆ เกี่ยวกับด้านการป้องกันการทุจริตและ อุตสาหกรรมจังหวัด
ประพฤติมิชอบ
ปทุมธานี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

ดาเนินการกิจกรรม จานวน 2 กิจกรรม จากจานวน 7 กิจกรรม
ตามโครงการแล้ว ได้แก่ 1) ประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับของหน่วยงาน 2) ให้ความรู้ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในการประชุมประจาเดือนของ
สานักงานฯ จานวน 2 ครั้ง
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเป็น
ผู้รับผิดชอบอบรมร้อยละ 100 ของข้าราชการบรรจุใหม่ อบรม ปีละ
1 ครั้ง เพือ่ สร้างจิตสานึกในการปฏิบัตริ าชการเพือ่ ป้องกันการกระทาผิด
วินัย และประพฤติมิชอบ

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ปทุมธานี

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

13

ประชุมประจาเดือนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ปทุมธานี

คน

๑๘

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ตุลาคม 2563 น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงนาไป กันยายน 2564
ปฎิบัตงิ านและดาเนินชีวิตประจาวัน
ทาให้ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม
เพือ่ ลดโอกาสการมีพฤติกรรมการใช้
ชีวิตที่นาไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบ

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มีการประชุมข้าราชการ สานักงานเกษตร
และเจ้าหน้าที่ภายในสานักงานประจาเดือน ได้มีการชี้แจงให้ขา้ ราชการ และสหกรณ์จังหวัด
และเจ้าหน้าที่ น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง นาไปใช้ในการปฎิบัตงิ าน ปทุมธานี
และการดาเนินชีวิต ประกอบด้วย 1.ความพอประมาณ หมายถึง ความ
พอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
2.ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ อย่าง
รอบคอบ 3.ภูมิคุ้มกัน หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ตา่ งๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

14

โครงการอบรมศาสนพิธีและมารยาทไทย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

คน

๕๐

จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่าเป้าหมายที่กาหนด

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ตุลาคม 2563 สามารถเป็นต้นแบบ นาไปปฏิบัตแิ ละ กันยายน 2564
ขยายผลได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
ปฏิบัติ

สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการอบรมศาสนพิธี สานักงาน
และมารยาทไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ พระพุทธศาสนา
เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถเป็นต้นแบบ
จังหวัดปทุมธานี
นาไปปฏิบัตแิ ละขยายผลได้อย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ สร้างการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ให้คงอยู่สืบไป ให้แก่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมของอาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ปทุมธานี จานวน 80 คน กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การให้ความรู้
และการฝึกปฏิบัตเิ รื่อง ศาสนพิธีและมารยาทไทย การขอพระราชทาน
เพลิงศพ และขั้นตอนพิธีการต่างๆ

15

ส่งเสริมในการให้ขา่ วสารข้อมูล และการรับทราบด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน

๑๘

จานวนเจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ ได้รับ เจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ ทุกคน
ทราบประกาศวาระด้านการป้องกัน รับทราบและนาไปปฏิบัติ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

16

ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ เข้าร่วมปฏิบัตธิ รรมและ
เข้าวัดรักษาศีล

คน

๑๘

จานวนข้าราชการที่ได้รับการส่งเสริม
ให้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของ
จังหวัด

เจ้าหน้าที่นาหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ ตุลาคม 2563 ให้เกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กันยายน 2564
ที่ดขี ึ้น

17

ส่งเสริมให้ความรู้ถงึ โทษของการทุจริต รวมทั้งสร้าง
จิตสานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต

คน

40

จานวนเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มีประกาศสานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการแจ้งเวียนหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธธรม หรือเอกสารข้อหารือเกี่ยวกับการทุจริต ให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ เพือ่ เป็นการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัตงิ าน

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
ปทุมธานี

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
ได้เข้าวัดฟังธรรมในวันพระ ที่วัดใกล้บ้าน เพือ่ รักษาศีล มีจุดเริ่มต้นมา
จากพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีจะเห็น “ชีวิต
สะอาดคือชีวิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ”
สานักงานที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนินการส่งเสริมให้ความรู้ถงึ โทษ
ของการทุจริตรวมทั้งสร้างจิตสานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการ
ทุจริต โดยนาองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตของกรมที่ดนิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่แก่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่เพือ่ ปลูกจิตสานึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตจึงทาให้สานักงานที่ดนิ จังหวัดปทุมธานีไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานที่ดนิ
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

18

ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ ของสานักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา และรับทราบด้านการป้องกันการทุจริต

คน

30

จานวนเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ
ที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม
ศาสนาของจังหวัดหรือกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้รับทราบ
ประกาศ/คาสั่ง/มาตรการข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับด้านการป้องกัน

เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ นาหลัก
ตุลาคม 2563 ศาสนามาประยุกต์มาใช้ให้เกิด
กันยายน 2564
ประโยชน์ได้ และรับทราบประกาศ/
คาสั่ง/มาตรการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ด้านการป้องกัน

เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมศาสนาของจังหวัดหรือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับทราบประกาศ/คาสั่ง/มาตรการ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านการป้องกัน

19

ส่งเสริมให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีค่านิยมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

คน

95

ไม่มีผู้ถกู ร้องเรียน และโดนตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัตติ ามระเบียบวินัยและ ตุลาคม 2563 เป็นไปตามจารีตอันดีงาม
กันยายน 2564

20

อบรมข้าราชการบรรจุใหม่เพือ่ ป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ

คน

21

เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ปทุมธานี ประจาปี 256๓

คน

เจ้าหน้าที่สานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีได้รับความรู้ความเข้าใจ สานักงาน
เกี่ยวกับระเบียบวินัยในการปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้อง
ประกันสังคมจังหวัด
ปทุมธานี
จัดส่งข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดสานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สานักงาน
เข้ารับการอบรมในการปฏิบัตริ าชการเพือ่ ป้องกันการกระทาผิดวินัย และ ประกันสังคมจังหวัด
ประพฤติมิชอบ
ปทุมธานี
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสานักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ได้รับ
สานักงานปศุสัตว์
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
จังหวัดปทุมธานี

22

ประชุมประจาเดือนสานักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี

คน

29

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

23

ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่สานักงานพาณิชย์จังหวัด
ปทุมธานีเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตของจังหวัดปทุมธานี

คน

29

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

24

การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่
ป้องกันการทุจริตในที่ประชุมประจาเดือนของสานักงานฯ

คน

15

25

ประชุมประจาเดือนของเรือนจาจังหวัดปทุมธานี

ครั้ง

6

26

การจัดทาบอร์ด "NSO โปร่งใส" เพือ่ เผยแพร่เอกสาร
เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

จานวนครั้ง
ของการจัด
บอร์ด

1

ข้าราชการ ร้อยละ 100 ของข้าราชการบรรจุใหม่ เพือ่ สร้างจิตสานึกในการปฏิบัตริ าชการ
บรรจุใหม่ทุกคน ได้รับการอบรม
เพือ่ ป้องกันการกระทาผิดวินัย และ
ประพฤติมิชอบ
๓๓
จานวนเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสานักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสานักงานปศุสัตว์
ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี ได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เจ้าหน้าที่นาหลักธรรมคาสอนทาง
ศาสนามาประยุกต์ใช้กบั การ
ปฏิบัตงิ านและการดารงชีวิต ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจใน
การดาเนินการและแนวทางการ
ป้องกันทุจริตในหน่วยงาน
จานวนครั้งในการประชุมประจาเดือน เจ้าหน้าที่ปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ย
ของเรือนจาอาเภอธัญบุรี
ความโปร่งใสเป็นธรรม
จานวนครั้งที่มีการจัดทาบอร์ด "NSO เจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิตจิ ังหวัด
โปร่งใส" เพือ่ เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับ ปทุมธานี ได้ร่วมกิจกรรมการจัดบอร์ด
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมฯลฯ
และรับทราบเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ฯลฯ

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564
ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564
ตุลาคม 2563 กันยายน 2564
ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานฯ ได้จัดประชุมสานักงานฯ เป็นประจาทุกเดือน ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 รวม 6 ครั้ง และมีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ดา้ นการปฏิบัตงิ านต่างๆ รวมถึงการกาชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ในสานักงานฯ ตระหนักและปฏิบัตหิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัตหิ น้าที่อย่างมีจรรยาบรรณและ
จริ
สานัยธรรม
กงานฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมการป้องกันการทุจริต อย่างต่อเนื่อง
เป็นประจา เพือ่ สร้างจิตสานึก สร้างความสามัคคี และบาเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมกิจกรรม
มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัตงิ าน และให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ
ในการประชุมประจาเดือนของเรือนจาอาเภอธัญบุรีมีการสอดแทรก
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานี มีการจัดทาบอร์ด "NSO โปร่งใส"
จานวน 1 บอร์ด เพือ่ เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในสานักงาสถิตจิ ังหวัดปทุมธานี
โดยบุคลากรทุกคนร่วมกันจัดทา ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การจัดทา
เอกสาร และการติดปะข้อระเบียบและข้อกฏหมายต่าง ๆ ทาให้ทุกคน
ได้อา่ น และรับทราบเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สานักงานการปฏิรูป
ที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานประมง
จังหวัดปทุมธานี
เรือนจาอาเภอธัญบุรี
สานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ัด

27

การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วินัยข้าราชการ ประมวล
จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ

จานวนครั้ง

๘

28

ประชุมประจาเดือนสานักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

คน

๕๒

จานวนครั้งการรณรงค์เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
วินัยข้าราชการ
ประมวลจริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

29

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านให้ถกู ต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย เพือ่ ป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน

คน

16

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

30

โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารราชการแบบบูรณาการ
จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง
การเพิม่ ทักษะการนาเสนอนโยบายภาครัฐสู่ประชาชนใน
ยุคดิจิทัล

คน

25

จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่าเป้าหมายที่กาหนด

31

เสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน เพือ่ เสริมสร้างและ
สนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัตหิ น้าที่

หน่วยงาน

32

เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการในการปฏิบัตงิ าน
ให้กบั หน่วยงานในสังกัดเพือ่ เผยแพร่ให้กบั เจ้าหน้าที่

หน่วยงาน

33

ส่งเสริมในการให้ขา่ วสารข้อมูล และการรับทราบด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ครั้ง

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

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

เจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิตจิ ังหวัด ตุลาคม 2563 ปทุมธานีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กันยายน 2564
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย
ข้าราชการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานี มีการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
สานักงานสถิติ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วินัยข้าราชการ ประมวล
จังหวัดปทุมธานี
จริยธรรม
และจรรยาข้าราชการ ให้กบั บุคลากรของสานักงานฯ ได้รับทราบพร้อม
ลงลายมือชื่อ
เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต จานวน 52 คน สานักงานสหกรณ์
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานคลังจังหวัดปทุมธานีได้จัดประชุมประจาเดือนในแต่ละเดือน
สานักงานคลัง
ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านให้ถกู ต้องเป็นไป
จังหวัดปทุมธานี
ตามกฎหมาย เพือ่ ป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ปราบปรามการทุจริต
บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับความรู้
เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต
และตระหนักในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบภาครัฐ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัตงิ านได้

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564
ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์
สานักงาน
การบริหารราชการแบบบูรณาการจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมการสัมมนา ประชาสัมพันธ์
เชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง การเพิม่ ทักษะการนาเสนอนโยบายภาครัฐสู่ประชาชน จังหวัดปทุมธานี
ในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2565 ณ โรงแรมทินิดี อาเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์การคลี่ประเด็น การเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลกับประเด็น
ข้อมูลข่าวสารระดับจังหวัดปทุมธานี ให้น่าสนใจ กระชับ เข้าใจง่าย
เพือ่ พัฒนาความรู้และทักษะการผลิตและเผยแพร่สื่อ ในยุคดิจิทัลสาหรับ
การพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในพืน้ ที่ให้มีความสามารถ
ด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล และเพือ่ ให้ประชาชนได้รับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร
ภาครัฐ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมายน าไปสู่การสร้าง
ความรับรู้ ความเชื่อมั่น และปฏิบัตติ ามนโยบายต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน สื่อมวลชน จานวน 32 คน

เพือ่ เสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
หน่วยงานในสังกัด

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่รับรู้และปฏิบัตติ าม
มาตรฐานประมวลจริยธรรม

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

เจ้าหน้าที่ของสานักงานปศุสัตว์
จังหวัดปทุมธานีที่เข้าร่วมประชุมมี
ความรู้และตระหนักในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานสาธารณสุขจงัหวัดปทุมธานีประกาศมาตรการในการปฏิบัตขิ อง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในการเสริมสร้างและสนับสนุนการใช้หลักธรร
มาภิบาลในการบริหารงานเพือ่ ความโปร่งใส
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเผยแพร่ประมวลจริยธรรมให้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตงิ าน โดยมีกลุ่มงานนิตกิ ารเป็น
หน่วยงานติดตามประเมินผลการปฏิบัตหิ รือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้
และตระหนักในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

34

การประชุมชี้แจงและติดตามการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

คน

100

35

เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการในการปฏิบัตงิ าน
ให้กบั หน่วยงานในสังกัดเพือ่ เผยแพร่ให้กบั เจ้าหน้าที่

คน

๗

36

ส่งเสริมการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ

คน

37

การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลในทางการปฏิบัติ

คน

38

เสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดดาเนินรอยตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตมีรางวัลยกย่องคนดีที่
ปฏิบัตติ ามแนวทาง
-การประกวดคนดีศรีสาธารณสุข
-ส่งประกวดเจ้าหน้าที่ของรัฐเพือ่ ยกย่องผู้ประพฤติปฏิบติ
ตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
-คัดเลือกข้าราชการดีเด่น

หน่วยงาน

39

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัตงิ านให้ถกู ต้อง ตามระเบียบ/ด้านกฏหมาย เพือ่
ป้องกันการทุจริต ภายในสานักงานฯ

คน

18

40

พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน (อสม.) ให้มี
ศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและรณรงค์ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

ครั้ง

1

ตัวชีว้ ัด
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่าเป้าหมายที่กาหนด

ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ใน
สานักงานได้รับความรู้จากการ
เผยแพร่ประมวลจริยธรรมไว้ใช่ในการ
ปฏิ
บัตงิ านาหน้าที่ในสานักงานฯ
16
จานวนเจ้
มีความเข้าใตและนาไปปฏิบัติ
ในการดาเนินชีวิต ในด้าน
การทางานและครอบครัว
26
เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ทุกคน
มีความเข้าใจและนาไปปฏิบัติ
ในการดาเนินชีวิต ในด้านการทางาน
และครอบครัว
ทุกหน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดมีการส่งเสริมและ
ยกย่องให้คนดีมีโอกาสได้รับรางวัลเพือ่
เป็นขวัญกาลังใจและเป็นตัวอย่างให้
เพือ่ นร่วมงานปฏิบัตติ ามแนวทางที่ดี

จานวนผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัตงิ านให้ถกู ต้อง ตามระเบียบ/
ด้านกฏหมาย เพือ่ ป้องกันการทุจริต
ภายในสานักงานฯ
ทุกอาเภอมีเครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการเฝ้าระวังในการ
ต่อต้านการทุจริต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

สามารถยกระดับค่าคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพือ่ ให้การประเมินที่ได้รับสามารถ
นาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
การให้บริการ สามารถอานวยความ
สะดวก และตอบสนองต่อประชาชน
ได้ดยี ิ่งขึ้น

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีได้จัดการ
ประชุมชี้แจงและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมบัว
หลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพือ่ ยกระดับค่าคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
แนวทางปฏิบัตกิ ารบันทึกข้อมูล เพือ่ ให้การประเมินที่ได้รับสามารถ
นาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
การให้บริการ สามารถอานวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชน
ได้ดยี ิ่งขึ้น ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 130 คน

เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่รับรู้และปฏิบัตติ าม
มาตรฐานประมวลจริยธรรม

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

ดาเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ในสานักงานได้รับทราบ สานักงาน
ว่าจะต้องปฏิบัตติ นให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สานักงานการ
เพือ่ ให้บุคลากรในสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีได้นา ท่องเที่ยวและกีฬา
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัตใิ นการดาเนิน
จังหวัดปทุมธานี
ชีวิตประจาวัน
ประชุมและอบรมให้ราชการและลูกจ้าง จานวน 26 ราย ให้เข้าใจในการ สานักงาน
ดาเนินชีวิต ในด้านการทางาน และครอบครัว ในการประชุมประจาเดือน โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้ดาเนินการตามแนวทางของ
สานักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ในการคัดเลือกบุคคลต้นแบบในการทาความดีตาม สาธารณสุขจังหวัด
หลัก "การครองตน ครองคน ครองงาน" และมีความเสียสละต่อราชการ ปทุมธานี
เพือ่ ยกย่อง และเป็นขวัญกาลังใจ โดยมีกจิ กรรมย่อย คือ ประกวด
หน่วยงานดีเด่น โรงพยาบาลคุณธรรม คนดีศรีสาธารณสุข เรื่องเล่าดีเด่น

เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ทุกคนมีความ ตุลาคม 2563 เข้าใจและนาไปปฏิบัตใิ นการดาเนิน กันยายน 2564
ชีวิต ในด้านการทางานและครอบครัว
เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ทุกคน
มีความเข้าใจและนาไปปฏิบัติ
ในการดาเนินชีวิต ในด้านการทางาน
และครอบครัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการเสริมสร้าง
ให้ดาเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดาเนินชีวิตโดยมีรางวัลยกย่อง
ผู้ประพฤติดี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ของสานักงานที่ได้รับความรู้ ตุลาคม 2563 เกี่ยวกับป้องกันการปราบปรามทุจริต กันยายน 2564
และตระหนักในการป้องกันการทุจริต
และประพฤมิชอบภาครัฐ

เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านให้ถกู ต้อง ตามระเบียบ/ด้านกฏหมาย
เพือ่ ป้องกันการทุจริต ภายในสานักงานฯ

สานักงานการปฏิรูป
ที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี

เพือ่ พัฒนาเครือข่าย อสม.ในการ
ต่อต้านการทุจริต

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัด
มีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใหม่และฟืน้ ฟูความรู้อาสาสมัคร
สาธารณสุขเก่า ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และเป็นเครือข่ายในการสอดส่องเฝ้าระวังการทุจริต
ในพืน้ ที่ความรับผิดชอบของตน ให้ครอบคลุมในทุกหมู่บ้าน

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์

41

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิ ารจิตอาสาภัยพิบัตปิ ระจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คน

50

จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่าเป้าหมายที่กาหนด

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อม
ปฏิบัตภิ ารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
มากยิ่งขึ้น

42

การบูรณาการร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน/เมือง (ทสม.)
เพือ่ ป้องกัน และต่อต้านการทุจริต

คน

340

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน/เมือง (ทสม.) ในจังหวัด ได้รับ
การประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ข้อมูล นโยบาย ด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
จาก ก.ทส.

43

เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมในหน่วยงานให้ยดึ หลักธรร
มาภิบาลในการปฏิบัตงิ าน

คน

32

44

ประชุมประจาเดือนข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี

คน

20

ร้อยละของบุคลากรในสานักงานได้รับ
เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมใน
หน่วยงานให้ยดึ หลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัตงิ าน
จานวนข้าราชการและบุคลากร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกคนเข้า
ร่วมประชุม

45

ประชุมประจาเดือนของสานักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานี

ครั้ง

12

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิ ารจิตอาสาภัยพิบัตปิ ระจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิ ารจิตอาสาภัยพิบัตปิ ระจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี (รุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ เดอะไพน์
รีสอร์ท (The Pine Resort) ต าบลท้ายเกาะ อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อม
ปฏิบัตภิ ารกิจตามที่ได้รับมอบหมายเพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตหิ น้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัตกิ ารจิตอาสาภัยพิบัตใิ ห้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการสาธารณภัยเบือ้ งต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident
Command System : ICS)การควบคุมสั่งการการบริหารจัดการ
สาธารณภัยในพืน้ ที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน
สามารถบัญชาการและปฏิบัตกิ ารร่วมกับชุดปฏิบัตกิ ารต่อเนื่องอย่างมี
เอกภาพ ให้แก่บุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอเมืองปทุมธานี
จานวน 60 คน

สานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ปทุมธานี

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ตุลาคม 2563 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กันยายน 2564
หมู่บ้าน/เมือง
(ทสม.) ในจังหวัด และหน่วยงาน มี
ความเข้าใจในหลักการของ ก.ทส.เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และมีการ
ประสานงานที่ดี

ดาเนินการปะชาสัมพันธ์ให้เครือข่าย ทสม.ทราบถึงข้อมูล นโยบาย
ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเข้าใจในหลักการของ
ก.ทส. เพือ่ ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการประสานงานที่ดี
ผ่านการประชุมคณะกรรมการ ทสม.ระดับจังหวัด มีผู้เข้าร่วมรับทราบ
ข้อมูล จานวน 23 คน

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปทุมธานี

บุคลากรในสานักงานได้รับเสริมสร้าง ตุลาคม 2563 จิตสานึกและค่านิยมในหน่วยงานให้ กันยายน 2564
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัตงิ าน

- บอร์ดประชาสัมพันธ์หลักธรรมภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- กาชับให้บุคลากรในสานักงานยึดหลักธรรมภิบาลในการปฏิบัตงิ าน
ในการประชุมสานักงานประจาเดือน

ข้าราชการและบุคลากรสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดทุกคนเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัตงิ านอย่างถูกต้อง

จานวนครั้งในการประชุมประจาเดือน เจ้าหน้าที่ปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ยความ
ของสานักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานี
โปร่งใส เป็นธรรม

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

ผลการดาเนินการ

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานวัฒนธรรมมีการจัดประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สานักงาน สานักงานวัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจาเดือนทุกสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน
จังหวัดปทุมธานี
เพือ่ ชี้แจงนโยบาย แนวทางการดาเนินงาน และหารือเตรียมการจัด
โครงการ/กิจกรรมของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร และมีจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้กบั
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ณ ห้อง
ประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ทุกเดือน
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยมีขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 34 คน
สานักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานี ดาเนินการจัดประชุมประจาเดือนเพือ่ แจ้ง สานักงานสถิติ
ให้บุคลากรของสานักงานฯ ปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ยความโปร่งใส และเป็นธรรม จังหวัดปทุมธานี
จานวน 6 ครั้ง

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

46

ให้ความรู้กาหนดแนวทางในการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัตงิ านที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน-จัดทาแผนป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน-รายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนประโยชน์ทับซ้อน
ให้ความรู/้ แนวทาง/ทบทวน ในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ดาเนินการรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนประโยชน์ทับซ้อน
ส่งเสริมให้หน่วยงานใช้ระบบจากโครงการคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการ
บริหารงาน

47

48

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

หน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100 ในการให้ความรู้กาหนด บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความ
แนวทางในการป้องกันประโยชน์ทับ เข้าใจในการกาหนดแนวทางการ
ซ้อน
ป้องกันประโยชน์ทับซ้อน

ครั้ง

หน่วยงาน

6

จานวนครั้งของการทบทวนระเบียบใน บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับความรู้
เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ในเรือ่ งระเบียบในเรื่องการมี
บุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรใน
การปฏิบติหน้าที่ราชการ
ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงานดาเนินการตามโครงการ หน่วยงานมีระบบการดาเนินงาน
ประเมินความโปร่งใสในการ
เพือ่ ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดประชุมโครงการอบรมการ
ป้องกันการทุจริต ประโยชน์ทับซ้อน และการจัดการเรื่องร้องเรียนตาม
แนวทางการดาเนินโครงการประเมินความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ปี 2564

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานี ดาเนินการแจ้งเวียนเรื่องการทบทวน
ระเบียบในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ โดยให้บุคลากรได้รับทราบพร้อมลงลายมือชื่อรับทราบ
จานวน 4 ครั้ง
จัดประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดา เนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564 และสร้างเครือข่ายให้หน่วยงานระดับ
สาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลทุกแห่ง ดาเนินการจัดทาหลักฐานเชิง
ประจักษ์ให้ครบถ้วนตามแนวทางที่เกณฑ์กาหนด

สานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี

49

จานวนข้าราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาของจังหวัดและกรมฯ

คน

25

เจ้าหน้าที่นาหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสานักงานฯ ทุกคน ตุลาคม 2563 ให้เกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ละอายใจและเกรงกลัวต่อบาป
กันยายน 2564
ที่ดขี ึ้น

สนับสนุนให้ขา้ ราชการและลูกจ้าง จานวน 25 ราย เข้าร่วมพิธีกรรม
ทางศาสนา และที่เกี่ยวข้อง ฯ เพือ่ นามาประยุกต์ในการทางานและ
การวางตัวที่เหมาะสม

50

จานวนบุคลากรของสานักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานีที่ได้รับ
การส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของจังหวัด
ปทุมธานี
กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการปฏิบัตงิ านตามหลักธรร
มาภิบาลของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

คน

30

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

บุคลากรของสานักงานฯ จานวน 30 คน นาหลักศาสนามาประยุกต์ใช้
ให้เกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดขี ึ้น

กิจกรรม

1

บุคลากรของสานักงานฯนาหลัก
ศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดขี ึ้น
เพือ่ เพิม่ สมรรถนะและเสริมสร้างองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ดา้ นการป้องกัน
การทุจริต

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดระบบการสนับสนุนการ
สานักงานวัฒนธรรม
ปฏิบัตงิ านขององค์กรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
จังหวัดปทุมธานี
วัฒนธรรม โดยดาเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งเน้นให้บุคลากร
ในองค์กร ปฏิบัตงิ านด้วยความถูกต้อง มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผย
ข้อมูลและตรวจสอบได้ และคานึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบ
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับประชาชนหรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหายกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ อีกทั้งปฏิบัตงิ านภายใต้
นโยบายชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการปฏิบัตงิ านและการดารงชีวิต ทั้งนี้ สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชนคุณธรรม จัดทากิจกรรมรณรงค์การให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริต “ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ทนต่อการทุจริต” การรณรงค์ตอ่ ต้านการ
ทุจริต แบบบูรณาการมีการนากิจกรรมทางวัฒนธรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อน
โครงการ สร้างปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมสุจริต และนาเครือข่ายทาง
วัฒนธรรม สถานศึกษา ประชาชน ในพืน้ ที่จังหวัดปทุมธานีเข้าร่วม
โครงการ และการรวมลงชื่อและเสนอความคิดเห็น "ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ทนต่อ
การทุจริต

51

บุคลากรของสานักงานฯ ทุกคน
ละอายใจและเกรงกลัว
ต่อบาป
ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานีปฏิบัตงิ านด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่
52

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทุจริต

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

คน

10

ตัวชีว้ ัด
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมใน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริต ไม่น้อยกว่า 10 คน

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

สามารถนาความรู้มาเผยแพร่ให้กบั
ตุลาคม 2563 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดปทุมธานี
กันยายน 2564
และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัตหิ น้าที่
ได้

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

เรือนจาจังหวัดปทุมธานี ดาเนินการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมใน เรือนจาจังหวัด
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสานึก ปทุมธานี
และค่านิยมที่ถกู ต้องแก่บุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. โครงการสัปดาห์รณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกรมราชทัณฑ์
ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3
2. โครงการฝึกอบรมเพือ่ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมรมราชทัณฑ์ ณ สถาบันวิปัสสนา
ธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3. วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero
Tolerance" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
4. โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ
จังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ชั้น 2 วัดปัญญานันทาราม ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
5. การประชุมผ่านระบบวีดที ัศน์ทางไกล เพือ่ ชี้แจงภารกิจการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมข้าวหอมปทุม 4 ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

53

54

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

เสริมสร้างค่านิยมแก่ขา้ ราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานีปฏิบัตงิ านด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักธรร
มาภิบาล สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติดว้ ยการป้องกันการทุจริต

คน

20

ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตุลาคม 2563 ปทุมธานีทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมฯ
ปทุมธานี มีค่านิยม จิตสานึกของการ กันยายน 2564
ปฏิบัตงิ านด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดระบบการสนับสนุนการ
สานักงานวัฒนธรรม
ปฏิบัตงิ านขององค์กรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
จังหวัดปทุมธานี
วัฒนธรรม โดยดาเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งเน้นให้บุคลากร
ในองค์กร ปฏิบัตงิ านด้วยความถูกต้อง มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผย
ข้อมูลและตรวจสอบได้ และคานึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบ
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับประชาชนหรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหายกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ อีกทั้งปฏิบัตงิ านภายใต้
นโยบายชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการปฏิบัตงิ านและการดารงชีวิต อีกทั้งมีการจัดโครงการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถา่ ยทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สานักงานวัฒนธรรมปทุมธานี มีการจัดกิจกรรม อาทิ
- การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีการป้องกันและ
เฝ้าระวังเหตุการณ์และพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อการทุจริตและประพฤติ
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

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คน

100

จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่าเป้าหมายที่กาหนด

สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การบันทึกบัญชีตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 18 –
20 กุมภาพันธ์2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ตาบลคูคต
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาจาก
สถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จานวน 123 คน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ปทุมธานี

ปัญหา อุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดปทุมธานี
1. จังหวัดไม่สามารถวางแผนอัตรากาลังข้าราชการในพื้นที่ได้ เนื่องจากมีการบรรจุและ
แต่งตั้งมาจากส่วนกลาง
2. ข้าราชการในสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีความหลากหลาย ปริมาณงาน และหน้าที่
แตกต่างกัน ทาให้การบริหารและการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของจังหวัดไม่เชื่อมโยงกับนโยบายของจังหวัด
3. การโยกย้ายระดับผู้บริหารบ่อย ส่งผลให้นโยบายการทางานของส่วนราชการ ขาดความ
ต่อเนื่อง
4. ข้าราชการ ผู้รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมีน้อย ไม่เพียงพอกับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการย้ายบ่อย ขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. จานวนข้าราชการของส่วนราชการแตกต่างกัน ทาให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละ
ส่วนราชการแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องการจัดสรรสิทธิประโยชน์การเลื่อนเงินเดือน และการพัฒนา บุคลากรในด้านต่าง ๆ
6. ส่วนกลางมอบอานาจในการบริหารทรัพยากรบุคคลในสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. ให้จังหวัดได้มีการวางแผนอัตรากาลัง และกาหนดความต้องการอัตรากาลังได้เอง
2. มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแนวทางเดียวกันของทุกส่วนราชการ
3. มีการเพิ่มโครงสร้างข้าราชการผู้รับผิดชอบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้เพียงพอ
ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อลดปัญหาการย้าย และความต่อเนื่องในการเรียนรู้
******************************************************

