แผนปฏิบตั ิการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดปทุมธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2565 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

บูรณาการ

งบปกติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมทีไ่ ม่ทบต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
1.1.1 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
คน
150
0.1000
ของบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

รวม

0.1000 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่
สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ
ไม่ใช้ จานวนหลักสูตรที่มีการสอดแทรก
งบประมาณ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ

1.1.2 การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม จานวนหลักสูตร
การทุจริตประพฤติมิชอบในโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ

๑

-

-

1.1.3 โครงการเพิม่ ศักยภาพและการมีส่วนร่วมชอง
เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือ
ภาคประชาชนในการสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้ง
เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

จานวนครั้ง

๑

-

-

ไม่ใช้ จานวนครั้งที่ดาเนินการ
งบประมาณ สอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับการ
แจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการประชุม
ประชาคม อปพร.ระดับจังหวัด
และ ศ.ปภ.เขต

1.1.4 โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย
ข้าราชการ ประมวลจริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ

จานวนครั้ง

๑

-

-

1.1.5 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ประจาปี 2565

คน

50

-

0.005

ไม่ใช้ จานวนครั้งการรณรงค์เผยแพร่
งบประมาณ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ วินัยข้าราชการ
ประมวลจริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ
0.005 1.ร้อยละ 100 ของข้าราชการ
ในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปทุมธานี มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน
2.ร้อยละ 80 ขึ้นไปของ
ข้าราชการในสังกัดสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
สามารถนาแนวทางดังกล่าวไป
ปรับใช้ในการปฏิบัตริ าชการ

แผนการดาเนินงานและใช้จา่ ย
งบประมาณ (ล้านบาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1

2

3

4

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80
มีความรู้ความเข้าใจในการนา
หลักธรรมคาสอนสู่การปฏิบัตไิ ด้

มีนาคม - กันยายน
2565

-

-

0.1000

-

สานักงานจังหวัด
ปทุมธานี

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ และเข้าเป็นส่วนร่วม
ในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง
และแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ
เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน หรือภาคประชาชน
มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฯ
และเข้าเป็นส่วนร่วมในการเป็น
เครือข่ายสอดส่องเฝ้าระวังและ
แจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ วินัยข้าราชการ

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี

ข้าราชการสังกัดสานักงานพัฒนา ตุลาคม 2564 ชุมชนจังหวัดปทุมธานีทุกคนมี
กันยายน 2565
การปฏิบัตริ าชการด้วยด้วยหลัก
ความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ

-

0.005

-

-

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2565 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

บูรณาการ

งบปกติ

คน

20

-

-

คน

16

-

-

1.1.8 ส่งเสริมในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร ด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน

16

-

-

1.1.9 ส่งเสริมการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

คน

35

-

-

1.1.10 ประชุมประจาเดือนของเรือนจาจังหวัดปทุมธานี

ครั้ง

6

-

-

1.1.11 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และเครือข่ายมีค่านิยม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

คน

31

-

-

1.1.12 ส่งเสริมในการให้ขา่ วสารข้อมูล และการรับทราบ
ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ

คน

31

-

-

1.1.13 ประชุมประจาเดือนสานักงานฯ

คน

31

-

-

1.1.14 ส่งเสริมในการให้ขา่ วสารข้อมูล และการรับทราบ
ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ

คน

29

-

-

1.1.6 ส่งเสริมการปฏิบัตงิ าน โดยจัดให้มีการสอนแนะ
การเรียนรู้ และปฏิบัตติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยแก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน
1.1.7 เสริมสร้างธรรมภิบาลสานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดปทุมธานี

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

รวม

แผนการดาเนินงานและใช้จา่ ย
งบประมาณ (ล้านบาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

หน่วยงานรับผิดชอบ

1
-

2
-

3
-

4
-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

เรือนจาจังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

เรือนจาจังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัตติ ามระเบียบวืนัย ตุลาคม 2564 และเป็นไปตามจารีตอันดีงาม
กันยายน 2565

-

-

-

-

ไม่ใช้ จานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
งบประมาณ สานักงานฯ ได้รับทราบประกาศ
วาระด้านการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ไม่ใช้ จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
งบประมาณ

เจ้าหน้าที่ของรัฐในสานักงานฯ
ทุกคนรับทราบประกาศวาระ
จังหวัด นาไปปฏิบัติ

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด
ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การปราบปรามการทุจริต

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

ไม่ใช้ จานวนเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ
งบประมาณ ได้รับทราบประกาศ/คาสั่ง/
มาตรการ/ข้อมูลข่าวสารและอื่นๆ
เกี่ยวกับด้านการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ
ตุลาคม 2564 รับทราบประกาศ/คาสั่ง/
กันยายน 2565
มาตรการ และข้อมูลข่าวสารอื่นๆ
เกี่ยวกับด้านการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ นาไป
ปฏิบัติ

-

-

-

-

ไม่ใช้ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ
งบประมาณ บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
เข้าใจและนาไปประยุกต์ใช้
ร้อยละ 85
ไม่ใช้ ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมที่
งบประมาณ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
ไปปรับใช้ในการปฏิบัตริ าชการ
ไม่ใช้ จานวนเจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ
งบประมาณ ได้รับทราบประกาศวาระ
ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ไม่ใช้ ร้อยละของผู้รับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร
งบประมาณ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ไม่ใช้ จานวนครั้งในการประชุม
งบประมาณ ประจาเดือนของเรือนจาจังหวัด
ปทุมธานี
ไม่ใช้ ไม่มีผู้ถกู ร้องเรียน และโดนตั้ง
งบประมาณ คณะกรรมการสอบสวน

เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้
สานักงานที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ประชาชนได้รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพโปร่งใส รวมทั้ง
การทางานในหน่วยงานมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต
เจ้าหน้าที่ปฏิบัตติ ามระเบียบวินัย
และเป็นไปตามจารีตอันดีงาม

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

ประชาชนและเจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ยความ
โปรงใส เป็นธรรม

สานักงานที่ดนิ จังหวัด
ปทุมธานี

สานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2565 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

บูรณาการ

งบปกติ

1.1.15 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

แผน

1

-

-

1.1.16 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต การ
ป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

คน

29

1.1.17 อบรมจริยธรรมวินัยและจิตสานึกข้าราชการบรรจุ
ใหม่เพือ่ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

คน

ข้าราชการ
บรรจุใหม่ทุกคน

-

-

1.1.18 ประชุมประจาเดือนสานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดปทุมธานี
1.1.19 ส่งเสริมในการให้ขา่ วสารข้อมูล และการรับทราบ
ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ

คน

๑๘

-

-

คน

๑๘

-

-

1.1.20 โครงการศึกษาดูงานเพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
เครือข่ายสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และ
เรียนรู้วิถชี ีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คน

๑๘

-

0.0559

0.0559

1.1.21 โครงการปันยิ้ม สร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ป่วย และพระภิกษุสงฆ์

คน

500

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

1.1.22 ส่งเสริมให้ความรู้ถงึ โทษของการทุจริต รวมทั้ง
สร้างจิตสานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้าน
การทุจริต

คน

40

-

-

ไม่ใช้ จานวนเรื่องร้องเรียน
งบประมาณ

0.0055

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

รวม
ไม่ใช้ มีแผนบริหารความเสี่ยงการ
งบประมาณ ทุจริตประจาปี จานวน 1 แผน

สานักงานฯ มีมาตรการ ระบบ
ตุลาคม 2564 หรือแนวทางในการบริหารจัดการ กันยายน 2565
ความเสี่ยงของการดาเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต เพือ่ เป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ที่มีประสิทธิภาพ

บุคลากรของสานักงานฯ มีความรู้
ความเข้าใจ เกิดวัฒนธรรมค่านิยม
ในการปฏิบัตงิ านอย่างซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วม
สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
เพือ่ สร้างจิตสานึกในการปฏิบัติ
ราชการเพือ่ ป้องกันการกระทาผิด
วินัย และประพฤติมิชอบ
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การปราบปรามการทุจริต
จานวนเจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ เจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ ทุกคน
ได้รับทราบประกาศวาระด้านการ รับทราบและนาไปปฏิบัติ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
จานวนเจ้าหน้าที่ในสานักงานฯได้ เจ้าหน้าที่ฯได้นาหลักเศรษฐกิจ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายฯ พอเพียงประกอบด้วย ความ
และเรียนรู้วิถชี ีวิตชุมชนตามหลัก พอเพียง ความมีเหตุผล และ
เศรษฐกิจพอเพียง
ภูมิคุ้มกัน ไปใช้ในการปฏิบัตงิ าน
และดาเนินชีวิตประจาวัน
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดใี ห้องค์กร
ประชาชนที่มาใช้บริการและ
ผู้บริการมีความรู้สึกเชิงบวกต่อ
เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ สานักงานที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี
ร้อยละ 90
เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ภาครัฐมีนโญบาย
ดูแลผู้สูงอายุใน 4 มิติ

แผนการดาเนินงานและใช้จา่ ย
งบประมาณ (ล้านบาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
-

2
-

3
-

4
-

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี

0.0055 บุคลากรของสานักงานฯ เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ในการสร้าง
ค่านิยมสุจริต การป้องกันการ
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม จานวน 29 คน
ไม่ใช้ ร้อยละ 100 ของข้าราชการ
งบประมาณ บรรจุใหม่ได้รับการอบรม

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

-

-

-

-

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานที่ดนิ จังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานที่ดนิ จังหวัด
ปทุมธานี

ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่

0.0055

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี

0.056 สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2565 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

บูรณาการ

งบปกติ

1.1.23 ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ ของสานักงานฯ เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา และรับทราบด้านการป้องกัน
การทุจริต

คน

30

-

-

ไม่ใช้ จานวนเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ
งบประมาณ ทีไ่ ด้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วม
กิจกรรมศาสนาของจังหวัดหรือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้รับทราบประกาศ/คาสั่ง/
มาตรการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ด้านการป้องกัน

1.1.24 ประชุมประจาเดือน สานักงานปฏิรูปที่ดนิ จังหวัด
ปทุมธานี

คน

30

-

-

1.1.25 ส่งเสริมให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีค่านิยม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.1.26 อบรมข้าราชการบรรจุใหม่เพือ่ ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

คน

95

-

-

คน

ข้าราชการ
บรรจุใหม่ทุกคน

-

-

1.1.27 เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสานักงานปศุสัตว์
จังหวัดปทุมธานี ประจาปี 2565

คน

๓๓

-

-

1.1.28 ประชุมประจาเดือนสานักงานพาณิชย์จังหวัด
ปทุมธานี

คน

29

-

-

1.1.29 ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่สานักงานพาณิชย์
จังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และ
กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดปทุมธานี

คน

29

-

-

1.1.30 การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพือ่ ป้องกันการทุจริตในที่ประชุม
ประจาเดือนของสานักงานฯ
1.1.31 ประชุมประจาเดือนของเรือนจาจังหวัดปทุมธานี

คน

15

-

-

ครั้ง

6

-

-

จานวนครั้ง
ของการจัด
บอร์ด

1

-

-

ไม่ใช้ จานวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ ได้รับ
งบประมาณ
ความรู้เกี่ยวกับการปราบปราม
การทุจริต
ไม่ใช้ ไม่มีผู้ถกู ร้องเรียน และโดนตั้ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัตติ ามระเบียบวินัย
งบประมาณ คณะกรรมการสอบสวน
และเป็นไปตามจารีตอันดีงาม
ไม่ใช้ ร้อยละ 100 ของข้าราชการ
เพือ่ สร้างจิตสานึกในการปฏิบัติ
งบประมาณ บรรจุใหม่ได้รับการอบรม
ราชการเพือ่ ป้องกันการกระทาผิด
วินัย และประพฤติมิชอบ
ไม่ใช้ จานวนเจ้าหน้าที่ ในสังกัด
เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสานักงาน
งบประมาณ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
ไม่ใช้ จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
งบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
ไม่ใช้ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เจ้าหน้าที่นาหลักธรรมคาสอน
งบประมาณ
ทางศาสนามาประยุกต์ใช้กบั
การปฏิบัตงิ านและการดารงชีวิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ใช้ จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความ
งบประมาณ
เข้าใจในการดาเนินการและแนว
ทางการป้องกันทุจริตในหน่วยงาน
ไม่ใช้ จานวนครั้งในการประชุม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ย
งบประมาณ ประจาเดือนของเรือนจาอาเภอ ความโปร่งใสเป็นธรรม
ธัญบุรี
ไม่ใช้ จานวนครั้งที่มีการจัดทาบอร์ด
เจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติ
งบประมาณ "NSO โปร่งใส" เพือ่ เผยแพร่
จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกิจกรรม
เอกสารเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม
การจัดบอร์ดและรับทราบเรื่อง
จริยธรรมฯลฯ
คุณธรรม จริยธรรมฯลฯ

1.1.32 การจัดทาบอร์ด "NSO โปร่งใส" เพือ่ เผยแพร่
เอกสารเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะเวลาดาเนินการ

รวม

แผนการดาเนินงานและใช้จา่ ย
งบประมาณ (ล้านบาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

หน่วยงานรับผิดชอบ

1
-

2
-

3
-

4
-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานการปฏิรูป
ที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

-

-

-

-

สานักงานประกันสังคม
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานประกันสังคม
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานประมงจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

เรือนจาอาเภอธัญบุรี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานสถิตจิ ังหวัด
ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯนาหลัก ตุลาคม 2564 ศาสนามาประยุกต์มาใช้ให้เกิด
กันยายน 2565
ประโยชน์ได้ และรับทราบ
ประกาศ/คาสั่ง/มาตรการข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับด้านการป้องกัน

สานักงานการปฏิรูป
ที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2565 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

บูรณาการ

งบปกติ

1.1.33 โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย
ข้าราชการ ประมวลจริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ

จานวนครั้ง

๘

-

-

1.1.34 ประชุมประจาเดือนสานักงานสหกรณ์จังหวัด
ปทุมธานี
1.1.35 ส่งเสริมในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร และการรับทราบ
ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ

คน

๕๒

-

-

คน

๕๒

-

-

1.1.36 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของบุคลากรในสังกัด
ที่ทาการปกครองจังหวัดปทุมธานี ในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คน

40

-

-

1.1.37 ส่งเสริมในการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร ด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน

๗

-

-

1.1.38 ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

คน

๗

-

-

1.1.39 ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ
เข้าร่วมปฏิบัตธิ รรมและเข้าวัดรักษาศีล

คน

๗

-

-

1.1.40 ส่งเสริมให้ความรู้ถงึ โทษของการทุจริต รวมทั้ง
คน
๗
สร้างจิตสานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการ
ทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
1.2.1 ป้องกันการทุจริต และให้มีจึตสานึกในการเป็น
คน
25
ข้าราชการใสสะอาด

-

-

-

-

-

-

1.2.2 ป้องกันการทุจริต และให้มีจึตสานึกในการ
เป็นข้าราชการใสสะอาด

คน

25

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

รวม

แผนการดาเนินงานและใช้จา่ ย
งบประมาณ (ล้านบาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

หน่วยงานรับผิดชอบ

1
-

2
-

3
-

4
-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

-

-

-

-

สร้างค่านิยมองค์กร โปร่งใส
ตุลาคม 2564 ไร้ทุจริต ให้บุคลากรในสังกัด
กันยายน 2565
ที่ทาการปกครองจังหวัดปทุมธานี
ได้ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

-

-

-

-

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

ไม่ใช้ ไม่มีผู้ถกู ร้องเรียน และโดนตั้ง
งบประมาณ คณะกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัตติ ามระเบียบวินัย ตุลาคม 2564 และเป็นไปตามจารีตอันดีงาม
กันยายน 2565

-

-

-

-

ไม่ใช้ ไม่มีผู้ถกู ร้องเรียน และโดนตั้ง
งบประมาณ คณะกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัตติ ามระเบียบวินัย ตุลาคม 2564 และเป็นไปตามจารีตอันดีงาม
กันยายน 2565

-

-

-

-

ไม่ใช้ จานวนครั้งการรณรงค์เผยแพร่
งบประมาณ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ วินัยข้าราชการ
ประมวลจริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ
ไม่ใช้ จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
งบประมาณ
ไม่ใช้ จานวนเจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ
งบประมาณ ได้รับทราบประกาศวาระด้าน
การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ไม่ใช้ ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ มีความตระหนักรู้และมีความ
เข้าใจในเรื่องการป้องกันการทุจริต
และประพฤติโดยมิชอบในการ
ปฏิบัตริ าชการร่วมกันตามหลัก
ธรรมาภิบาล

เจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานีมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ วินัยข้าราชการ

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การปราบปรามการทุจริต
เจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ ทุกคน
รับทราบและนาไปปฏิบัติ

ไม่ใช้ จานวนเจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักใน
งบประมาณ ได้รับทราบข่าวสารในการป้องกัน การปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ยความ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัตติ าม
ระเบียบกฎหมาย
ไม่ใช้ จานวนเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯนาหลัก
งบประมาณ ที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วม
ศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลใน
กิจกรรมทางศาสนาของจังหวัด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดขี ึ้น
ไม่ใช้ จานวนข้าราชการที่ได้รับการ
เจ้าหน้าที่นาหลักศาสนามา
งบประมาณ ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการ
ศาสนาของจังหวัด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดขี ึ้น
ไม่ใช้ จานวนเรื่องร้องเรียน
ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
งบประมาณ
ปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่

สานักงานสถิตจิ ังหวัด
ปทุมธานี

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานสหกรณ์
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี
สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2565 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

บูรณาการ

งบปกติ

รวม

1.2.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ าน
ให้ถกู ต้องเป็นไปตามกฎหมาย เพือ่ ป้องกันการ
ทุจริต ภายในหน่วยงาน

คน

16

-

-

ไม่ใช้ จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
งบประมาณ

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

1.2.4 จัดตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต

คน

95

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

1.2.5 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัด

4

-

0.1440

0.1440

1.2.6 โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทาง
วัฒนธธรรม

คน

120

-

0.0700

0.0700

บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการปราบปราม
การทุจริต และตระหนักในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบภาครัฐ
จานวนเจ้าหน้าที่สานักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสานักงานฯ
ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
ทุกคนพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น
และหน่วยงานเครือข่ายและ
นาไปปรับปรุงพร้อมนาไปใช้ใน
ประชาชน
การปฏิบัตงิ านจริง
วัดที่เข้าร่วมโครงการดาเนิน
เด็ก เยาวชน ในชุมชนได้รับการ
โครงการตามแนวทางที่กรมการ กล่อมเกลาจิตใจหลักธรรมทาง
ศาสนากาหนด
ศาสนาจากพระผู้ทาการสอน
จานวนเด็ก เยาวชนที่เข้าร่วม
เด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
โครงการ
ได้รับความรู้ ทักษะ การเลือกรับ
สื่อit และมีภูมิคุ้มกันในการดา
เนืนชีวิตในสังคม
ร้อยละ 100 ของหน่วยงานได้รับ เพือ่ เสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
การเสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้ หน่วยงานในสังกัด
หลักธรรมาภิบาล
ร้อยละ 100 ของหน่วยงานได้รับ เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่รับรู้และปฏิบัติ
การเผยประมวลจริยธรรมเพือ่
ตามมาตรฐานประมวลจริยธรรม
เผยแพร่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตงิ าน

1.2.7 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน เพือ่
เสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัตหิ น้าที่
1.2.8 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการในการ
ปฏิบัตงิ านให้กบั หน่วยงานในสังกัดเพือ่ เผยแพร่
ให้กบั เจ้าหน้าที่

หน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

1.2.9 ส่งเสริมในการให้ขา่ วสารข้อมูล และการรับทราบ
ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ

ครั้ง

3

-

-

หน่วยงาน

1

-

-

คาสั่ง
คณะกรรมการ
ตรวจรับฯ

1

-

-

ป้าย

๔

-

-

ไม่ใช้ จานวนครั้งของการให้ขอ้ มูล
เจ้าหน้าที่ของสานักงานปศุสัตว์
งบประมาณ ข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริต จังหวัดปทุมธานีที่เข้าร่วมประชุม
มีความรู้และตระหนักในการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาครัฐ
ไม่ใช้ หนังสือเชิญหน่วยงานภายนอก การตรวจรับข้าวสาร และอาหาร
งบประมาณ ร่วมเป็นผู้สังเกตุการณ์ในการ
ดิบ มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจรับข้าวสาร และอาหารดิบ ตรวจสอบได้
ไม่ใช้ เรือนจาฯ มีคณะกรรมการตรวจ การตรวจรับข้าวสาร และอาหาร
งบประมาณ รับข้าวสารและอาหารดิบทุกวัน ดิบ มีความโปร่งใส และสามารถ
และมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ตรวจสอบได้
คณะกรรมการฯ ทุกเดือน
ไม่ใช้ มีป้ายรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริต ป้ายประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึก
งบประมาณ ครบจานวนที่กาหนด
ในการต่อต้านการทุจริต

1.2.10 เชิญหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์
ในการตรวจรับข้าวสาร และอาหารดิบ
1.2.11 การตรวจรับข้าวสาร และอาหารดิบของเรือนจาฯ

1.2.12 จัดทาป้ายรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริตติดไว้ใน
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

แผนการดาเนินงานและใช้จา่ ย
งบประมาณ (ล้านบาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

หน่วยงานรับผิดชอบ

1
-

2
-

3
-

4
-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานประกันสังคม
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

0.1440

-

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

เรือนจาจังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

เรือนจาจังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานคลังจังหวัด
ปทุมธานี

0.0700 สานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2565 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

บูรณาการ

งบปกติ

คน

๗

-

-

กล่อง

๑

-

-

16

-

-

คน

26

-

-

1.3.3 เสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดดาเนินรอยตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
มีรางวัลยกย่องคนดีที่ปฏิบัตติ ามแนวทาง
-การประกวดคนดีศรีสาธารณสุข
-ส่งประกวดเจ้าหน้าที่ของรัฐเพือ่ ยกย่องผู้
ประพฤติปฏิบติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
-คัดเลือกข้าราชการดีเด่น

หน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

-

-

1.3.4 ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านให้ถกู ต้อง ตามระเบียบ/
ด้านกฏหมาย เพือ่ ป้องกันการทุจริต ภายใน
สานักงานฯ

คน

18

-

-

1.2.13 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการในการ
ปฏิบัตงิ านให้กบั หน่วยงานในสังกัดเพือ่ เผยแพร่
ให้กบั เจ้าหน้าที่
1.2.14 จัดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
1.3.1 ส่งเสริมการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
คน
ปรับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

1.3.2 การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางการปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1.4.1 เครือข่าย อพม.มีการประชุมร่วมกับกระทรวงการ
คน
20
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1.4.2 พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน
(อสม.) ให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและ
แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

ครั้ง

1

-

-

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

รวม

แผนการดาเนินงานและใช้จา่ ย
งบประมาณ (ล้านบาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

หน่วยงานรับผิดชอบ

1
-

2
-

3
-

4
-

เจ้าหน้าที่ในสานักงานปฏิบัตงิ าน ตุลาคม 2564 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

ไม่ใช้ จานวนเจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ
งบประมาณ มีความเข้าใตและนาไปปฏิบัติ
ในการดาเนินชีวิต ในด้าน
การทางานและครอบครัว
ไม่ใช้ เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ทุกคน
งบประมาณ มีความเข้าใจและนาไปปฏิบัติ
ในการดาเนินชีวิต ในด้านการ
ทางาน และครอบครัว
ไม่ใช้ หน่วยงานในสังกัดมีการส่งเสริม
งบประมาณ และยกย่องให้คนดีมีโอกาสได้รับ
รางวัลเพือ่ เป็นขวัญกาลังใจและ
เป็นตัวอย่างให้เพือ่ นร่วมงาน
ปฏิบัตติ ามแนวทางที่ดี

เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ทุกคนมี
ความเข้าใจและนาไปปฏิบัตใิ น
การดาเนินชีวิต ในด้านการ
ทางานและครอบครัว
เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ทุกคน
มีความเข้าใจและนาไปปฏิบัติ
ในการดาเนินชีวิต ในด้านการ
ทางาน และครอบครัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการ
เสริมสร้างให้ดาเนินรอยตาม
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิน
ชีวิตโดยมีรางวัลยกย่องผู้
ประพฤติดี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี

ไม่ใช้ จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
งบประมาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านให้
ถูกต้อง ตามระเบียบ/ด้าน
กฏหมาย เพือ่ ป้องกันการทุจริต
ภายในสานักงานฯ

เจ้าหน้าที่ของสานักงานที่ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับป้องกันการ
ปราบปรามทุจริต และตระหนัก
ในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาครัฐ

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานการปฏิรูป
ที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี

เครือข่าย อพม.ที่เข้าร่วมการ
ประชุมสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
นามาปรับใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ไม่ใช้ ทุกอาเภอมีเครือข่ายอาสาสมัคร เพือ่ พัฒนาเครือข่าย อสม.ในการ
งบประมาณ สาธารณสุขในการเฝ้าระวังในการ ต่อต้านการทุจริต
ต่อต้านการทุจริต

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดปทุมธานี
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี

ไม่ใช้ ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ใน
งบประมาณ สานักงานได้รับความรู้จากการ
เผยแพร่ประมวลจริยธรรมไว้ใช่
ในการปฏิบัตงิ าน
ไม่ใช้ เจ้าหน้าที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริต
งบประมาณ ในสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่รับรู้และปฏิบัติ
ตามมาตรฐานประมวลจริยธรรม

ไม่ใช้ ร้อยละของเครือข่าย อพม.ที่ได้
งบประมาณ เข้าร่วมการประชุม

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2565 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

บูรณาการ

คน

340

-

งบปกติ

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

รวม

แผนการดาเนินงานและใช้จา่ ย
งบประมาณ (ล้านบาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

หน่วยงานรับผิดชอบ

1
-

2
-

3
-

4
-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดปทุมธานี

ไม่ใช้ จานวนข้าราชการและบุคลากร ข้าราชการและบุคลากรสานักงาน
งบประมาณ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกคน วัฒนธรรมจังหวัดทุกคนเข้าใจ
เข้าร่วมประชุม
แนวทางการปฏิบัตงิ านอย่าง
ถูกต้อง
ไม่ใช้ จานวนครั้งในการประชุม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ยความ
งบประมาณ ประจาเดือนของสานักงานสถิติ โปรงใส เป็นธรรม
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานสถิตจิ ังหวัด
ปทุมธานี

ไม่ใช้ บุคลากรในสังกัดมีความตระหนัก เจ้าหน้าที่ของรัฐในสานักงานฯ
งบประมาณ ถึงความถูกต้อง
ทุกคน รับทราบประกาศวาระ
จังหวัด นาไปปฏิบัติ
ไม่ใช้ ส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานีมี สังคมจังหวัดปทุมธานี เป็นสังคม
งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มี ที่ร่มเย็นเป็นสุข
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีทมี่ ีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
2.4.1 การตรวจสอบภายในและบัญชีของหน่วยงานใน
หน่วยงาน
1
ไม่ใช้ ได้รับการตรวจสอบภายใน
เพือ่ ตรวจสอบ การผิดระเบียบ
การกากับเพือ่ ลดความเสี่ยงในการประพฤติมิชอบ
งบประมาณ ประจาปีจากสานักงานสถิติ
ประพฤติมิชอบที่สุ่มเสี่ยงต่อ
แห่งชาติ
การทุจริต
2.4.2 โครงการตรวจสอบภายในและบัญชีของหน่วยงาน
หน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ไม่ใช้ ทุกหน่วยงานเป้าหมายได้รับการ เพือ่ ตรวจสอบ การผิดระเบียบ
ในการกากับเพือ่ ลดความเสี่ยงในการประพฤติ
งบประมาณ ตรวจสอบภายในประจาปี
ประพฤติมิชอบที่สุ่มเสี่ยงต่อ
มิชอบ
การทุจริต

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานสถิตจิ ังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี

1.4.3 การบูรณาการร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน/เมือง
(ทสม.) เพือ่ ป้องกัน และต่อต้านการทุจริต

0.2350

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
2.1.1 เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมในหน่วยงานให้ยดึ
คน
32
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัตงิ าน

กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าทีร่ ัฐในทุกระดับ
2.2.1 ประชุมประจาเดือนข้าราชการสานักงาน
คน
20
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

2.2.2 ประชุมประจาเดือนของสานักงานสถิตจิ ังหวัด
ปทุมธานี

ครั้ง

12

-

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
2.3.1 จานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสานักงานฯ ได้รับ
คน
25
ทราบประกาศวาระด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
2.3.2 จัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดปทุมธานี
แผน
1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

-

-

-

0.2350 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน/เมือง
(ทสม.) ในจังหวัด ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ข้อมูล นโยบาย ด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
จาก ก.ทส.

ไม่ใช้ ร้อยละของบุคลากรในสานักงาน
งบประมาณ ได้รับเสริมสร้างจิตสานึกและ
ค่านิยมในหน่วยงานให้ยดึ หลัก
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัตงิ าน

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ตุลาคม 2564 ทรัพยากรธรรมชาติและ
กันยายน 2565
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน/เมือง
(ทสม.) ในจังหวัด และหน่วยงาน
มีความเข้าใจในหลักการของ
ก.ทส.เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และมีการประสานงานที่ดี

บุคลากรในสานักงานได้รับ
เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม
ในหน่วยงานให้ยดึ หลักธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัตงิ าน

สานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
ปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2565 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ผลลัพธ์

บูรณาการ

งบปกติ

-

-

ไม่ใช้ ร้อยละ 100 ในการให้ความรู้
งบประมาณ กาหนดแนวทางในการป้องกัน
ประโยชน์ทับซ้อน

บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้
ความเข้าใจในการกาหนด
แนวทางการป้องกันประโยชน์
ทับซ้อน

3.1.2 ให้ความรู/้ แนวทาง/ทบทวน ในเรื่องการมี
ครั้ง
8
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และดาเนินการ
รายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนประโยชน์ทับซ้อน
กลยุทธ์ที่ 2 การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตในเชิงนโยบาย (Policy Cycle feedback)
3.2.1 ให้รายงานผลการดาเนินการเรื่องการเรี่ยไรและ
หน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

-

ไม่ใช้ จานวนครั้งของการทบทวน
งบประมาณ ระเบียบในเรื่องการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ

บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับ
ความรู้ในเรื่องระเบียบในเรื่อง
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบติหน้าที่
ราชการ

-

ไม่ใช้ ทุกหน่วยงานรายงานผลการ
งบประมาณ ดาเนินการเรื่องการเรี่ยไรและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ไม่ใช้ มีคณะทางานเพือ่ ป้องกัน
งบประมาณ การทุจริตของเจ้าหน้าที่
จานวน 1 คณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
3.1.1 ให้ความรู้กาหนดแนวทางในการป้องกันประโยชน์
หน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ทับซ้อน
-วิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัตงิ านที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
-จัดทาแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
-รายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนประโยชน์ทับซ้อน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
4.1.1 จัดตั้งคณะทางานเพือ่ ป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่

คณะ

1

-

-

4.1.2 สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตงิ านด้านต่างๆ

กิจกรรม

1

-

-

4.1.3 จัดทาแนวทางการตรวจสอบการดาเนินการ
ด้านต่างๆ

กิจกรรม

1

-

-

4.1.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างเพือ่ ให้
ประชาชนผู้ที่สนใจ สามารถตรวจสอบการ
ดาเนินงานของหน่วยงานราชการได้

กิจกรรม

1

-

-

ระยะเวลาดาเนินการ

รวม

แผนการดาเนินงานและใช้จา่ ย
งบประมาณ (ล้านบาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

หน่วยงานรับผิดชอบ

1

2

3

4

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานสถิตจิ ังหวัด
ปทุมธานี

หน่วยงานมีระบบการดาเนินงาน ตุลาคม 2564 เพือ่ ความโปร่งใสในการ
กันยายน 2565
ดาเนินงานเพือ่ ป้องกันการเรี่ยไร
และประโยชน์ทับซ้อน

-

-

-

-

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

เรือนจาจังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานขนส่งจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานขนส่งจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานขนส่งจังหวัด
ปทุมธานี

ประชนชนผู้เข้าใช้บริการ หรือผู้
มาติดต่อกับทางเรือนจามีความ
เชื่อมั่นในการทางานของ
เจ้าหน้าที่เรือนจาจังหวัดปทุมธานี
ไม่ใช้ ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/งาน/หน่วยเคลื่อนที่ ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/งาน/หน่วยเคลื่อนที่
งบประมาณ มีการจัดทากิจกรรม
ได้จัดทากิจกรรม เพือ่ สร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัตงิ าน
ไม่ใช้ ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/งาน/หน่วยเคลื่อนที่ บุคลากรปฏิบัตงิ านด้วยความ
งบประมาณ มีการจัดทาแนวทางการ
ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตาม
ดาเนินการด้านต่างๆ
แนวทางที่กาหนด
ไม่ใช้ ติดประกาศเผยแพร่
ประชาชนผู้ที่สนใจ สามารถ
งบประมาณ ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการดาเนินงานของ
เพือ่ ให้ประชาชนผู้ที่สนใจ
หน่วยงานราชการได้
สามารถตรวจสอบการดาเนินงาน
ของหน่วยงานได้

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2565 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

บูรณาการ

งบปกติ

4.1.5 รายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนใน
เว็บไซต์สานักงาน

ครั้ง

2

-

-

4.1.6 ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการปฏิบัตงิ านด้าน
พัสดุและการเงิน

ครั้ง

ทุกครั้ง

-

-

อปท.65 แห่ง

ดาเนินการ
อย่างน้อย
ปีละครั้ง

-

4.2.2 แผนการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุของ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 อย่างน้อยปีละครั้ง

ครั้ง

ดาเนินการ
อย่างน้อยปีละ
ครั้ง

4.2.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานใช้ระบบจากโครงการ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในการบริหารงาน

หน่วยงาน

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

รวม

แผนการดาเนินงานและใช้จา่ ย
งบประมาณ (ล้านบาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

หน่วยงานรับผิดชอบ

1
-

2
-

3
-

4
-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

ไม่ใช้ จานวน อปท.ที่ได้รับการตรวจสอบ ออก อปท.อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
งบประมาณ

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

3

33

-

-

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ปทุมธานี

ไม่ใช้ ระบบการเงิน บัญชีและพัสดุของ การเงิน บัญชีและพัสดุของ
งบประมาณ สานักงานวัฒนธรรทมจังหวัด
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานีได้รับการตรวจสอบ
ปทุมธานีมีการดาเนินการตาม
ระเบียบกฎหมาย
ไม่ใช้ ทุกหน่วยงานดาเนินการตาม
หน่วยงานมีระบบการดาเนินงาน
งบประมาณ โครงการประเมินความโปร่งใส
เพือ่ ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี

ไม่ใช้ มีกล่องตู้แดงรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีช่องทางให้ผู้ตอ้ งขังแจ้งปัญหา
งบประมาณ สาหรับผู้ตอ้ งขัง ไม่ตอ้ งกว่า 5 ตู้ และป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

เรือนจาจังหวัดปทุมธานี

ไม่ใช้ เจ้าหน้าที่นาหลักศาสนามา
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสานักงานฯ ตุลาคม 2564 งบประมาณ ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการ
ทุกคน ละอายใจและเกรงกลัว
กันยายน 2565
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดขี ึ้น
ต่อบาป
4.4.2 จานวนบุคลากรของสานักงานสถิตจิ ังหวัด
คน
30
ไม่ใช้ บุคลากรของสานักงานฯนาหลัก บุคลากรของสานักงานฯ ทุกคน ตุลาคม 2564 ปทุมธานีที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม
งบประมาณ ศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลใน ละอายใจและเกรงกลัวต่อบาป
กันยายน 2565
ทางศาสนาของจังหวัดปทุมธานี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดขี ึ้น
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชือ่ มโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
4.5.1 การจัดทาแผนการบูรณาการการใช้พัสดุใน
แผน
1
ไม่ใช้ มีแผนการใช้พัสดุในสานักงาน
การใช้พัสดุในสานักงาน
ตุลาคม 2564 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจาปี
งบประมาณ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีมี
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีมี
กันยายน 2565
งบประมาณ 2565
ประสิทธิภาพและตรงตาม
ประสิทธิภาพตอบสนองความ
ระเบียบกฎหมายพัสดุ
ต้องการของทุกกลุ่มงาน

-

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
สานักงานสถิตจิ ังหวัด
ปทุมธานี

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
4.2.1 แผนการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖5 โดยกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการ
ตรวจสอบ ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุของ อปท.จานวน ๖๕ แห่ง อย่างน้อยปี
ละครั้ง (ทุกเดือน)

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
4.3.1 กล่องตู้แดงรับเรื่องราวร้องทุกข์สาหรับผู้ตอ้ งขัง
กล่อง

ประชาชนเข้าดูรายงานผล
การดาเนินงานได้อย่างสะดวก
และหน่วยงานมีความโปร่งใส

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัตงิ านด้านพัสดุและ
การเงินได้อย่างถูกต้อง

-

-

-

ทุกหน่วยงาน

-

-

5

-

-

-

-

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.4.1 จานวนข้าราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วม
คน
25
กิจกรรมทางศาสนาของจังหวัดและกรมฯ

ไม่ใช้ แบบรายงานผลการดาเนินงาน
งบประมาณ ในเว็บไซต์สานักงาน
http://pathumthani.mnre.
go.th
ไม่ใช้ จานวนเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
งบประมาณ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
ที่ส่งไปอบรมฯ

-

-

สานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2565 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

บูรณาการ

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
4.7.1 กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการปฏิบัตงิ าน
กิจกรรม
1
ตามหลักธรรมาภิบาลของสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี
4.7.2 การสร้างค่านิยมและปลูกจิตสานึก
ครั้ง
1
-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
5.1.1 จานวนช่องทางให้ภาคประชาชนเข้าร้องเรียน
ช่องทาง
เสนอแนะให้ขอ้ มูลอย่างน้อย 3 ช่องทาง

งบปกติ
-

-

3

-

-

จุด

1

-

-

5.1.3 เพิม่ ช่องทางการแจ้งข้อมูลการทุจริตที่หลากหลาย

ช่องทาง

3

-

-

5.1.4 จัดช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับเรื่อง
ร้องเรียนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
5.1.5 เพิม่ ช่องทางร้องเรียน

ช่องทาง

5

-

-

ช่องทาง

มากกว่า 3
ช่องทาง

-

-

5.1.6 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ จากประชาชน

จานวน
ช่องทาง

2

-

-

5.1.2 จัดทาจุดรับเรื่องร้องเรียน และแสดงแผ่นป้าย
ขั้นตอนอย่างชัดเจน

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

รวม
ไม่ใช้ เพือ่ เพิม่ สมรรถนะและเสริมสร้าง
งบประมาณ องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ด้านการป้องกันการทุจริต
ไม่ใช้ บุคลากรในหน่วยงานสร้าง
งบประมาณ ความตระหนักนโยบายกระทรวง
แรงงานโปร่งใสไร้ทุจริต
ร้อยละ 100

แผนการดาเนินงานและใช้จา่ ย
งบประมาณ (ล้านบาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1

2

3

4

หน่วยงานรับผิดชอบ

ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานีปฏิบัตงิ านด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
จนท.ในสนง.ปฏิบัตติ ามนโยบาย
ของจังหวัด หยุดคอรัปชั่น ไม่จ่าย
ไม่รับ ไม่ยอม ไม่เพิกเฉย

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานแรงงาน
จังหวัดปทุมธานี

จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน
จานวน 3 ช่องทาง
www.pathumthani.co.th
www.dpt.go.th
โทร.02-567-6203
ไม่ใช้ มีจุดรับเรื่องร้องเรียน และแสดง ประชนชนผู้เข้าใช้บริการ หรือผู้
งบประมาณ แผ่นป้ายขั้นตอนอย่างชัดเจน
มาติดต่อกับทางเรือนจามีความ
จานวน 1 จุด
เชื่อมั่นในการทางานของ
เจ้าหน้าที่เรือนจาจังหวัดปทุมธานี
ไม่ใช้ จานวนช่องทางให้ภาคประชาชน จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน
งบประมาณ เข้าร้องเรียนเสนอแนะให้ขอ้ มูล จานวน 3 ช่องทาง
อย่างน้อย 3 ช่องทาง
1. ทางfacebook.สานักงานฯ
2. ทางจดหมาย
3. โทร.02-5934406
ไม่ใช้ มีช่องทางในการร้องเรียนไม่น้อย จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน
งบประมาณ กว่า 5 ช่องทาง
จานวน 5 ช่องทาง

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

เรือนจาจังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

ไม่ใช้ จานวนช่องทางให้ภาคประชาชน จัดเพิม่ ให้มีช่องทางในการ
งบประมาณ เข้าร้องเรียนเสนอแนะให้ขอ้ มูล ร้องเรียนทางโทรศัพท์ อีเมล์
จดหมาย
ไม่ใช้ จานวนช่องทางการรับเรื่อง
มีช่องทางในการร้องเรียน
งบประมาณ ร้องเรียน
จานวน ๔ ช่องทาง
๑.ทาง facebook สานักงานฯ
๒.ทางจดหมาย
๓.โทร.๐๒๕๘๑-๗๑๒๐
๔.ด้วยตนเองที่สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดปทุมธานี
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

ไม่ใช้ มีช่องทางให้ประชาชนเข้า
งบประมาณ ร้องเรียน

สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2565 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

บูรณาการ

งบปกติ

5.1.7 กาหนดช่องทางการรับข้อมูลความคิดเห็นของ
ประชาชน

จานวนช่องทาง

3

-

-

ไม่ใช้ จานวนช่องทางที่ให้ประชาชนได้
งบประมาณ ร้องเรียน

5.1.8 เพิม่ ช่องทางการติดต่อเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ การปฏิบัตงิ านโดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่

ช่องทาง

5

-

-

ไม่ใช้ จานวนช่องทางให้ประชาชนเข้า
งบประมาณ ร้องเรียนเสนอแนะให้ขอ้ มูล

5.1.9 จานวนช่องทางให้ภาคประชาชนเข้าร้องเรียน
เสนอแนะให้ขอ้ มูลอย่างน้อย 3 ช่องทาง

ช่องทาง

3

-

-

ไม่ใช้ มีช่องทางให้ประชาชนเข้า
งบประมาณ ร้องเรียน

5.1.10 จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ช่องทาง

5

-

-

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

รวม

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

หน่วยงานรับผิดชอบ

1
-

2
-

3
-

4
-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานสถิตจิ ังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

จานวนเอกสารที่นามาเผยแพร่คิด ตุลาคม 2564 เป็นจานวนเรื่อง
กันยายน 2565

-

-

-

-

สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปทุมธานี

ช่องทางในการร้องเรียน
-ทางโทรศัพท์
-ทางไลน์ของสานักงานที่ดนิ
จังหวัดปทุมธานี
-ทางจดหมาย
จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน
จานวน 5 ช่องทาง
1. ทาง facebook สานักงาน
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี
2. ตู้จดหมายรับเรื่องร้องเรียน
หน้าสานักงานฯ
3. โทร.02-5674046
4. ด้วยตนเองที่สานักงานจัดหา
งานจังหวัดปทุมธานี
5. ทางจดหมาย

จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน
จานวน 3 ช่องทาง
http://pathumthani.nso.go.th
โทร.0-2581-6772
e-mail : ptthani@nso.go.th
ไม่ใช้
มีช่องทางในการร้องเรียนไม่น้อย จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน
งบประมาณ กว่า 5 ช่องทาง
จานวน 5 ช่องทาง
1.www.onab.go.th
2.E-mail :
ac.onab@hotmail.com
๓.โทรศัพท์ 02-581118๙
๔.โทรสาร ๐๒-๕๘๑๑๑๔๘
๕.ร้องเรียนด้วยตนเองเป็น
หนังสือที่สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตทีม่ ีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5.3.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตวั อย่างของการกระทา
ครั้ง
24
ไม่ใช้ ร้อยละของการเผยแพร่
ความผิดวินัย/ประมวลจริยธรรม ตามหนังสือแจ้ง
งบประมาณ ประชาสัมพันธ์หนังสือแจ้งเวียน
เวียนอุทาหรณ์กอ่ นทาผิด
อุทาหรณ์กอ่ นทาผิด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

แผนการดาเนินงานและใช้จา่ ย
งบประมาณ (ล้านบาท)

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

สานักงานที่ดนิ จังหวัด
ปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2565 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6.1.1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมในโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต

ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

บูรณาการ

งบปกติ

คน

10

-

-

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

รวม

ไม่ใช้ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม
สามารถนาความรู้มาเผยแพร่
งบประมาณ ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
ให้กบั ข้าราชการเรือนจาจังหวัด
การป้องกันการทุจริต ไม่น้อยกว่า ปทุมธานี และเป็นแบบอย่างใน
10 คน
การปฏิบัตหิ น้าที่ได้
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
6.2.1 เสริมสร้างค่านิยมแก่ขา้ ราชการสานักงาน
คน
20
ไม่ใช้ ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรม ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีปฏิบัตงิ านด้วยความ
งบประมาณ จังหวัดปทุมธานีทุกคนเข้าร่วม
จังหวัดปทุมธานี มีค่านิยม
ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล สนองต่อ
กิจกรรมฯ
จิตสานึกของการปฏิบัตงิ านด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติดว้ ยการป้องกันการทุจริต
ความซื่อสัตย์ สุจริต

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

แผนการดาเนินงานและใช้จา่ ย
งบประมาณ (ล้านบาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
-

2
-

3
-

4
-

-

-

-

-

หน่วยงานรับผิดชอบ

เรือนจาจังหวัดปทุมธานี

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

