รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดปทุมธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชีว้ ัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมทีไ่ ม่ทบต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
1.1.1 โครงการธรรมะ 5 นาที
คน
๔๕
จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ธรรมะ 5 นาที

1.1.2 โครงการให้บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ (อายุ 80 ปีขึ้นไป)
ผู้ป่วย ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ (7 - 9 เดือน) และพระภิกษุสงฆ์

คน

๑๐

1.1.3 แผนส่งเสริมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

คน

50

กลุ่มผู้สูงอายุที่มาขอรับบริการ
ในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิตกิ รรม ที่มีอายุตั้งแต่80 ขึ้นไป
ผู้ป่วย ผู้พิการ สตรีมีครรภ์
(7 - 9 เดือน) และพระภิกษุสงฆ์
จานวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
แผนส่งเสริมป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

บุคลากรสามารถนาหลักคุณธรรม
จริยธรรม และหลักธรรมะ นามาปรับ
ใช้ชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัวได้
อย่างมีความสุข
ผู้มาติดต่อขอรับบริการเกิดความพึง
พอใจ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานที่ดนิ จังหวัดปทุมธานีได้เปิดธรรมะ 5 นาทีให้บุคลากรใน
สานักงานที่ดนิ จังหวัดปทุมธานีได้รับฟังทุกเช้า

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานที่ดนิ จังหวัดปทุมธานีได้เพิม่ ช่องทางการให้บริการให้กบั ผู้สูงอายุ สานักงานที่ดนิ
(อายุ 80 ปีขึ้นไป) ผู้ป่วย ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ (7 - 9 เดือน) และ
จังหวัดปทุมธานี
พระภิกษุสงฆ์ เพือ่ เป็นการอานวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านโดยยึดหลัก
กฎหมายและระบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และมีจิตสานึกในการให้บริการ
ประชาชนชัดเจน โปร่งใส เสมอภาค
สามารถตรวจสอบได้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ และเข้าเป็นส่วนร่วม
ในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง
และแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานที่ดนิ จังหวัดปทุมธานีได้จัดทาแผนส่งเสริมป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ เพือ่ ให้บุคลากรในสานักงานที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี
ดาเนินการตามแผนส่งเสริมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

สานักงานที่ดนิ
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ดาเนินการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยสอดแทรกในหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564
เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้สอดแทรกความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามทุจริตฯ ให้กบั ผู้เข้ารับการประชุมชี้แจง
ข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ณ หอประชุมอาเภอสามโคก อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี

เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล ตุลาคม 2563 เรือน หรือภาคประชาชนมีความรู้
กันยายน 2564
เกี่ยวกับการป้องกันฯ และเข้าเป็นส่วน
ร่วมในการเป็นเครือข่ายสอดส่องเฝ้า
ระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนินการ
โครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่น ตรวจเยี่ยมศูนย์ อปพร. และ
ประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัตงิ านแก่ อปพร. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์อปพร.เทศบาลนครรังสิต เมืองธัญบุรี
ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย คุณธรรมและจริยธรรม สอดแทรกให้กบั ผู้เข้าร่วม
การประชุมชี้แจงข้อราชการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมอาเภอลาลูกกา
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี

1.1.4 การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จานวนหลักสูตร
ประพฤติมิชอบในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

๑

จานวนหลักสูตรที่มีการสอดแทรก
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

1.1.5 โครงการเพิม่ ศักยภาพและการมีส่วนร่วมชองเครือข่าย
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือภาคประชาชนใน
การสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

จานวนครั้ง

๑

จานวนครั้งที่ดาเนินการสอดแทรกให้
ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
ประชุมประชาคม อปพร.ระดับจังหวัด
และ ศ.ปภ.เขต

1.1.6 โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วินัยข้าราชการ
ประมวลจริยธรรม และจรรยาข้าราชการ

จานวนครั้ง

๑

จานวนครั้งการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
วินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรม
วินัยข้าราชการ
และจรรยาข้าราชการ

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานที่ดนิ
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

1.1.7 ป้องกันการทุจริต และให้มีจึตสานึกในการเป็นข้าราชการ
ใสสะอาด

คน

25

ไม่มีผู้ถกู ร้องเรียน และโดนตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัตติ ามระเบียบวินัย และ ตุลาคม 2563 เป็นไปตามจารีตอันดีงาม
กันยายน 2564

ไม่มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถูกร้องเรียน หรือโดนตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน แต่อย่างใด

1.1.8 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการให้แก่บุคลากร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ครั้ง

1

ร้อยละของบุคลากรสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดปทุมธานี มีคุณธรรม
จริยธรรม และสามารถตอบสนองกับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมการ
พัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บุคลากรสานักงานพัฒนาชุมชน
ตุลาคม 2563 จังหวัดปทุมธานีทุกคน มีความรู้
กันยายน 2564
ความเข้าใจในด้านคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาของข้าราชการ และตระหนัก
ถึงความสาคัญของจริยธรรมของ
ข้าราชการ ทาให้การปฏิบัตงิ านมี
ประสิทธิภาพเพิม่ มากขึ้น

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีได้จัดทากิจกรรมเสริมสร้าง
จริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพือ่ ให้บุคลากรสพจ.ปทุมธานี ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของรัฐที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการไทย และได้ทากิจกรรมร่วมกันซึ่งเป็น
การสร้างความรัก ความสามัคคี ความผาสุกในการทางาน และ
ความสัมพันธ์ที่ดขี องบุคลากรภายในองค์กร

1.1.9 เสริมสร้างธรรมภิบาลสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดปทุมธานี

คน

16

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมที่สามารถ ประชาชนได้รับบริการที่มี
นาความรู้ที่ได้รับจากการไปปรับใช้ใน ประสิทธิภาพโปร่งใส รวมทั้ง
การปฏิบัตริ าชการ
การทางานในหน่วยงานมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต

1.1.10 ส่งเสริมในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร ด้านการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน

16

1.1.11 ส่งเสริมการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

คน

35

จานวนเจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ ได้รับ
ทราบประกาศวาระ
ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ร้อยละของผู้รับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร
การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

1.1.12 ประชุมประจาเดือนของเรือนจาจังหวัดปทุมธานี

ครั้ง

6

1.1.13 โครงการชุมชนคุณธรรม

ชุมชน

16

คน

31

1.1.14 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และเครือข่ายมีค่านิยมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัตติ ามระเบียบวินัย และ ตุลาคม 2563 เป็นไปตามจารีตอันดีงาม
กันยายน 2564

ประชาชนและเจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
จานวนครั้งในการประชุมประจาเดือน เจ้าหน้าที่ปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ย
ของเรือนจาจังหวัดปทุมธานี
ความโปร่งใส เป็นธรรม
จานวนการจัดตั้งชุมชนคุณธรรมได้ตาม เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน
เป้าหมาย
มีความสุข มีภูมิคุ้มกันทางสังคม
ดาเนินชีวิตตามหลักศาสนาและ
ปรัญชาเศรษกิจพอเพียง
ไม่มีผู้ถกู ร้องเรียน และโดนตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564
ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

เจ้าหน้าที่ปฏิบัตติ ามระเบียบวืนัยและ ตุลาคม 2563 เป็นไปตามจารีตอันดีงาม
กันยายน 2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี

จัดการประชุมเรื่องธรรมาภิบาลภายในสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานการ
จังหวัดปทุมธานี แจ้งเวียนหลักธรรมาภิบาล เพือ่ ให้บุคลากรในสานักงาน ท่องเที่ยวและกีฬา
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีได้รับความรู้เกี่ยวกับ
จังหวัดปทุมธานี
หลักธรรมภิบาลและนาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการทางานและ
ชีวิตประจาวันเพือ่ ให้บุคลากรในสานักงานฯ ได้ทางานร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพและความสงบสุข
แจ้งเวียนภายในสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี
เพือ่ ให้บุคลากรในสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
เรือนจาจังหวัดปทุมธานีส่งเสริมการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เกี่ยวข้อง

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดปทุมธานี

ในการประชุมประจาเดือนของเรือนจาจังหวัดปทุมธานีมีการสอดแทรก
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานวัฒนธรรมได้ดาเนินการจัดตั้งชุมชนคุณธรรมต้นแบบภายใน
พืน้ ที่จังหวัดปทุมธานี ตามแผนที่กาหนดไว้เป็นจานวน 314 ชุมชน
แบ่งเป็น
- ชุมชนคุณธรรม จานวน 258 แห่ง
- องค์กรคุณธรรม จานวน 49 แห่ง
-สานั
อาเภอคุ
ณธรรม
จานวน้ม7ครองแรงงานจั
แห่ง
กงานสวั
สดิการและคุ
งหวัดปทุมธานี ได้เน้นย้าให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามประกาศเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตติ ามหลักธรรมาภิบาล
มีความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐ

เรือนจาจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

เรือนจาจังหวัด
ปทุมธานี

สานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
ปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

1.1.15 ส่งเสริมในการให้ขา่ วสารข้อมูล และการรับทราบด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน

31

จานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสานักงานฯ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสานักงานฯทุกคน
ได้รับทราบประกาศวาระด้านการ
รับทราบประกาศวาระจังหวัด นาไป
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปฏิบัติ

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

เจ้าหน้าที่ของสนง.ทั้ง 31 คน เซ็นรับทราบประกาศของสานักงานฯ
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีแนว
ทางการปฏิบัตไิ ปในแนวทางเดียวกันและหากผู้ใดพบเห็นบุคลากรของ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีกระทาการที่เข้า
ข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับหน่วยงาน
จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทันที

สานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
ปทุมธานี

1.1.16 ประชุมประจาเดือนสานักงานฯ

คน

31

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ปราบปรามการทุจริต

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีมีการจัดประชุม
สานักงานเป็นประจาทุกเดือน ในวาระการประชุมจะมีวิธีป้องกัน/
การจัดการความเสี่ยงคือ มีนโยบายและมาตรการแก้ไขการทุจริต
ประพฤติมิชอบ, มีการกาชับเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้ดาเนินการตามแผน
มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบในการประชุม
สานักงานฯทุกเดือน, มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
ปทุมธานี

1.1.17 ส่งเสริมในการให้ขา่ วสารข้อมูล และการรับทราบด้าน
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน

29

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

แผน

1

เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ รับทราบ
ประกาศ/คาสั่ง/มาตรการ และข้อมูล
ข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวกับด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ นาไป
ปฏิบัติ
สานักงานฯ มีมาตรการ ระบบ หรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต เพือ่ เป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ที่มีประสิทธิภาพ

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

1.1.18 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

จานวนเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ
ได้รับทราบประกาศ/คาสั่ง/มาตรการ/
ข้อมูลข่าวสารและอื่นๆ เกี่ยวกับด้าน
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปี จานวน 1 แผน

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

ดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว จานวน 1 แผน

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ปทุมธานี

1.1.19 ให้ความรู้ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ในการประชุมประจาเดือนของสานักงานฯ

คน

29

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีได้ให้ความรู้ภายในหน่วยงาน
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในการประชุมประจาเดือนของ
สานักงานฯ

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ปทุมธานี

1.1.20 อบรมจริยธรรมวินัยและจิตสานึกข้าราชการบรรจุใหม่
เพือ่ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

คน

ให้ความรู้ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ ได้รับความรู้
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ใน เกีย่ วกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
การประชุมประจาเดือนของสานักงานฯ ซ้อน ในการประชุมประจาเดือนของ
สานักงานฯ
ข้าราชการ
ร้อยละ 100 ของข้าราชการบรรจุใหม่ เพือ่ สร้างจิตสานึกในการปฏิบัติ
บรรจุใหม่ทุกคน ได้รับการอบรม
ราชการเพือ่ ป้องกันการกระทาผิดวินัย
และประพฤติมิชอบ

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเป็น
ผู้รับผิดชอบอบรมร้อยละ 100 ของข้าราชการบรรจุใหม่ อบรม ปีละ
1 ครั้ง เพือ่ สร้างจิตสานึกในการปฏิบัตริ าชการเพือ่ ป้องกันการกระทาผิด
วินัย และประพฤติมิชอบ

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

1.1.21 ประชุมประจาเดือนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ปทุมธานี

คน

๑๘

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การปราบปรามการทุจริต

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

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

1.1.22 ส่งเสริมในการให้ขา่ วสารข้อมูล และการรับทราบด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน

๑๘

จานวนเจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ ได้รับ เจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ ทุกคน
ทราบประกาศวาระด้าน
รับทราบและนาไปปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

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

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
ปทุมธานี

1.1.23 ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ เข้าร่วมปฏิบัตธิ รรมและ
เข้าวัดรักษาศีล

คน

๑๘

จานวนข้าราชการที่ได้รับการส่งเสริม
ให้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของ
จังหวัด

เจ้าหน้าที่นาหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ ตุลาคม 2563 ให้เกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กันยายน 2564
ที่ดขี ึ้น

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
ปทุมธานี

1.1.24 ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ ของสานักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา และรับทราบด้านการป้องกันการทุจริต

คน

30

จานวนเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ
ที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม
ศาสนาของจังหวัดหรือกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้รับทราบ
ประกาศ/คาสั่ง/มาตรการข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับด้านการป้องกัน

เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯนาหลัก
ตุลาคม 2563 ศาสนามาประยุกต์มาใช้ให้เกิด
กันยายน 2564
ประโยชน์ได้ และรับทราบประกาศ/
คาสั่ง/มาตรการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ด้านการป้องกัน

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
ได้เข้าวัดฟังธรรมในวันพระ ที่วัดใกล้บ้าน เพือ่ รักษาศีล มีจุดเริ่มต้นมา
จากพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีจะเห็น “ชีวิต
สะอาดคือชีวิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ”
เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมศาสนาของจังหวัดหรือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับทราบประกาศ/คาสั่ง/มาตรการ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านการป้องกัน

1.1.25 ประชุมประจาเดือน สานักงานปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี

คน

30

เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ ได้รับความรู้ ตุลาคม 2563 เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต
กันยายน 2564

เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ เข้าร่วมประชุมประจาเดือน สานักงานปฏิรูป
ที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี

สานักงานการปฏิรูป
ที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี

1.1.26 ส่งเสริมให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีค่านิยมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

คน

95

จานวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม
ประจาเดือน สานักงานปฏิรูปที่ดนิ
จังหวัดปทุมธานี
ไม่มีผู้ถกู ร้องเรียน และโดนตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัตติ ามระเบียบวินัยและ ตุลาคม 2563 เป็นไปตามจารีตอันดีงาม
กันยายน 2564

1.1.27 อบรมข้าราชการบรรจุใหม่เพือ่ ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

คน

1.1.28 เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ปทุมธานี ประจาปี 2564

คน

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

ข้าราชการ ร้อยละ 100 ของข้าราชการบรรจุใหม่ เพือ่ สร้างจิตสานึกในการปฏิบัติ
บรรจุใหม่ทุกคน ได้รับการอบรม
ราชการเพือ่ ป้องกันการกระทาผิดวินัย
และประพฤติมิชอบ
๓๓
จานวนเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสานักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสานักงานปศุสัตว์
ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี ได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564
ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานการปฏิรูป
ที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

1.1.29 ประชุมประจาเดือนสานักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี

คน

29

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ตุลาคม 2563 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กันยายน 2564

1.1.30 ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่สานักงานพาณิชย์จังหวัด
ปทุมธานีเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตของจังหวัดปทุมธานี

คน

29

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

1.1.31 การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่
ป้องกันการทุจริตในที่ประชุมประจาเดือนของสานักงานฯ

คน

15

1.1.32 ประชุมประจาเดือนของเรือนจาจังหวัดปทุมธานี

ครั้ง

6

1.1.33 การจัดทาบอร์ด "NSO โปร่งใส" เพือ่ เผยแพร่เอกสาร
เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

จานวนครั้ง
ของการจัด
บอร์ด

1

1.1.34 การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วินัยข้าราชการ ประมวล
จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ

จานวนครั้ง

๘

1.1.35 ประชุมประจาเดือนสานักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

คน

๕๒

1.1.36 ส่งเสริมในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร และการรับทราบด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน

๕๒

1.1.37 ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา

คน

๗

1.1.38 ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ เข้าร่วมปฏิบัตธิ รรมและ
เข้าวัดรักษาศีล

คน

๗

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักงานฯ ได้จัดประชุมสานักงานฯ เป็นประจาทุกเดือน ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 รวม 6 ครั้ง และมีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ดา้ นการปฏิบัตงิ านต่างๆ รวมถึงการกาชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ในสานักงานฯ ตระหนักและปฏิบัตหิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัตหิ น้าที่อย่างมีจรรยาบรรณและ
จริยธรรม

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมการป้องกันการทุจริต อย่างต่อเนื่อง
เป็นประจา เพือ่ สร้างจิตสานึก สร้างความสามัคคี และบาเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมกิจกรรม
มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัตงิ าน และให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564
ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

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

เรือนจาอาเภอธัญบุรี

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

สานักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานี มีการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วินัยข้าราชการ ประมวล
จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ให้กบั บุคลากรของสานักงานฯ ได้รับ
ทราบพร้อมลงลายมือชื่อ

สานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่นาหลักธรรมคาสอน
ทางศาสนามาประยุกต์ใช้กบั
การปฏิบัตงิ านและการดารงชีวิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจใน
การดาเนินการและแนวทางการ
ป้องกันทุจริตในหน่วยงาน
จานวนครั้งในการประชุมประจาเดือน เจ้าหน้าที่ปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ย
ของเรือนจาอาเภอธัญบุรี
ความโปร่งใสเป็นธรรม
จานวนครั้งที่มีการจัดทาบอร์ด "NSO เจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิตจิ ังหวัด
โปร่งใส" เพือ่ เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับ ปทุมธานี ได้ร่วมกิจกรรมการจัดบอร์ด
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมฯลฯ
และรับทราบเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ฯลฯ

จานวนครั้งการรณรงค์เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
วินัยข้าราชการ
ประมวลจริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

ผลการดาเนินการ

เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ปราบปรามการทุจริต
จานวนเจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ ได้รับ เจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ ทุกคน
ทราบประกาศวาระด้านการป้องกัน รับทราบและนาไปปฏิบัติ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
จานวนเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ
เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ นาหลัก
ที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม ศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการ
ทางศาสนาของจังหวัด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดขี ึ้น
จานวนข้าราชการที่ได้รับการส่งเสริม เจ้าหน้าที่นาหลักศาสนามาประยุกต์ใช้
ให้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของ
ให้เกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัด
ที่ดขี ึ้น

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานประมง
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564
ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต จานวน 52 คน สานักงานสหกรณ์
จังหวัดปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และการรับทราบ
สานักงานสหกรณ์
ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จานวน 52 คน จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีได้ส่งเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ สานักงาน
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทุกครั้ง
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีได้ส่งเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ สานักงาน
เข้าร่วมปฏิบัตธิ รรมและเข้าวัดรักษาศีลทุกครั้ง
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.1.39 ส่งเสริมให้ความรู้ถงึ โทษของการทุจริต รวมทั้งสร้าง
จิตสานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

คน

๗

จานวนเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่

3

จานวนช่องทางที่ให้ประชาชนได้
ร้องเรียน

สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ได้ ตุลาคม 2563 อย่างรวดเร็ว ลดการทุจริตของ
กันยายน 2564
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัตติ ามระเบียบวินัย และ ตุลาคม 2563 เป็นไปตามจารีตอันดีงาม
กันยายน 2564

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
1.2.1 กาหนดช่องทางการรับข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน
จานวนช่องทาง

1.2.2 ป้องกันการทุจริต และให้มีจึตสานึกในการ
เป็นข้าราชการใสสะอาด

คน

25

ไม่มีผู้ถกู ร้องเรียน และโดนตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน

1.2.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านให้ถกู ต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย เพือ่ ป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน

คน

16

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

1.2.4 จัดตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต

คน

95

1.2.5 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัด

3

1.2.6 จัดช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ช่องทาง

5

1.2.7 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน เพือ่ เสริมสร้างและ
สนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัตหิ น้าที่

หน่วยงาน

1.2.8 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการในการปฏิบัตงิ าน
ให้กบั หน่วยงานในสังกัดเพือ่ เผยแพร่ให้กบั เจ้าหน้าที่

หน่วยงาน

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีได้ให้ความรู้ถงึ โทษของ
การทุจริต รวมทั้งสร้างจิตสานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

มีช่องทางในการร้องเรียน จานวน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. หมายเลขโทรศัพท์ 02-581-6301 , 02-581-6136
2. LINE ID : @sgo6645w
3. Email : pathumthani@dol.go.th
ไม่มีผู้ถกู ร้องเรียน และโดนตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทั้ง 25 ราย

สานักงานที่ดนิ
จังหวัดปทุมธานี

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานคลัง
จังหวัดปทุมธานี

บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับความรู้
เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต
และตระหนักในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบภาครัฐ
จานวนเจ้าหน้าที่สานักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสานักงานฯ
ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีและ
ทุกคนพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น
หน่วยงานเครือข่ายและประชาชน
นาไปปรับปรุงพร้อมนาไปใช้ในการ
ปฏิบัตงิ านจริง
วัดที่เข้าร่วมโครงการดาเนินโครงการ เด็ก เยาวชน ในชุมชนได้รับการกล่อม
ตามแนวทางที่กรมการศาสนากาหนด เกลาจิตใจหลักธรรมทางศาสนาจาก
พระผู้ทาการสอน

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานคลังจังหวัดปทุมธานีได้จัดประชุมประจาเดือนในแต่ละเดือน
ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านให้ถกู ต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย เพือ่ ป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีจัดตั้งตู้รับฟังความคิดเห็นและ
แจ้งเหตุทุจริต ณ สานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

มีช่องทางในการร้องเรียนไม่น้อยกว่า
5 ช่องทาง

จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน
จานวน 5 ช่องทาง

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทั้งหมดจานวน 3 แห่ง
1. วัดชัยสิทธิ์ทาวาส อาเภอสามโคก
2. วัดโบสถ์ อาเภอเมืองปทุมธานี
3. วัดเปรมประชา อาเภอเมืองปทุมธานี
รวมทั้งสิ้น 502 คน
จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน จานวน 6 ช่องทาง
1.www.pathumthani.m-society.go.th
2.E-mail : pathumthani.m-society.go.th
3.Facebook สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ปทุมธานี
4.หนังสือร้องเรียน
5.ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. Line ID : @ifj4977r

เพือ่ เสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
หน่วยงานในสังกัด

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่รับรู้และปฏิบัติ
ตามมาตรฐานประมวลจริยธรรม

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

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

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี

ทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100 ของหน่วยงานได้รับการ
เสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรร
มาภิบาล
ทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100 ของหน่วยงานได้รับการ
เผยประมวลจริยธรรมเพือ่ เผยแพร่
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตงิ าน

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ครั้ง

3

จานวนครั้งของการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ด้านการป้องกันการทุจริต

หน่วยงาน

1

หนังสือเชิญหน่วยงานภายนอกร่วม
เป็นผู้สังเกตุการณ์ในการตรวจรับ
ข้าวสาร และอาหารดิบ

คาสั่ง
คณะกรรมการ
ตรวจรับฯ

1

การตรวจรับข้าวสาร และอาหารดิบ มี ตุลาคม 2563 ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ กันยายน 2564

1.2.12 จัดทาป้ายรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริตตั้งไว้ในสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

ป้าย

๔

เรือนจาฯมีคณะกรรมการตรวจรับ
ข้าวสารและอาหารดิบทุกวัน และมี
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนคณะ
กรรมการฯ ทุกเดือน
มีป้ายรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริตครบ
จานวนที่กาหนด

ป้ายประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึกใน
การต่อต้านการทุจริต

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

1.2.13 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการในการปฏิบัตงิ าน
ให้กบั หน่วยงานในสังกัดเพือ่ เผยแพร่ให้กบั เจ้าหน้าที่

คน

๗

เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่รับรู้และปฏิบัตติ าม
มาตรฐานประมวลจริยธรรม

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

กล่อง

๑

ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ใน
สานักงานได้รับความรู้จากการ
เผยแพร่ประมวลจริยธรรมไว้ใช่ในการ
ปฏิบัตงิ าน
เจ้าหน้าที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตใน
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ในสานักงานปฏิบัตงิ านด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

จัดทากล่องรับเรื่องร้องทุจริตตั้งไว้หน้าสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ปทุมธานี เพือ่ เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
1.3.1 ส่งเสริมการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้
คน
เกิดผลในทางปฏิบัติ

16

เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ทุกคนมีความ ตุลาคม 2563 เข้าใจและนาไปปฏิบัตใิ นการดาเนิน กันยายน 2564
ชีวิต ในด้านการทางานและครอบครัว

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ ให้บุคลากรในสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีได้นา
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัตใิ นการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
ประชุมและอบรมให้ราชการและลูกจ้าง จานวน 26 ราย ให้เข้าใจในการ
ดาเนินชีวิต ในด้านการทางาน และครอบครัว ในการประชุมประจาเดือน

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดปทุมธานี

1.2.9 ส่งเสริมในการให้ขา่ วสารข้อมูล และการรับทราบด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

1.2.10 เชิญหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์
ตรวจรับข้าวสาร และอาหารดิบ

ในการ

1.2.11 การตรวจรับข้าวสาร และอาหารดิบของเรือนจาฯ

1.2.14 จัดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1.3.2 การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลในทางการปฏิบัติ

1.3.3 เสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดดาเนินรอยตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตมีรางวัลยกย่องคนดี
ที่ปฏิบัตติ ามแนวทาง
-การประกวดคนดีศรีสาธารณสุข
-ส่งประกวดเจ้าหน้าที่ของรัฐเพือ่ ยกย่องผู้ประพฤติปฏิบติ
ตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
-คัดเลือกข้าราชการดีเด่น

คน

หน่วยงาน

จานวนเจ้าหน้าที่ในสานักงานฯ
มีความเข้าใตและนาไปปฏิบัติ
ในการดาเนินชีวิต ในด้าน
การทางานและครอบครัว
26
เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ทุกคน
มีความเข้าใจและนาไปปฏิบัติ
ในการดาเนินชีวิต ในด้านการทางาน
และครอบครัว
ทุกหน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดมีการส่งเสริมและ
ยกย่องให้คนดีมีโอกาสได้รับรางวัลเพือ่
เป็นขวัญกาลังใจและเป็นตัวอย่างให้
เพือ่ นร่วมงานปฏิบัตติ ามแนวทางที่ดี

เจ้าหน้าที่ของสานักงานปศุสัตว์
จังหวัดปทุมธานีที่เข้าร่วมประชุมมี
ความรู้และตระหนักในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
การตรวจรับข้าวสาร และอาหารดิบ มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ทุกคน
มีความเข้าใจและนาไปปฏิบัติ
ในการดาเนินชีวิต ในด้านการทางาน
และครอบครัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการเสริมสร้าง
ให้ดาเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดาเนินชีวิตโดยมีรางวัลยกย่อง
ผู้ประพฤติดี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ สานักงานปศุสัตว์
และตระหนักในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

เรือนจาจังหวัดปทุมธานี ได้ขอเชิญร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจรับ
ข้าวสารและอาหารดิบ ถึงประธานกรรมการบริหารสานักงานยุตธิ รรม
จังหวัดปทุมธานี ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นผู้ร่วมสังเกตุการณ์ใน
การตรวจรับข้าวสารและอาหารดิบร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับข้าวสาร
และอาหารดิบของเรือนจา
เรือนจาจังหวัดปทุมธานี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับข้าวสาร
และอาหารดิบสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกเดือน และมีการจัดทาภาพ
รายงานให้ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ทราบทุกวัน

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

เรือนจาจังหวัด
ปทุมธานี

เรือนจาจังหวัด
ปทุมธานี

ดาเนินการจัดทาป้ายรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริตในสานักงานเพือ่ ให้
เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักในการปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี
ดาเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ในสานักงานได้รับทราบ สานักงาน
ว่าจะต้องปฏิบัตติ นให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

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

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.3.4 ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัตงิ านให้ถกู ต้อง ตามระเบียบ/ด้านกฏหมาย
เพือ่ ป้องกันการทุจริต ภายในสานักงานฯ

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

คน

18

ตัวชีว้ ัด

จานวนผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัตงิ านให้ถกู ต้อง ตามระเบียบ/
ด้านกฏหมาย เพือ่ ป้องกันการทุจริต
ภายในสานักงานฯ
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1.4.1 เครือข่าย อพม.มีการประชุมร่วมกับกระทรวงการพัฒนา
คน
20
ร้อยละของเครือข่าย อพม.ที่ได้เข้า
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ร่วมการประชุม

1.4.2 พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน (อสม.) ให้มี
ศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและรณรงค์ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

ครั้ง

1

ทุกอาเภอมีเครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการเฝ้าระวังในการ
ต่อต้านการทุจริต

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

2.2.2 ประชุมประจาเดือนของสานักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานี

ครั้ง

12

ผลลัพธ์

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ของสานักงานที่ได้รับความรู้ ตุลาคม 2563 เกี่ยวกับป้องกันการปราบปรามทุจริต กันยายน 2564
และตระหนักในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบภาครัฐ

เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านให้ถกู ต้อง ตามระเบียบ/ด้านกฏหมาย
เพือ่ ป้องกันการทุจริต ภายในสานักงานฯ

สานักงานการปฏิรูป
ที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี

เครือข่าย อพม.ที่เข้าร่วมการประชุม ตุลาคม 2563 สามารถนาความรู้ที่ได้รับนามาปรับใช้ กันยายน 2564
ในการปฏิบัตงิ าน

ประชุมขับเคลื่อนงาน อพม. ผ่านระบบ Web Conference

เพือ่ พัฒนาเครือข่าย อสม.ในการ
ต่อต้านการทุจริต

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัด
มีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใหม่และฟืน้ ฟูความรู้อาสาสมัคร
สาธารณสุขเก่า ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และเป็นเครือข่ายในการสอดส่องเฝ้าระวังการทุจริต
ในพืน้ ที่ความรับผิดชอบของตน ให้ครอบคลุมในทุกหมู่บ้าน

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี

บุคลากรในสานักงานได้รับเสริมสร้าง ตุลาคม 2563 จิตสานึกและค่านิยมในหน่วยงานให้ กันยายน 2564
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัตงิ าน

- บอร์ดประชาสัมพันธ์หลักธรรมภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- กาชับให้บุคลากรในสานักงานยึดหลักธรรมภิบาลในการปฏิบัตงิ าน
ในการประชุมสานักงานประจาเดือน

ข้าราชการและบุคลากรสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดทุกคนเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัตงิ านอย่างถูกต้อง

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

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

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานี ดาเนินการจัดประชุมประจาเดือนเพือ่ แจ้ง สานักงานสถิติ
ให้บุคลากรของสานักงานฯ ปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ยความโปร่งใส และเป็นธรรม จังหวัดปทุมธานี
จานวน 6 ครั้ง

จานวนครั้งในการประชุมประจาเดือน เจ้าหน้าที่ปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ยความ
ของสานักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานี
โปร่งใส เป็นธรรม

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
2.3.1 จานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสานักงานฯ ได้รับทราบประกาศ
คน
25
บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักถึง
วาระด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ความถูกต้อง

ระยะเวลาดาเนินการ

เจ้าหน้าที่ของรัฐในสานักงานฯ ทุกคน ตุลาคม 2563 รับทราบประกาศวาระจังหวัด นาไป กันยายน 2564
ปฏิบัติ

แจ้งเวียนประกาศด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้ขา้ ราชการและลูกจ้าง จานวน 25 ราย ทราบเป็นระยะตามที่มี
หนังสือเวียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.3.2 จัดทาแผนแม่บทส่งเสริมคุรธรรมของจังหวัดปทุมธานี ฉบับ
ที่ 1 พ.ศ.2560-2564

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

แผน

1

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์

ส่วนราชการต่างๆมีแผนงาน โครงการ สังคมจังหวัดปทุมธานี เป็นสังคมที่
กิจกรรม สอดคล้องกับแผนแม่บท
ร่มเย็นเป็นสุข
ส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดปทุมธานี
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีทมี่ ีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
2.4.1 การตรวจสอบภายใน ประจาปีของหน่วยงานในการกากับ
หน่วยงาน
1
ได้รับการตรวจสอบภายใน ประจาปี เพือ่ ตรวจสอบ การผิดระเบียบ
เพือ่ ลดความเสี่ยงในการประพฤติมิชอบ
จากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ประพฤติมิชอบที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต
2.4.3 โครงการตรวจสอบภายในและบัญชีของหน่วยงานในการ
หน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงานเป้าหมายได้รับการ
เพือ่ ตรวจสอบ การผิดระเบียบ
กากับเพือ่ ลดความเสี่ยงในการประพฤติมิชอบ
ตรวจสอบภายในประจาปี
ประพฤติมิชอบที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานวัฒนธรรมได้มีการจัดประชุมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
จังหวัดปทุมธานี และได้ให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดดาเนินการจัดทาแผน
ของหน่วยงานตนเอง

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564
ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานียงั ไม่ได้รับการตรวจสอบภายใน ประจาปี
จากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบภายในประจาปีใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ โรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอ ทุกแห่ง
เพือ่ ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านที่ผิดระเบียบ และสุ่มเสี่ยงต่อการผิดระเบียบ

สานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดประชุมโครงการอบรมการ
ป้องกันการทุจริต ประโยชน์ทับซ้อน และการจัดการเรื่องร้องเรียนตาม
แนวทางการดาเนินโครงการประเมินความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ปี 2564

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี

จานวนครั้งของการทบทวนระเบียบใน บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับความรู้ ตุลาคม 2563 เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ในเรือ่ งระเบียบในเรื่องการมี
กันยายน 2564
บุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรใน
การปฏิบติหน้าที่ราชการ

สานักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานี ดาเนินการแจ้งเวียนเรื่องการทบทวน
ระเบียบในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ โดยให้บุคลากรได้รับทราบพร้อมลงลายมือชื่อรับทราบ
จานวน 4 ครั้ง

สานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี

ทุกหน่วยงานรายงานผลการ
ดาเนินการเรื่องการเรี่ยไรและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีกาหนดให้ทุกหน่วยงานรายงาน
ผลการดาเนินการเรื่องการเรื่ยไรและการกระทาที่มีลักษณะ ประโยชน์
ทับซ้อนให้กบั สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเพือ่ เป็นมาตรการ
ในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทาที่ผิด และรายงานให้กบั สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
3.1.1 ให้ความรู้กาหนดแนวทางในการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
หน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100 ในการให้ความรู้กาหนด บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัตงิ านที่อาจเกิด
แนวทางในการป้องกันประโยชน์
ความเข้าใจในการกาหนดแนว
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ทับซ้อน
ทางการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
-จัดทาแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน
-รายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนประโยชน์ทับซ้อน
3.1.2 ให้ความรู/้ แนวทาง/ทบทวน ในเรื่องการมีผลประโยชน์
ครั้ง
6
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน และดาเนินการรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผน
ประโยชน์ทับซ้อน
กลยุทธ์ที่ 2 การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตในเชิงนโยบาย (Policy Cycle feedback)
3.2.1 ให้รายงานผลการดาเนินการเรื่องการเรี่ยไรและ
หน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยงานมีระบบการดาเนินงานเพือ่
ตุลาคม 2563 ความโปร่งใสในการดาเนินงานเพือ่
กันยายน 2564
ป้องกันการเรี่ยไรและประโยชน์ทับซ้อน

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

กิจกรรม

1

ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/งาน/หน่วยเคลื่อนที่ มี
การจัดทากิจกรรม

4.1.3 จัดทาแนวทางการตรวจสอบการดาเนินการด้านต่างๆ

กิจกรรม

1

4.1.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างเพือ่ ให้ประชาชนผู้
ที่สนใจ สามารถตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
ราชการได้

กิจกรรม

1

4.1.5 รายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนในเว็บไซต์สานักงาน

ครั้ง

2

4.1.6 ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการปฏิบัตงิ านด้านพัสดุและ
การเงิน

ครั้ง

ทุกครั้ง

4.1.7 โครงการตรวจก่อนโอน

คน

30

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
4.1.2 สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตงิ านด้านต่างๆ

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/งาน/หน่วยเคลื่อนที่ ได้ ตุลาคม 2563 จัดทากิจกรรม เพือ่ สร้างความโปร่งใส กันยายน 2564
ในการปฏิบัตงิ าน

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนินการให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/งาน/
สขข.คลองหลวง ได้จัดทา
- แผนผังขั้นตอนการดาเนินงานด้านต่างๆ และอัตราค่าธรรมเนียมให้
ประชาชนรับทราบ
- จัดทาคู่มือประชาชน
- จัดทาคู่มือปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่
- มีแอปพลิเคชัน e-Form iFound ที่สามารถค้นหาขั้นตอนการ
ดาเนินงาน,มีระยะเวลาการดาเนินงาน, แบบคาขอ และตัวอย่าง
การกรอกแบบคาขอต่างๆ

สานักงานขนส่ง
จังหวัดปทุมธานี

ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/งาน/หน่วยเคลื่อนที่ มี บุคลากรปฏิบัตงิ านด้วยความซื่อสัตย์ ตุลาคม 2563 การจัดทาแนวทางการดาเนินการด้าน สุจริตและเป็นไปตามแนวทางที่กาหนด กันยายน 2564
ต่างๆ

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

สานักงานขนส่ง
จังหวัดปทุมธานี

ติดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การจัดซื้อจัดจ้างเพือ่ ให้ประชาชนผู้ที่
สนใจ สามารถตรวจสอบการ
ดาเนินงานของหน่วยงานได้
แบบรายงานผลการดาเนินงาน
ในเว็บไซต์สานักงาน
http://pathumthani.mnre.
go.th
จานวนเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีที่ส่งไป
อบรมฯ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ
ประชาชนที่มาใช้บริการและ
เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 90

สานักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนินการติดประกาศเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง โดยติดประกาศไว้ภายในสานักงาน และ
ในเว็ปไซต์ www.dlt.go.th/site/pathumthani ของสานักงานขนส่ง
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีได้จัดทา
สรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

สานักงานขนส่ง
จังหวัดปทุมธานี

ประชาชนผู้ที่สนใจ สามารถตรวจสอบ ตุลาคม 2563 การดาเนินงานของหน่วยงานราชการได้ กันยายน 2564

ประชาชนเข้าดูรายงานผล
การดาเนินงานได้อย่างสะดวก
และหน่วยงานมีความโปร่งใส

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัตงิ านด้านพัสดุและการเงินได้
อย่างถูกต้อง
ลดระยะเวลาในการดาเนินงานในการ
ให้บริการโอนปกติ ทาให้เกิดความ
คล่องตัว รวดเร็วยิ่งขึ้นผู้รับบริการเกิด
ความรู้สึกที่ดตี อ่ สานักงานที่ดนิ จังหวัด
ปทุมธานีลดความขัดแย้งต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ลดความอคติที่มีตอ่
สานักงานที่ดนิ จังหวัดปทุมธานีเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดตี อ่ สานักงาน
ที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการ
ปฏิบัตงิ านด้านพัสดุและการเงิน

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

สานักงานที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดทาโครงการตรวจก่อนโอน
ฝ่ายทะเบียน สานักงานที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี โดยรายงานผล
การดาเนินการให้เจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดทราบเป็นประจาทุกเดือน
การติดตามประเมินผลทาโดยวิธี ทอดแบบสารวจความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ และวิเคราะห์แบบสารวจนาไปปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ

สานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานที่ดนิ
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4.1.8 เพิม่ ช่องทางการติดต่อเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ การปฏิบัตงิ านโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
4.2.1 แผนการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
โดยกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ ตรวจสอบ
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท.
จานวน ๖๕ แห่ง อย่างน้อยปีละครั้ง (ทุกเดือน)
4.2.2 แผนการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุของ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖4 อย่างน้อยปีละครั้ง
4.2.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานใช้ระบบจากโครงการคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการ
บริหารงาน

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ช่องทาง

5

อปท.65 แห่ง

ดาเนินการ
อย่างน้อย
ปีละครั้ง

ครั้ง

ดาเนินการ
อย่างน้อยปีละ
ครั้ง
ทุกหน่วยงาน

หน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
4.3.1 กล่องตู้แดงรับเรื่องราวร้องทุกข์สาหรับผู้ตอ้ งขัง
กล่อง

5

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

จานวนช่องทางให้ประชาชนเข้า
ร้องเรียนเสนอแนะให้ขอ้ มูล

จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน
จานวน 5 ช่องทาง
1. ทาง facebook สานักงานจัดหา
งานจังหวัดปทุมธานี
2. ตู้จดหมายรับเรื่องร้องเรียนหน้า
สานักงานฯ
3. โทร.02-5674046
4. ด้วยตนเองที่สานักงานจัดหางาน
จังหวัดปทุมธานี
5. ทางจดหมาย

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน จานวน 5 ช่องทาง
1. ทาง facebook สานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
2. ตู้จดหมายรับเรื่องร้องเรียนหน้าสานักงานฯ
3. โทร.02-5674046
4. ด้วยตนเองที่สานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
5. ทางจดหมาย

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดปทุมธานี

จานวน อปท.ที่ได้รับการตรวจสอบ

ออก อปท.อย่างน้อย
๑ ครั้ง/ปี

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563

จานวน 36 อปท. ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี

ระบบการเงิน บัญชีและพัสดุของ
สานักงานวัฒนธรรทมจังหวัดปทุมธานี
ได้รับการตรวจสอบ
ทุกหน่วยงานดาเนินการตามโครงการ
ประเมินความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA)

การเงิน บัญชีและพัสดุของสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีมีการ
ดาเนินการตามระเบียบกฎหมาย
หน่วยงานมีระบบการดาเนินงานเพือ่
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

มีการจัดทาแผนการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุของสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เรียบร้อย
แล้ว
จัดประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดา เนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564 และสร้างเครือข่ายให้หน่วยงานระดับ
สาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลทุกแห่ง ดาเนินการจัดทาหลักฐานเชิง
ประจักษ์ให้ครบถ้วนตามแนวทางที่เกณฑ์กาหนด

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

มีกล่องตู้แดงรับเรื่องราวร้องทุกข์
สาหรับผู้ตอ้ งขัง ไม่ตอ้ งกว่า 5 ตู้

มีช่องทางให้ผู้ตอ้ งขังแจ้งปัญหาและ
ป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่
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เรือจาจังหวัดปทุมธานี ดาเนินการติดตั้งกล่องตู้แดงรับเรื่องร้องทุกข์
สาหรับผู้ตอ้ งขัง จานวน 7 ตู้ ประกอบด้วย บริเวณโรงเลี้ยงอาหาร
แดน 2 จานวน 1 ตู้ บริเวณโรงงาน แดน 4 จานวน 1 ตู้บริเวณ
สถานพยาบาล จานวน 1 ตู้ บริเวณตู้ล็อกเกอร์ แดน 6 จานวน 1 ตู้
บริเวณอาคารเรือนนอน แดน 3 จานวน 2 ตู้ และบริเวณแดนหญิง
จานวน 1 ตู้

เรือนจาจังหวัด
ปทุมธานี
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.4.2 จานวนบุคลากรของสานักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานีที่ได้รับ
คน
30
บุคลากรของสานักงานฯนาหลัก
บุคลากรของสานักงานฯ ทุกคน
ตุลาคม 2563 บุคลากรของสานักงานฯ จานวน 30 คน นาหลักศาสนามาประยุกต์ใช้
การส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของจังหวัด
ศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการ ละอายใจและเกรงกลัว
กันยายน 2564
ให้เกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดขี ึ้น
ปทุมธานี
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดขี ึ้น
ต่อบาป
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชือ่ มโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
4.5.1 การจัดทาแผนการบูรณาการการใช้พัสดุในสานักงาน
แผน
1
มีแผนการใช้พัสดุในสานักงาน
การใช้พัสดุในสานักงานวัฒนธรรม
ตุลาคม 2563 มีการจัดทาแผนการบูรณาการการใช้พัสดุในสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ 2564
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีมี
จังหวัดปทุมธานีมีประสิทธิภาพ
กันยายน 2564
ปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ 2564
ประสิทธิภาพและตรงตามระเบียบ
ตอบสนองความต้องการของ
กฎหมายพัสดุ
ทุกกลุ่มงาน

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี

สานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
4.7.1 กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการปฏิบัตงิ านตามหลักธรร
กิจกรรม
1
มาภิบาลของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
4.7.2 การสร้างค่านิยมและปลูกจิตสานึก

ครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
5.1.1 จานวนช่องทางให้ภาคประชาชนเข้าร้องเรียนเสนอแนะให้
ช่องทาง
ข้อมูลอย่างน้อย 3 ช่องทาง

5.1.2 จัดทาจุดรับเรื่องร้องเรียน และแสดงแผ่นป้ายขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน

ตัวชีว้ ัด

1

เพือ่ เพิม่ สมรรถนะและเสริมสร้างองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ดา้ นการป้องกัน
การทุจริต
บุคลากรในหน่วยงานสร้าง
ความตระหนักนโยบายกระทรวง
แรงงานโปร่งใสไร้ทุจริต
ร้อยละ 100

3

มีช่องทางให้ประชาชนเข้าร้องเรียน

จุด

1

5.1.3 เพิม่ ช่องทางการแจ้งข้อมูลการทุจริตที่หลากหลาย

ช่องทาง

3

5.1.4 จัดช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ช่องทาง

5

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานีปฏิบัตงิ านด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต
จนท.ในสนง.ปฏิบัตติ ามนโยบายของ
จังหวัด หยุดคอรัปชั่น ไม่จ่าย ไม่รับ
ไม่ยอม ไม่เพิกเฉย

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน
จานวน 3 ช่องทาง
1.www.pathumthani.co.th
2.www.dpt.go.th
3.โทร.02-567-6203
มีจุดรับเรื่องร้องเรียน และแสดงแผ่น ประชนชนผู้เข้าใช้บริการ หรือผู้มา
ป้ายขั้นตอนอย่างชัดเจน จานวน 1 จุด ติดต่อกับทางเรือนจามีความเชื่อมั่นใน
การทางานของเจ้าหน้าที่เรือนจา
จังหวัดปทุมธานี
จานวนช่องทางให้ภาคประชาชนเข้า จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน
ร้องเรียนเสนอแนะให้ขอ้ มูลอย่างน้อย จานวน 3 ช่องทาง
3 ช่องทาง
1. ทางfacebook.สานักงานฯ
2. ทางจดหมาย
3. โทร.02-5934406

มีช่องทางในการร้องเรียนไม่น้อยกว่า
5 ช่องทาง

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน
จานวน 6 ช่องทาง
1.www.pathumthani.msociety.go.th
2.E-mail : pathumthani.
m-society.go.th
3.Facebook สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ปทุมธานี
4.หนังสือร้องเรียน
5.ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. Line ID : @ifj4977r

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กิจกรรมประกาศเจตจานงสุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญและของ
กานัลทุกชนิดจากการปฎิบัตหิ น้าที่ เข้าที่ประชุมสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีปฏิบัตติ ามนโยบาย
ของจังหวัด หยุดคอรัปชั่น ไม่จ่าย ไม่รับ ไม่ยอม ไม่เพิกเฉย

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

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี
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เรือนจาจังหวัดปทุมธานี ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน
จานวน 2 ตู้ บริเวณห้องรอเยี่ยมญาติ จานวน 1 ตู้ บริเวณทางขึ้นอาคาร
ที่ทาการ จานวน 1 ตู้ เพือ่ รับฟังข้อเสนอะแนะและข้อร้องเรียนของ
ประชาชน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี มีช่องทางในการติดต่อ จานวน 5
ช่องทาง ดังนี้
1. ทาง Facebook สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
2. ทางจดหมาย
3. โทรศัพท์/โทรสาร 0 2593 4406
4. ทางแอพพลิเคชั่นไลน์ กลุ่มพลังบวร จังหวัดปทุมธานี
5. เว็บไซต์สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

เรือนจาจังหวัด
ปทุมธานี

สานักงานฯ เปิดรับเรื่องร้องเรียนในการป้องกันและปราบปรามการการ
ทุจริตทุกช่องทาง พร้อมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางสื่อสังคม
ออนไลน์ตา่ งๆ

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี
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สานักงานแรงงาน
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

5.1.5 เพิม่ ช่องทางร้องเรียน

ช่องทาง

มากกว่า 3
ช่องทาง

จานวนช่องทางให้ภาคประชาชนเข้า
ร้องเรียนเสนอแนะให้ขอ้ มูล

จัดเพิม่ ให้มีช่องทางในการร้องเรียน
ทางโทรศัพท์ อีเมล์ จดหมาย
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5.1.6 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จาก
ประชาชน

จานวน
ช่องทาง

2

จานวนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

มีช่องทางในการร้องเรียน
จานวน ๔ ช่องทาง
๑.ทาง facebook สานักงานฯ
๒.ทางจดหมาย
๓.โทร.๐๒๕๘๑-๗๑๒๐
๔.ด้วยตนเองที่สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี
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จานวนช่องทาง

3

จานวนช่องทางที่ให้ประชาชนได้
ร้องเรียน

ช่องทางในการร้องเรียน
-ทางโทรศัพท์
-ทางไลน์ของสานักงานที่ดนิ จังหวัด
ปทุมธานี
-ทางจดหมาย

ช่องทาง

5

จานวนช่องทางให้ประชาชนเข้า
ร้องเรียนเสนอแนะให้ขอ้ มูล

ช่องทาง

3

มีช่องทางให้ประชาชนเข้าร้องเรียน

5.1.7 กาหนดช่องทางการรับข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน

เพิม่ ช่องทางการติดต่อเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ การปฏิบัตงิ านโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

5.1.8 จานวนช่องทางให้ภาคประชาชนเข้าร้องเรียนเสนอแนะให้
ข้อมูลอย่างน้อย 3 ช่องทาง

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องร้องเรียน , กาหนดช่องทางการร้องเรียน
กาหนดผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน จัดทาคู่มือการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน และรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีมีช่องทาง
ในการร้องเรียน จานวน ๔ ช่องทาง ดังนี้
๑.ทาง facebook สานักงานฯ
๒.ทางจดหมาย
๓.โทร.๐๒๕๘๑-๗๑๒๐
๔.ด้วยตนเองที่สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี
สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี
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สานักงานที่ดนิ จังหวัดปทุมธานีมีการกาหนดผู้รับผู้รับผิดชอบ
ผู้ประสานงาน/เจ้าของงาน เบอร์โทรติดต่อ และช่องทางการติดต่อไว้
อย่างชัดเจน
- มีคาสั่งแบ่งหน้าที่มอบหมายการปฏิบัตงิ านในความรับผิดชอบทุกกลุ่ม /
ฝ่าย อย่างชัดเจน
- มีการจัดทาป้ายชื่อ-สกุล พร้อมตาแหน่งของบุคลากรประจาโต๊ะ/
เคาน์เตอร์ไว้อย่างชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อได้ตลอดเวลา
- มีป้ายประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ช่องทางการติดต่อกับทางสานักงานฯ ได้
หลากหลายช่องทาง เช่น ช่องทางไลน์ ID:@sgo6645w Facebook :
สานักงานที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี Email : pathumthani@dol.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2581 6301, 0 2581 6136 ไว้อย่างชัดเจน
- มีการแจกนามบัตร เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อประสานงาน ในกรณี
ผู้รับบริการมีปัญหาสามารถติดต่อกลับหาเจ้าหน้าที่ได้ทันที

สานักงานที่ดนิ
จังหวัดปทุมธานี

จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน
จานวน 5 ช่องทาง
1. ทาง facebook สานักงานจัดหา
งานจังหวัดปทุมธานี
2. ตู้จดหมายรับเรื่องร้องเรียนหน้า
สานักงานฯ
3. โทร.02-5674046
4. ด้วยตนเองที่สานักงานจัดหางาน
จังหวัดปทุมธานี
5. ทางจดหมาย
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สานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน
จานวน 5 ช่องทาง ได้แก่
1. ทาง facebook สานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
2. ตู้จดหมายรับเรื่องร้องเรียนหน้าสานักงานฯ
3. โทร.02-5674046
4. ด้วยตนเองที่สานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
5. ทางจดหมายถึงสานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี

สานักงาน
จัดหางานจังหวัด
ปทุมธานี

จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน
จานวน 3 ช่องทาง
http://pathumthani.nso.go.th
โทร.0-2581-6772
e-mail : ptthani@nso.go.th
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สานักงานสถิตจิ ังหวัดปทุมธานี จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน
จานวน 3 ช่องทาง ได้แก่
1. http://pathumthani.nso.go.th
2. ทางโทรศัพท์ที่เบอร์โทร.0-2581-6772
3. ทาง e-mail : ptthani@nso.go.th

สานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5.1.9 จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ช่องทาง

5

ตัวชีว้ ัด
มีช่องทางในการร้องเรียนไม่น้อยกว่า
5 ช่องทาง

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ

จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน
ตุลาคม 2563 จานวน 5 ช่องทาง
กันยายน 2564
1.www.onab.go.th
2.E-mail : ac.onab@hotmail.com
๓.โทรศัพท์ 02-581118๙ ๔.
โทรสาร ๐๒-๕๘๑๑๑๔๘
๕.ร้องเรียนด้วยตนเองเป็นหนังสือที่
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ปทุมธานี

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตทีม่ ีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5.3.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตวั อย่างของการกระทาความผิด
ครั้ง
6
ร้อยละของการเผยแพร่
จานวนเอกสารที่นามาเผยแพร่คิดเป็น ตุลาคม 2563 วินัย/ประมวลจริยธรรม ตามหนังสือแจ้งเวียนอุทาหรณ์
ประชาสัมพันธ์หนังสือแจ้งเวียน
จานวนเรื่อง
กันยายน 2564
ก่อนทาผิด
อุทาหรณ์กอ่ นทาผิด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
6.1.1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
คน
10
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม
สามารถนาความรู้มาเผยแพร่ให้กบั
ตุลาคม 2563 การป้องกันการทุจริต
ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
ข้าราชการเรือนจาจังหวัดปทุมธานี
กันยายน 2564
การป้องกันการทุจริต ไม่น้อยกว่า
และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัตหิ น้าที่
10 คน
ได้
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
6.2.1 เสริมสร้างค่านิยมแก่ขา้ ราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
คน
20
ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตุลาคม 2563 ปทุมธานีปฏิบัตงิ านด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักธรร
ปทุมธานีทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมฯ
ปทุมธานี มีค่านิยม จิตสานึกของการ กันยายน 2564
มาภิบาล สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติดว้ ยการป้องกันการทุจริต
ปฏิบัตงิ านด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี จัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตได้หลากหลายช่องทางเพือ่ อานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่ตอ้ งการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือ
แจ้งเวียนอุทาหรณ์กอ่ นทาผิด

สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
ปทุมธานี

เรือนจาจังหวัดปทุมธานี ดาเนินการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมใน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสานึก
และค่านิยมที่ถกู ต้องแก่บุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่อง

เรือนจาจังหวัด
ปทุมธานี

นาเรื่องการเสริมสร้างค่านิยมแก่ขา้ ราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานีปฏิบัตงิ านด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล สนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติดว้ ยการป้องกันการทุจริต เข้าที่ประชุมประจาเดือน
ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีเป็นประจาทุกเดือน

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

- ปัญหาอุปสรรคในภาพรวม
เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 จึงทาให้ดาเนินการโครงการบางโครงการ
ล่าช้า หรือเลื่อนการดาเนินการ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากถูกกักตัว
จากการ ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด 19
- ข้อเสนอแนะ
1. ปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินการในโครงการประเภท การอบรม สัมมนา เช่น ใช้วิธีการอบรม
ผ่าน ระบบ ZOOM
2. เลื่อนกาหนดการดาเนินการแต่ต้องไม่กระทบต่อเป้าหมายในการดาเนินการ
3. โครงการประเภทอบรม สัมมนา ให้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ของกระทรวงสาธารณสุข

