
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1.1.1 เสริมสรางธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี คน 400 0.3522 0.3522 รอยละของผูเขารับการอบรมที่

สามารถนําความรูที่ไดรับจากการ

อบรมไปปรับใชในการปฏิบัติ

ราชการ

ประชาชนไดรับบริการที่มี

ประสิทธิภาพโปรงใส

0.3522 สํานักงานจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.2 สงเสริมบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนสราง

คานิยมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ

คน 26 ไมใช

งบประมาณ

ไมมีผูถูกรองเรียน และโดนตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน

เจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 

และเปนไปตามจารีตอันดีงาม

สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.3 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบ

ดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ

คน 26 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนเจาหนาที่ของรัฐใน

สํานักงานฯ ไดรับทราบประกาศ

วาระดานการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ 

ทุกคน รับทราบประกาศวาระ

จังหวัด นําไปปฏิบัติ

สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.4 สงเสริมเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

เขารวมปฏิบัติธรรมและเขาวัดรักษาศีล

คน 26 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนขาราชการที่ไดรับการ

สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมทาง

ศาสนาของจังหวัดและกรมฯ

เจาหนาที่นําหลักศาสนามา

ประยุกตใชใหเกิดผลในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น

สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.5 ประชุมประจําเดือนสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี

คน 19 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนผูเขารวมประชุม เจาหนาที่ไดรับความรูเก่ียวกับ

การปราบปรามการทุจริต

สํานักงานปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.6 จัดขาราชการเขารับการอบรมเก่ียวกับการ

เสริมสรางธรรมาภิบาลบุคลากรภาครัฐ หรือการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ หรือ

รวมงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต หรือเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม

คน ไมนอยกวา 1 คน ไมใช

งบประมาณ

จํานวนบุคลากรของแตละกลุม/

ฝาย/งาน/สาขา ที่เขารวมการ

ฝกอบรม สัมมนา อบรม หลักสูตร

ตาง ๆ

 - บุคลากรมีความรู ความเขาใจ 

และนําความรูที่ไดรับจากการ

อบรมไปปรับใชในการปฏิบัติ

ราชการ         

- ประชาชนไดรับบริการที่มี 

ประสิทธิภาพโปรงใส

สํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดปทุมธานี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 (ลานบาท)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม

ยุทธศาสตรที่ 1  สรางสังคมที่ไมกระทบตอการทุจริต

กลยุทธท่ี 1 ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยต้ังแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 (ลานบาท)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม

1.1.7 เผยแพรบทความเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเปน คนดี 

ซื่อสัตย สุจริต การใหขาวสารขอมูล และการ

รับทราบดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ

คน 38 ไมใช

งบประมาณ

ขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด

ไดรับทราบ บทความเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตนเปน คนดี ซื่อสัตย สุจริต

 การใหขาวสารขอมูล และ

รับทราบประกาศวาระดานการ

ปองกันการทุจริต และประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ

ขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด

ไดรับทราบ บทความเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตนเปน คนดี ซื่อสัตย สุจริต

 การใหขาวสารขอมูล และ

รับทราบประกาศวาระดานการ

ปองกันการทุจริต และประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ และนําไปปฏิบัติ

สํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.8 สงเสริมเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

เขาวัดทําบุญ ฟงธรรม รักษาศีล  ในวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา และรวมกิจกรรมทางศาสนาตางๆ

คน 20 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนขาราชการและเจาหนาที่ 

ที่ไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนา

ของจังหวัดและกรมฯ

ขาราชการและเจาหนาที่นําหลัก

ศาสนามาประยุกตใชใหเกิดผลใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีข้ึน

สํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.9 เสริมสรางธรรมาภิบาลของสํานักงาน คน 25 - - ไมใช

งบประมาณ

รอยละของขารชการที่ไดรับการ

ประชาสัมพันธใหทราบถึงหลักธร

มาภิบาลของสํานักงาน

ประชาชนไดรับบริการที่มี

ประสิทธิภาพโปรงใส

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัดปทุมธานี

1.1.10 สงเสริมบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนสราง

คานิยมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ

ครั้ง 1 - - ไมใช

งบประมาณ

ไมมีผูถูกรองเรียน และโดนตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน

เจาหนาที่ของสํานักงานฯ ทุกคน

ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และ

เปนไปตามจารีตอันดีงาม

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัดปทุมธานี

1.1.11 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบ

ดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ

คน 25 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนเจาหนาที่ของรัฐใน

สํานักงานฯ ไดรับทราบขอมูล 

นโยบาย ดานการปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ จาก 

ก.ทส.

เจาหนาที่ของสํานักงานฯ ทุกคน 

รับทราบ การแจงเวียนระเบียบ 

ขอบังคับ นโยบาย ของ ก.ทส. 

เพื่อทราบและนําไปปฏิบัติ

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัดปทุมธานี

1.1.12 เสริมสรางธรรมภิบาลสํานักงานการทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดปทุมธานี

คน 16 ไมใช

งบประมาณ

รอยละของผูเขารวมประชุมที่

สามารถนําความรูที่ไดรับจากการ

ไปปรับใชในการปฏิบัติราชการ

ประชาชนไดรับบริการที่มี

ประสิทธิภาพโปรงใส รวมทั้งการ

ทํางานในหนวยงานมีความซื่อสัตย

สุจริต

สํานักงานการ

ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดปทุมธานี

1.1.13 สงเสริมในการใหขอมูลขาวสาร ดานการปองกัน

การทุจริตและประพฤตมิิชอบในภาครัฐ

คน 16 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนเจาหนาที่ในสํานักงานฯ 

ไดรับทราบประกาศวาระดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ

เจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 

และเปนไปตามจารีตอันดีงาม

สํานักงานการ

ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดปทุมธานี

1.1.14 สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเจาหนาที่ใน

หนวยงาน และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

คน 9 ไมใช

งบประมาณ

รอยละของผูเขารับการอบรมที่

ผานหลักสูตรการ

เจาหนาที่ปฏิบัติงานตามหลักธรร

มาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดปทุมธานี



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 (ลานบาท)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม

1.1.15 สงเสริมเจาหนาที่ของสํานักงานฯ เขารวมปฏิบัติ

ธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนาตางๆ

คน 9 ไมใช

งบประมาณ

รอยละของผูเขารับการอบรมที่

ผานหลักสูตรการ

เจาหนาที่ปฏิบัติตามหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา และเปนไป

ตามจารีตอันดีงาม

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดปทุมธานี

1.1.16 สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสาร การตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

คน 35 ไมใช

งบประมาณ

รอยละของผูรับรูขอมูลขาวสาร 

การตอตานการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบ

ประชาชนและเจาหนาที่มีความรู

ความเขาใจเรื่องการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบ

เรือนจําจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.17 ประชุมประจําเดือนของเรือนจําจังหวัดปทุมธานี ครั้ง 6 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนครั้งในการประชุม

ประจําเดือนของเรือนจําจังหวัด

ปทุมธานี

เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความ

โปรงใส  เปนธรรม

เรือนจําจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.18 โครงการชุมชนคุณธรรม ชุมชน 16 0.0450 0.0450 จํานวนการจัดต้ังชุมชนคุณธรรม

ไดตามเปาหมาย

เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน  

มีความสุข มีภูมิคุมกันทางสังคม 

ดาํเนินชีวิตตามหลักศาสนา

และปรัญชาเศรษกิจพอเพียง

0.0450 สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.19 โครงการรักษาศีล 5 หมูบาน รอยละ 100 0.0500 0.0500 รอยละ 100 ของจํานวนหมูบานที่

เขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล 5

เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนมี

ความสุข นําหลักธรรมทางศาสนา

มาใชในการดาํเนินชีวิต

0.0500 สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.20 โครงการคลีนีกคุณธรรมในสถานศึกษา สถานศึกษา 2 0.0820 0.0820 จํานวนสถานศึกษาที่เขารวม

โครงการ 2 แหง

เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา

มีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถ

ดาํเนินชีวิตไดดวยความถูกตอง

ดงีาม

0.0820 สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.21 สงเสริมใหเจาหนาที่และเครือขายมีคานิยมในการ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

คน 31 ไมใช

งบประมาณ

ไมมีผูถูกรองเรียน และโดนตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน

เจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบวืนัย

และเปนไปตามจารีตอันดีงาม

สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี

1.1.22 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบ

ดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ

คน 31 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนเจาหนาที่ของรัฐใน

สํานักงานฯ ไดรับทราบประกาศ

วาระดานการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯทุก

คนรับทราบประกาศวาระจังหวัด 

นําไปปฏิบัติ

สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 (ลานบาท)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม

1.1.23 ประชุมประจําเดือนสํานักงานฯ คน 31 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนผูเขารวมประชุม เจาหนาที่ไดรับความรูเก่ียวกับ

การปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี

1.1.24 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบ

ดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ

คน 27 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

ไดรับทราบประกาศ/คําสั่ง/

มาตรการ/ขอมูลขาวสารและอื่นๆ 

เกี่ยวกับดานการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

เจาหนาที่ของสํานักงานฯ  

รับทราบประกาศ/คําสั่ง/มาตรการ

 และขอมูลขาวสารอ่ืนๆ เก่ียวกับ

ดานการปองกันการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบ นําไปปฏิบัติ

สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัดปทุมธานี

1.1.25 สงเสริมเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

เขารวมกิจกรรมทางศาสนา

คน 27 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

ที่ไดรับการสงเสริมใหเขารวม

กิจกรรมทางศาสนาของจังหวัด

และกระทรวงอุตสาหกรรม

เจาหนาที่ของสํานักงานฯนําหลัก

ศาสนามาประยุกตใชใหเกิดผลใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีข้ึน

สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัดปทุมธานี

1.1.26 อบรมจริยธรรมวินัยและจิตสํานึกขาราชการบรรจุ

ใหมเพื่อปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

คน ขาราชการบรรจุ

ใหมทุกคน

ไมใช

งบประมาณ

รอยละ 100 ของขาราชการบรรจุ

ใหมไดรับการอบรม

เพื่อสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติ

ราชการเพ่ือปองกันการกระทําผิด

วินัย และประพฤตมิิชอบ

สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.27 ประชุมประจําเดือนสํานักงานเกษตรและสหกรณ

จังหวัดปทุมธานี

คน ๑๘ ไมใช

งบประมาณ

จํานวนผูเขารวมประชุม เจาหนาที่ไดรับความรูเก่ียวกับ

การปราบปรามการทุจริต

สํานักงานเกษตร

และสหกรณ

จังหวัดปทุมธานี

1.1.28 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบ

ดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ

คน ๑๘ ไมใช

งบประมาณ

จํานวนเจาหนาที่ในสํานักงานฯ 

ไดรับทราบประกาศวาระดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ

เจาหนาที่ในสํานักงานฯ ทุกคน 

รับทราบและนําไปปฏิบัติ

สํานักงานเกษตร

และสหกรณ

จังหวัดปทุมธานี

1.1.29 สงเสริมเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

เขารวมปฏิบัติธรรมและเขาวัดรักษาศีล

คน ๑๘ ไมใช

งบประมาณ

จํานวนขาราชการที่ไดรับการ

สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมทาง

ศาสนาของจังหวัด

เจาหนาที่นําหลักศาสนามา

ประยุกตใชใหเกิดผลในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น

สํานักงานเกษตร

และสหกรณ

จังหวัดปทุมธานี

1.2.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให

ถูกตองเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือปองกันการทุจริต 

ภายในหนวยงาน

คน 16 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนผูเขารวมประชุม บุคลากรภายในหนวยงานไดรับ

ความรูเก่ียวกับการปราบปราม

การทุจริต และตระหนักในการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบภาครัฐ

สํานักงานคลัง

จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต 



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 (ลานบาท)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม

1.2.2 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบ

ดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐพรอมสอดแทรกจริยธรรมและประกาศ

เจตจํานงของกรมบัญชีกลาง ในการประชุมภายใน

หนวยงาน อยางนอย ปละ 2 ครั้ง

ครั้ง 2 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนครั้งของการใหขอมูล

ขาวสารดานการปองกันการทุจริต

 ภายในหนวยงาน

บุคลากรภายในหนวยงานไดรับ

ความรูเก่ียวกับการปราบปราม

การทุจริต และตระหนักในการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบภาครัฐ

สํานักงานคลัง

จังหวัดปทุมธานี

1.2.3 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบ

ดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐพรอมสอดแทรกจริยธรรมและประกาศ

เจตจํานงของกรมบัญชีกลาง การแจงเบาะแสการ

ทุจริตโดยตรงตอผูบริหารกระทรวงการคลังผาน

ชองทางตาง ๆ ที่กระทรวงการคลังกําหนด ในการ

ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ใหกับหนวยงานในพื้นที่

จังหวัดปทุมธานี

ครั้ง 5 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนครั้งของการใหขอมูล

ขาวสารดานการปองกันการทุจริต

 ภายในหนวยงาน

เจาหนาที่ของสวนราชการและ

หนวยงานตาง ๆ ที่เขารวม

ฝกอบรมมีความรูและตระหนักใน

การปองกันการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบภาครัฐ

สํานักงานคลัง

จังหวัดปทุมธานี

1.2.4 บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและ

แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

โครงการ 2 ไมใช

งบประมาณ

รอยละของความสําเร็จของ

โครงการ

ผูเขารวมโครงการสามารถนําไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดปทุมธานี

1.2.5 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัด 4 0.1440 0.1440 วัดที่เขารวมโครงการดําเนิน

โครงการตามแนวทางที่กรมการ

ศาสนากําหนด

เด็ก เยาวชน ในชุมชนไดรับการ

กลอมเกลาจิตใจหลักธรรมทาง

ศาสนาจากพระผูทําการสอน

0.1440 สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

1.2.6 โครงการคายเยาวชนอาสาสมัครเฝาระวังทาง

วัฒนธธรรม

คน 120 0.0700 0.0700 จํานวนเด็ก เยาวชนที่เขารวม

โครงการ

เด็ก เยาวชนที่เขารวมโครงการ

ไดรับความรู ทักษะ การเลือกรับ

สื่อit และมีภูมิคุมกันในการดําเนืน

ชีวิตในสังคม

0.0700 สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

1.2.7 กิจกรรมไหวพระสวดมนต ทําบุญตักบาตรและฟง

ธรรมเจริญวิปสสนากรรมฐาน
คน รอยละ 90 ไมใช

งบประมาณ

รอยละ 90 ของเจาหนาที่ใน

สํานักงานฯ ที่เขารวมกิจกรรม

เจาหนาที่นําหลักศาสนาและธรรม

 มาประยุกตใชใหเกิดผลตอการ

ปฏิบัติหนาที่

สํานักงานคุม

ประพฤตจิังหวัด

ปทุมธานี

1.2.8 กิจกรรมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม

จริยธรรม

กิจกรรม 1 ไมใช

งบประมาณ

รอยละของความสําเร็จของกิจกรรม เจาหนาที่ของสํานักงานมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม

จริยธรรม

สํานักงานคุม

ประพฤตจิังหวัด

ปทุมธานี



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 (ลานบาท)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม

1.2.9 จัดชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธและรับเรื่อง

รองเรียนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ชองทาง ไมใช

งบประมาณ

มีชองทางในการรองเรียนไมนอย

กวา 5 ชองทาง

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน 

จํานวน 5 ชองทาง

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

1.2.10 เสริมสรางธรรมาภิบาลในหนวยงาน เพื่อเสริมสราง

และสนับสนุนใหใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หนาที่

หนวยงาน ทุกหนวยงาน ไมใช

งบประมาณ

รอยละ 100 ของหนวยงานไดรับ

การเสริมสรางและสนับสนุนใหใช

หลักธรรมาภิบาล

เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลใน

หนวยงานในสังกัด

สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

ปทุมธานี

1.2.11 เผยแพรประมวลจริยธรรมขาราชการในการ

ปฏิบัติงานใหกับหนวยงานในสังกัดเพ่ือเผยแพร

ใหกับเจาหนาที่

หนวยงาน ทุกหนวยงาน ไมใช

งบประมาณ

รอยละ 100 ของหนวยงานไดรับ

การเผยประมวลจริยธรรมเพื่อ

เผยแพรเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน

เพื่อใหเจาหนาที่รับรูและปฏิบัติ

ตามมาตรฐานประมวลจริยธรรม

สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

ปทุมธานี

1.2.12 จัดตูรับฟงความคิดเห็นและแจงเหตทุุจริต คน 20 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนเจาหนาที่สํานักงาน

พลังงานจังหวัดปทุมธานีและ

หนวยงานเครือขายและประชาชน

เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ 

ทุกคนพรอมรับฟงทุกความคิดเห็น

 นําไปปรับปรุงพรอมนําไปใชใน

การปฏิบัติงานจริง

สํานักงานพลังงาน

จังหวัดปทุมธานี

1.2.13 จัดทําเว็ปไซตแจงเหตุทุจริต คน 100 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนเจาหนาที่สํานักงาน

พลังงานจังหวัดปทุมธานีและ

หนวยงานเครือขายและประชาชน

เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ 

ทุกคนพรอมรับฟงทุกความคิดเห็น

 นําไปปรับปรุงพรอมนําไปใชใน

การปฏิบัติงานจริง

สํานักงานพลังงาน

จังหวัดปทุมธานี

1.2.14 เผยแพรขอมูลขาวสาร ราคากลางทางประกาศและ

เว็บไซต

คน 100 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนเจาหนาที่สํานักงาน

พลังงานจังหวัดปทุมธานีและ

หนวยงานเครือขายและประชาชน

เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ 

ทุกคนพรอมรับฟงทุกความคิดเห็น

 นําไปปรับปรุงพรอมนําไปใชใน

การปฏิบัติงานจริง

สํานักงานพลังงาน

จังหวัดปทุมธานี

1.3.1 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช

ใหเกิดผลในทางการปฏิบัติ

คน 26 ไมใช

งบประมาณ

เจาหนาที่สํานักงานฯ

ทุกคน มีความเขาใจและนําไป

ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ในดาน

การทํางาน และครอบครัว

เจาหนาที่สํานักงานฯ ทุกคนมี

ความเขาใจและนําไปปฏิบัติใน

การดําเนินชีวิต ในดานการทํางาน

 และครอบครัว

สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดปทุมธานี

1.3.2 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช

ใหเกิดผลในทางการปฏิบัติ

คน 38 ไมใช

งบประมาณ

ขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด

ทุกคน มีความเขาใจและนําไป

ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ในดาน

การทํางาน และครอบครัว

เจาหนาที่สํานักงานฯ ทุกคนมี

ความเขาใจและนําไปปฏิบัติใน

การดําเนินชีวิต ในดานการทํางาน

 และครอบครัว

สํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธท่ี 3 ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเคร่ืองมือตานทุจริต



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 (ลานบาท)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม

1.3.3 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช

ใหเกิดผลในทางการปฏิบัติ

คน 25 ไมใช

งบประมาณ

เจาหนาที่สํานักงานฯ

ทุกคน มีความเขาใจและนําไป

ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ในดาน

การทํางาน และครอบครัว

เจาหนาที่สํานักงานฯ ทุกคนมี

ความเขาใจและนําไปปฏิบัติใน

การดําเนินชีวิต ในดานการทํางาน

 และครอบครัว

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัดปทุมธานี

1.3.4 สงเสริมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ

คน 16 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนเจาหนาที่ในสํานักงานฯ 

มีความเขาใตและนําไปปฏิบัติ

ในการดําเนินชีวิต ในดาน

การทํางานและครอบครัว

เจาหนาที่สํานักงานฯ ทุกคนมี

ความเขาใจและนําไปปฏิบัติใน

การดําเนินชีวิต ในดานการทํางาน

และครอบครัว

สํานักงานการ

ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดปทุมธานี

1.3.5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดย

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คน 9 ไมใช

งบประมาณ

รอยละของบุคลากรที่นอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับ

ใชในการดําเนินชีวิต

บุคลากรในองคกร จํานวน 9 คน  

 - 100 %

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดปทุมธานี

1.3.6 โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตใน

การปฏิบัติราชการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

ครั้ง/คน 4/27 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนครั้งที่มีการสื่อสารองค

ความรูเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกการ

ตอตานการทุจริตตามแนวทางหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

เจาหนาที่ของสํานักงานฯ ทุกคนมี

ความเขาใจและนําไปปฏิบัติใน

การดําเนินชีวิต ในดานการทํางาน

 และครอบครัว

สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัดปทุมธานี

1.3.7 เสริมสรางใหเจาหนาที่ในสังกัดดําเนินรอยตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตมี

รางวัลยกยองคนดีที่ปฏิบัติตามแนวทาง

-การประกวดคนดีศรีสาธารณสุข

-สงประกวดเจาหนาที่ของรัฐเพ่ือยกยองผูประพฤติ

ปฏิบติตนชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต

-คัดเลือกขาราชการดเีดน

หนวยงาน ทุกหนวยงาน ไมใช

งบประมาณ

หนวยงานในสังกัดมีการสงเสริม

และยกยองใหคนดีมีโอกาสไดรับ

รางวัลเพ่ือเปนขวัญกําลังใจและ

เปนตัวอยางใหเพ่ือนรวมงาน

ปฏิบัติตามแนวทางที่ดี

เจาหนาที่ของรัฐไดรับการ

เสริมสรางใหดําเนินรอยตาม

เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน

ชีวิตโดยมีรางวัลยกยองผูประพฤติดี

สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

ปทุมธานี

1.4.1 การบูรณาการรวมกับเครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน/เมือง 

(ทสม.) เพื่อปองกัน และตอตานการทุจริต

คน 1,100 ไมใช

งบประมาณ

เครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมหมูบาน/เมือง 

(ทสม.) ในจังหวัด ไดรับการ

ประชาสัมพันธใหทราบถึง 

ขอมูล นโยบาย ดานการปองกัน

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

จาก ก.ทส.

เครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมหมูบาน/เมือง 

(ทสม.) ในจังหวัด และหนวยงาน 

มีความเขาใจในหลักการของ 

ก.ทส.เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

และมีการประสานงานที่ดี

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัดปทุมธานี

1.4.2 สงเสริมการใหการอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม 

ใหกับนักเรียน ชุมชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัด

โครงการ 2 ตนสังกัด รอยละของความสําเร็จของ

โครงการ

ผูเขารวมโครงการสามารถนํา

หลักธรรมคําสอนทางศาสนาไป

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธท่ี 4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 (ลานบาท)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม

1.4.3 เครือขาย อพม.มีการประชุมรวมกับกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

คน 30 ไมใช

งบประมาณ

รอยละของเครือขาย อพม.ที่ไดเขา

รวมการประชุม

เครือขาย อพม.ที่เขารวมการ

ประชุมสามารถนําความรูที่ไดรับ

นํามาปรับใชในการปฏิบัติงาน

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

1.4.4 การประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานอําเภอ/

จังหวัดสอดแทรกความรูความเขาใจเรื่องการ

ปองกันและตอตานการทุจริตมาโดยตลอด

ครั้ง 3 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนครั้งในการสอดแทรก

ความรูความเขาใจเรื่องการ

ปองกันและตอตานการทุจริตใน

การประชุมคณะกรรมการและ

คณะทํางานอําเภอ/จังหวัด

คณะกรรมการและคณะทํางาน

อําเภอ/จังหวัดไดรับความรูความ

เขาใจเรื่องการปองกันและตอตาน

การทุจริต

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

1.4.5 พัฒนาเครือขายอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) 

ใหมีศักยภาพดานการเฝาระวังและแจงเบาะแส

เกี่ยวกับการปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ

และรณรงคใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ปองกันการทุจริต

ครั้ง 1 งบประมาณ

จาก

สํานักงาน 

ป.ป.ช.

ทุกอําเภอมีเครือขายอาสาสมัคร

สาธารณสุขในการเฝาระวังในการ

ตอตานการทุจริต

เพื่อพัฒนาเครือขาย อสม.ในการ

ตอตานการทุจริต

สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

ปทุมธานี

2.1.1 เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมในหนวยงานใหยึด

หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

คน 25 ไมใช

งบประมาณ

รอยละของบุคลากรในสํานักงาน

ไดรับเสริมสรางจิตสํานึกและ

คานิยมในหนวยงานใหยึดหลักธรร

มาภิบาลในการปฏิบัติงาน

บุคลากรในสํานักงานไดรับ

เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใน

หนวยงานใหยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการปฏิบัติงาน

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

2.2.1 ประชุมประจําเดือนขาราชการสํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดปทุมธานี

คน 20 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนขาราชการและบุคลากร

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกคน

เขารวมประชุม

ขาราชการและบุคลากรสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดทุกคนเขาใจ

แนวทางการปฏิบัติงานอยางถูกตอง

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

2.3.1 จัดทําแผนแมบทสงเสริมคุรธรรมของจังหวัด

ปทุมธานี ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564

แผน 1 0.0200 0.0200 สวนราชการตางๆมีแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม สอดคลองกับ

แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมของ

จังหวัดปทุมธานี ฉบับที่ 1 พ.ศ.

2560-2564

สังคมจังหวัดปทุมธานี เปนสังคมที่

รมเย็นเปนสุข

0.0200 สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

2.3.2 ประกาศเจตจํานงรวมกันในการบริหารงานดวย

ความสุจริต

คน 100 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนเจาหนาที่ของรัฐใน

สํานักงานฯ ไดรับทราบประกาศ

วาระดานการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ 

ทุกคน รับทราบประกาศเจตจํานง

รวมกันในการบริหารงานดวย

ความสุจริต และนําไปปฏิบัติ

สํานักงานพลังงาน

จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

กลยุทธท่ี 1 พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน

กลยุทธท่ี 2 เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐในทุกระดับ

กลยุทธท่ี 3 สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 (ลานบาท)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม

2.4.1 การอบรมใหความรูเรื่องการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

คน 50 ไมใช

งบประมาณ

รอยละของผูเขารับการอบรมให

ความรูเรื่องการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

ผูเขารับการอบรมมีความเขาใจใน

เรื่องการปองกันและปราบปราม

การทุจริต

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

2.4.2 การจัดบูทใหความรูเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นใน

จังหวัดปทุมธานี

ครั้ง 2 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนครั้งที่จัดบูทใหความรู

เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นใน

จังหวัดปทุมธานี

มีการออกบูทใหความรูเก่ียวกับ

การทุจริตคอรัปชั่นในจังหวัด

ปทุมธานี

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

2.4.3 โครงการตรวจสอบภายในและบัญชีของหนวยงาน

ในการกํากับเพื่อลดความเสี่ยงในการประพฤติมิชอบ

หนวยงาน ทุกหนวยงาน ไมใช

งบประมาณ

ทุกหนวยงานเปาหมายไดรับการ

ตรวจสอบภายในประจําป

เพื่อตรวจสอบ การผิดระเบียบ

ประพฤตมิิชอบที่สุมเสี่ยงตอการ

ทุจริต

สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

ปทุมธานี

2.5.1

2.5.2

2.6.1

2.6.2

3.1.1 ใหความรูกําหนดแนวทางในการปองกันประโยชน

ทับซอน

-วิเคราะหความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชนทับซอน

-จัดทําแผนปองกันผลประโยชนทับซอน

-แลกเปลี่ยนเรียนรูใหความรูเก่ียวกับเรื่อง

ผลประโยชนทับซอน

-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนประโยชนทับซอน

หนวยงาน ทุกหนวยงาน ไมใช

งบประมาณ

รอยละ 100 ในการใหความรู

กําหนดแนวทางในการปองกัน

ประโยชนทับซอน

บุคลากรในหนวยงานมีความรู

ความเขาใจในการกําหนดแนว

ทางการปองกันประโยชนทับซอน

สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

ปทุมธานี

3.2.1 ใหรายงานผลการดําเนินการเรื่องการเรี่ยไรและ

ผลประโยชนทับซอน

หนวยงาน ทุกหนวยงาน ไมใช

งบประมาณ

ทุกหนวยงานรายงานผลการ

ดาํเนินการเรื่องการเรี่ยไรและ

ผลประโยชนทับซอน

หนวยงานมีระบบการดําเนินงาน

เพื่อความโปรงใสในการดําเนินงาน

เพื่อปองกันการเรี่ยไรและ

ประโยชนทับซอน

สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

ปทุมธานี

3.3.1

3.3.2

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อใหไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา

กลยุทธท่ี 5 สงเสริมการจัดต้ังกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน (รัฐใหการสนับสนุนทุนต้ังตน)

กลยุทธท่ี 6 ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ไดแสดงไวตอสาธารณะ

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธท่ี 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล

กลยุทธท่ี 2 การรายงานผลสะทอนการสกัดกั้นการทุจริตในเชิงนโยบาย (Policy Cycle feedback)

กลยุทธท่ี 3 การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 (ลานบาท)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม

3.4.1 จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ คณะ 1 ไมใช

งบประมาณ

มีคณะทํางานเพื่อปองกันการ

ทุจริตของเจาหนาที่ จํานวน 1 

คณะ

ประชนชนผูเขาใชบริการ หรือผู

มาติดตอกับทางเรือนจํามีความ

เชื่อมั่นในการทํางานของเจาหนาที่

เรือนจําจังหวัดปทุมธานี

เรือนจําจังหวัด

ปทุมธานี

4.1.1 สรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานดานตางๆ กิจกรรม 1 ทุกกลุม/ฝาย/งาน/หนวยเคลื่อนที่

 มีการจัดทํากิจกรรม

ทุกกลุม/ฝาย/งาน/หนวยเคลื่อนที่ 

ไดจัดทํากิจกรรม เพ่ือสรางความ

โปรงใสในการปฏิบัติงาน

สํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

4.1.2 จัดทําแนวทางการตรวจสอบการดําเนินการดาน

ตางๆ

กิจกรรม 1 ทุกกลุม/ฝาย/งาน/หนวยเคลื่อนที่

 มีการจัดทําแนวทางการ

ดาํเนินการดานตางๆ

บุคลากรปฏิบัติงานดวยความ

ซื่อสัตยสุจริตและเปนไปตาม

แนวทางที่กําหนด

สํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

4.1.3 เผยแพรประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจางเพื่อให

ประชาชนผูที่สนใจ สามารถตรวจสอบการ

ดาํเนินงานของหนวยงานราชการได

กิจกรรม 1 ตดิประกาศเผยแพร

ประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจาง

เพื่อใหประชาชนผูที่สนใจ 

สามารถตรวจสอบการดําเนินงาน

ของหนวยงานได

ประชาชนผูที่สนใจ สามารถ

ตรวจสอบการดําเนินงานของ

หนวยงานราชการได

สํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

4.1.4 รายงานผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนในเว็บไซต

สํานักงาน

ครั้ง 2 - - ไมใช

งบประมาณ

แบบรายงานผลการดําเนินงาน

ในเว็บไซตสํานักงาน 

http://pathumthani.mnre.go.t

h

ประชาชนเขาดูรายงานผลการ

ดาํเนินงานไดอยางสะดวก   

และหนวยงานมีความโปรงใส

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัดปทุมธานี

4.1.5 สงเจาหนาที่เขารับการอบรมการปฏิบัติงานดาน

พัสดุและการเงิน

ครั้ง ทุกครั้ง ไมใช

งบประมาณ

จํานวนเจาหนาที่ของสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี       ที่

สงไปอบรมฯ

เจาหนาที่ไดรับความรูเก่ียวกับ

การปฏิบัติงานดานพัสดุและ

การเงินไดอยางถูกตอง

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

4.1.6 จัดสงเจาหนาที่ของสํานักงานพลังงานจังหวัด

ปทุมธานีเขาอบรมหลักสูตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

คน 10 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนขาราชการที่ไดรับการ

อบรมหลักสูตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

เจาหนาที่นําหลักสูตรการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตมา

ประยุกตใชใหเกิดผลในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น

สํานักงานพลังงาน

จังหวัดปทุมธานี

4.1.7 จัดทําศูนยขอมูลความรูกลางดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

คน 10 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนขาราชการที่ไดรับความรู

ดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริต

เจาหนาที่นําขอมูลความรูกลาง

ดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตมาประยุกตใชใหเกิดผล

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีข้ึน

สํานักงานพลังงาน

จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะหติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต

กลยุทธท่ี 2 สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 (ลานบาท)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม

4.2.1 แผนการตรวจสอบการเงนิ บัญชีและการพัสดุ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกลุมงานการเงนิ บัญชี และ

การตรวจสอบ ตรวจสอบดานการเงนิ การบัญชี 

และการพัสดุของ อปท.จํานวน ๖๕ แหง 

อยางนอยปละครั้ง

อปท.65 แหง ดําเนินการอยาง

นอยปละครั้ง

ไมใช

งบประมาณ

จํานวน อปท.ที่ไดรับการตรวจสอบ ออก อปท.อยางนอย ๑ ครั้ง/ป สํานักงานสงเสริม

การปกครอง

ทองถ่ินจังหวัด

ปทุมธานี

4.2.2 จัดทําคําสั่งมอบหมายการควบคุมและตรวจสอบ

การปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีเพิ่มเติม

ดาํเนินการอยาง

นอยปละครั้ง

ไมใช

งบประมาณ

ทุกกลุม/ฝาย/งาน/หนวยเคลื่อนที่

 มีคําสั่งมอบหมาย

บุคลากรปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับ

มอบหมาย

สํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

4.2.3 เผยแพรประชาสัมพันธเอกสารเก่ียวกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต

กิจกรรม 1 ไมใช

งบประมาณ

ความคิดเห็นของประชาชนที่มา

ตดิตอ

ประชาชนที่มาตดิตอราชการ 

รับทราบเก่ียวกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

สํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

4.2.4 การรวมกลุมของขาราชการเพ่ือตอตานการทุจริต คน 20 ไมใช

งบประมาณ

มีการรวมกลุมของสมาชิก

ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ 

ในสํานักงานเพ่ือตอตานการทุจริต

สมาชิกกลุมเขารวมเปนกรรมการ

ในการดําเนินการ การจัดหาพัสดุ 

การจัดซื้อจัดจาง

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัดปทุมธานี

4.2.5 ใหความรวมมือรับการตรวจสอบจากหนวย

ตรวจสอบภายในจังหวัดปทุมธานี

1 หนวยงาน ป 2560 1 ครั้ง ไมใช

งบประมาณ

รอยละของผูไดรับคําแนะนํานํา

ความรูที่ไดไปปรับใชในการปฏิบัติ

ราชการ

หนวยงานเกิดความโปรงและและ

สุจริต

สํานักงานการ

ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดปทุมธานี

4.2.6 แผนการตรวจสอบการเงนิ บัญชีและการพัสดุของ

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ อยางนอยปละครั้ง

ครั้ง ดําเนินการอยาง

นอยปละครั้ง

ไมใช

งบประมาณ

ระบบการเงนิ บัญชีและพัสดุของ

สํานักงานวัฒนธรรทมจังหวัด

ปทุมธานีไดรับการตรวจสอบ

การเงิน บัญชีและพัสดุของ

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานีมีการดําเนินการตาม

ระเบียบกฎหมาย

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

4.2.7 สงเสริมใหหนวยงานใชระบบจากโครงการคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐในการบริหารงาน

หนวยงาน ทุกหนวยงาน ไมใช

งบประมาณ

ทุกหนวยงานดําเนินการตาม

โครงการประเมินความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA)

หนวยงานมีระบบการดําเนินงาน

เพื่อความโปรงใสในการดําเนินงาน

สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

ปทุมธานี

4.3.1 การนําระบบคอมพิวเตอร เขามาใชในการทํางาน

ดานตางๆ ของสํานักงาน

กิจกรรม 1 ไมใช

งบประมาณ

ทุกกลุม/ฝาย/งาน/หนวยเคลื่อนที่

ปฏิบัติงานดวยระบบคอมพิวเตอร 

ในการทํางานดานตางๆ และ

สามารถตรวจสอบขอมูลการใช

งานได

 - บุคลากรปฏิบัติงานดวยความ

สะดวก และสามารถตรวจสอบ

ขอมูลการใชงานได                 

- ประชาชนที่มาตดิตอราชการ 

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

ลดปญหาการทุจริต

สํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

4.3.2 กลองตูแดงรับเรื่องราวรองทุกขสําหรับผูตองขัง กลอง 5 ไมใช

งบประมาณ

มีกลองตูแดงรบัเรื่องราวรองทุกข

สําหรับผูตองขัง ไมตองกวา 5 ตู

มีชองทางใหผูตองขังแจงปญหา

และปองกันการทุจริตประพฤติ

มิชอบของเจาหนาที่

เรือนจําจังหวัด

ปทุมธานี

กลยุทธท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต

กลยุทธท่ี 4 พัฒนารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 (ลานบาท)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม

4.4.1 การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค จัดประกวด

คลิปวีดิโอ(ตามรอยเทาพอ)

คลิป 67 0.0400 0.0400 จํานวนคลิปวิดิโอ ที่สงเขารวม

ประกวด

ไดคลิปวีดิโอที่มีเนื่อหาสาระดีใช

เปนสื่อปลอดภัยสรางสรรค

เผยแพรได

0.0400 สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

4.5.1 การจัดทําแผนการบูรณาการการใชพัสดุใน

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจําป

งบประมาณ 2560

แผน 1 ไมใช

งบประมาณ

มีแผนการใชพัสดุในสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีมี

ประสิทธิภาพและตรงตาม

ระเบียบกฎหมายพัสดุ

การใชพัสดุในสํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดปทุมธานีมีประสิทธิภาพ

ตอบสนองความตองการของทุก

กลุมงาน

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

4.6.1

4.6.2

4.7.1 กิจกรรมการจัดการความรูเรื่องการปฏิบัติงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

กิจกรรม 1 ไมใช

งบประมาณ

เพื่อเพิ่มสมรรถนะและเสริมสราง

องคความรูเชิงสรางสรรคดานการ

ปองกันการทุจริต

ขาราชการสํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดปทุมธานีปฏิบัติงานดวย

ความซื่อสัตยสุจริต

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

4.8.1

4.8.2

5.1.1 เพิ่มชองทางการแจงขอมูลการทุจริตที่หลากหลาย ชองทาง 3 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนชองทางใหภาคประชาชน

เขารองเรียนเสนอแนะใหขอมูล

อยางนอย 3 ชองทาง

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน 

จํานวน 3 ชองทาง               

www.pathumthani.co.th

www.dpt.go.th          

โทร.02-567-6203

สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดปทุมธานี

5.1.2 เพิ่มชองทางการแจงขอมูลการทุจริตที่หลากหลาย ชองทาง 3 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนชองทางใหภาคประชาชน

เขารองเรียนเสนอแนะใหขอมูล

อยางนอย 3 ชองทาง

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน 

จํานวน 3 ชองทาง                 

- ตูรับเรื่องรองเรียน        

- โทร.02-5814526          

- สายดวน  1584

สํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

5.1.3 ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการดาํเนินการเรื่อง

รองเรียน

แผน 1 ไมใช

งบประมาณ

1.แผนผับ 100 แผน         

2.แผนผังกระบวนการดําเนินการ

จัดทําแผนพับและแผนผัง

กระบวนการดําเนินการเรื่อง

รองเรียน เพ่ือประชาสัมพันธแก

ผูรับบริการ

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธท่ี 5 การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

กลยุทธท่ี 6 สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษทัภิบาล

กลยุทธท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต

กลยุทธท่ี 8 การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)

ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงระบบรับเร่ืองรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 (ลานบาท)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม

5.1.4 เพิ่มชองทางการแจงขอมูลการทุจริตที่หลากหลาย ชองทาง 3 ไมใช

งบประมาณ

จํานวนชองทางใหภาคประชาชน

เขารองเรียนเสนอแนะใหขอมูล

อยางนอย 3 ชองทาง

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน 

จํานวน 3 ชองทาง               

-แจงทางหนังสือถึงหนวยงาน   

-http://pte.onab.go.th/       

-โทร.02-581-1189

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดปทุมธานี

5.1.5 จัดทําจุดรับเรื่องรองเรียน และแสดงแผนปาย

ข้ันตอนอยางชัดเจน

จุด 1 มีจุดรับเรื่องรองเรียน และแสดง

แผนปายขั้นตอนอยางชัดเจน 

จํานวน 1 จุด

ประชนชนผูเขาใชบริการ หรือผู

มาติดตอกับทางเรือนจํามีความ

เชื่อมั่นในการทํางานของเจาหนาที่

เรือนจําจังหวัดปทุมธานี

เรือนจําจังหวัด

ปทุมธานี

5.1.6 เพิ่มชองทางการแจงขอมูลการทุจริตที่หลากหลาย ชองทาง 3  - จํานวนชองทางใหภาคประชาชน

เขารองเรียนเสนอแนะใหขอมูล

อยางนอย 3 ชองทาง

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน 

จํานวน 3 ชองทาง                

1. ทางfacebook.สํานักงานฯ

2. ทางจดหมาย          

3. โทร.02-5934406

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

5.1.7 จัดชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธและรับเรื่อง

รองเรียนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ชองทาง 5 ไมใช

งบประมาณ

มีชองทางในการรองเรียนไมนอย

กวา 5 ชองทาง

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน 

จํานวน 5 ชองทาง

1.www.pathumthani.m-societ

y.go.th

2.E-mail : pathumthani.m-

society.go.th

3.Facebook สํานักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

4.หนังสือรองเรียน

5.รองเรียนดวยตนเอง

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

5.1.8 เพิ่มชองทางรองเรียน ชองทาง มากกวา 3 

ชองทาง

ไมใช

งบประมาณ

จํานวนชองทางใหภาคประชาชน

เขารองเรียนเสนอแนะใหขอมูล

จัดเพ่ิมใหมีชองทางในการ

รองเรียนทางโทรศัพท อีเมล 

จดหมาย

สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

ปทุมธานี

5.2.1 งานตรวจสอบและปรับปรุงสินทรัพยในระบบ 

GMFIS

ครั้ง 4 ไมใช

งบประมาณ

มีการตรวจสอบและปรับปรุง

ทรัพยสินและหนี้สินในระบบอยาง

นอยปละ 4 ครั้ง

ทรัพยสินและหนี้สิน ไดรับการ

ตรวจสอบและปรับปรุงทุกไตรมาส

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัดปทุมธานี

5.3.1 เผยแพรประชาสัมพันธตัวอยางของการกระทํา

ความผิดวินัย/ประมวลจริยธรรม

ครั้ง 1 ไมใช

งบประมาณ

รอยละของการเผยแพร

ประชาสัมพันธ

จํานวนเอกสารที่นํามาเผยแพรคิด

เปนจํานวนเรื่อง

สํานักงานคุม

ประพฤตจิังหวัด

ปทุมธานี

กลยุทธท่ี 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน

กลยุทธท่ี 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 (ลานบาท)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม

5.4.1

5.4.2

5.5.1

5.5.2

5.6.1

5.6.2

5.7.1

5.7.2

5.8.1 การเผยแพรคําสั่งลงโทษขาราชการและเจาหนาที่

ในสังกัดกรมการขนสงทางบก

คน 38 ไมใช

งบประมาณ

ขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด

ไดรับทราบ

ขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด

ไดรับทราบ และนําไปปฏิบัติ

สํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

5.9.1

5.9.2

6.1.1 สงเจาหนาที่เขารวมการอบรมในโครงการที่

เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริต

คน 10 สงเจาหนาที่เขารวมการอบรมใน

โครงการที่เกี่ยวของกับการ

ปองกันการทุจริต ไมนอยกวา 10

 คน

สามารถนําความรูมาเผยแพร

ใหกับขาราชการเรือนจําจังหวัด

ปทุมธานี และเปนแบบอยางใน

การปฏิบัติหนาที่ได

เรือนจําจังหวัด

ปทุมธานี

6.2.1 เสริมสรางคานิยมแกขาราชการสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีปฏิบัติงานดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล สนองตอ

ยุทธศาสตรชาติดวยการปองกันการทุจริต

คน 20 ไมใช

งบประมาณ

ขาราชการสํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดปทุมธานีทุกคนเขารวม

กิจกรรมฯ

ขาราชการสํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดปทุมธานี มีคานิยม  

จิตสํานึกของการปฏิบัติงานดวย 

ความซื่อสัตย สุจริต

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

กลยุทธท่ี 4 ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล

กลยุทธท่ี 1 ศกึษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

กลยุทธท่ี 2 บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

กลยุทธท่ี 5 บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธท่ี 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองพยาน (Witness) และผูแจงเบาะแส (Whistleblower) และเจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธท่ี 8 การเปดโปงผูกระทําความผดิใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด

กลยุทธท่ี 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย


