
1.1.1 โครงการเสริมสรางธรรมมาภิบาลบุคลากรภาครัฐจังหวัด

ปทุมธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

คน 350 รอยละของผูเขารับการอบรมที่

สามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรม

ไปปรับใชในการปฏิบัติราชการ

ประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึง

พอใจในการปฏิบัติราชการที่มีความ

โปรงใสมีประสิทธิภาพ

กุมภาพันธ 2561 - สํานักงานจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.2 โครงการเสริมสรางความรูบุคลากรภาครัฐเพ่ือสงเสริม

จริยธรรมและปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

คน 350 รอยละของผูเขารับการอบรมที่

สามารถนําความรูในเรื่องของการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตไป

ปรับใชในการปฏิบัติงาน

ประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึง

พอใจในการปฏิบัติราชการที่มีความ

โปรงใสมีประสิทธิภาพ

มีนาคม 2561 - สํานักงานจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.3 การใหความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤตมิิชอบในโครงการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ

จํานวนหลักสูตร ๕ จํานวนหลักสูตรที่มีการสอดแทรกให

ความรูเก่ียวกับการปองกัน 

ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิิชอบ

ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู และ

เขาเปนสวนรวมในการเปนเครือขาย

เฝาระวังและแจงเบาะแสการทุจริต

และประพฤติมิชอบของขาราชการ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี  ไดพูด

สอดแทรกในโครงการตางๆ  จํานวน ๓ ครั้ง  โดยพูดสอดแทรกในโครงการ

เสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๓ รุน ดงันี้ 

ครั้งที๑่. รุนที่ ๑  วันที่ ๗ - ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐  องคการบริหาร

สวนตําบลบึงบา  อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี                 

ครั้งที่ ๒. รุนที่ ๒ วันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตําบล

หลักหก  อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี                      

ครั้งที่ ๓ รุนที่ ๓  วันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เทศบาลเมือง

ลาดสวาย  อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี

สํานักงานปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

จังหวัดปทุมธานี

  รายงานครั้งที่ 1 (เดือนธันวาคม 2560)            รายงานครั้งที่ 2 (เดือนมีนาคม 2561)

หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 1  สรางสังคมที่ไมทบตอการทุจริต

กลยุทธท่ี 1 ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยต้ังแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม

รายงานความกาวหนาและผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดปทุมธานี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ผลการดําเนินการ



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.1.4 การใหความรูเก่ียวกับการปองกัน ปรามปรามการทุจริต

ใหกับขาราชการและเจาหนาที่ในสํานักงานฯ

จํานวนครั้ง ๖ จํานวนครั้งการใหความรูเก่ียวกับการ

ปองกัน ปรามปรามการทุจริตใหกับ

ขาราชการและเจาหนาที่ในสํานักงานฯ

ขาราชการและเจาหนาที่ไดรับความรู 

และมุงม่ันในการปฏิบัติราชการดวย

ความซื่อสัตยสุจริต

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ดาํเนินการจัดประชุมสํานักงานฯ และใหความรู จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑  วันที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

สํานักงานปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

จังหวัดปทุมธานี

1.1.5 โครงการใหความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับ 

แนวทางการปฏิบัติราชการ เชน การชวยเหลือผูประสบภัย

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงนิทดรองราชการ

เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉินใหกับหนวยงาน

ภายนอก องคกรระดบัทองถ่ิน รวมทั้งประชาชนทั่วไป

จํานวนครั้ง ๕ จํานวนครั้งการใหความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ แนว

ทางการปฏิบัติราชการ

บูรณาการความรวมมือระหวาง

เครือขายหนวยงานภาครัฐ ภาคประชา

สังคม และประชาชน ในการตอตาน

การทุจริต

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ดาํเนินการเผยแพรระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงนิทอดรองราชการ

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แกไข

เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในเว็บไซดของสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี

สํานักงานปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

จังหวัดปทุมธานี

1.1.6 เสริมสรางจริยธรรมขาราชการสํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดปทุมธานี ประจําป 2561

คน 50 1.รอยละ 100 ของขาราชการใน

สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ปทุมธานี มีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาขาราชการกรมการพัฒนาชุมชน

2.รอยละ 80 ข้ึนไปของขาราชการใน

สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ปทุมธานีสามารถนําแนวทางดังกลาว

ไปปรับใชในการปฏิบัติราชการ

ขาราชการสังกัดสํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดปทุมธานีทุกคน

มีการปฏิบัติราชการดวยดวยหลักความ

โปรงใสเปนไปตามระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ไดจัดทําโครงการเสริมสราง

จริยธรรมขาราชการสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ประจําป 

2561 เมื่อวันจันทรที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุมบัวหลวง 

ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อสงเสริมใหขาราชการในสังกัดมี

ความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาขาราชการและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาขาราชการ

สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.7 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลสงเสริมการปฏิบัติงาน โดยจัดใหมีการ

สอนแนะการเรียนรู และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยแกบุคลากรภายใน

หนวยงาน

คน 25 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบุคลากรที่

เขารวมกิจกรรมมีความเขาใจและ

นําไปประยุกตใชรอยละ 80

เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมให

สํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

1. เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการประชาชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. ประชาชนผูมารับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมีความ

พึงพอใจในการบริการมากย่ิงข้ึน

สํานักงานที่ดิน

จังหวัดปทุมธานี

1.1.8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพขาราชการฝายปกครอง ในการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดปทุมธานี 

ประจําป 2561

คน 158 บุคลากรในสังกัดทุกคนไดรับการ

ปลูกฝงคานิยมในการปฏิบัติงานที่ดี

100% ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

บุคลากรในสังกัดทุกคนไดรับการปลูกฝงคานิยม เพ่ือสรางจิตสํานึกให

ขาราชการประพฤติชอบ ยึดม่ันในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

มีความซื่อสัตย สุจริต ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ

ตองการของประชาชน และดํารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ทําการปกครอง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.9 เสริมสรางธรรมภิบาลสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดปทุมธานี

คน 16 รอยละของผูเขารวมอบรมสามารถนํา

ความรูที่ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติ

ราชการ

ประชาชนไดรับบริการที่มี

ประสิทธิภาพโปรงใส รวมทั้ง

การทํางานในหนวยงานมีความซื่อสัตย

สุจริต

 ธันวาคม  2560 บุคลากรในหนวยงานที่มารวมรับฟงการเสริมสรางธรรมาภิบาล นําความรู

ที่ไดไปปรับใชในการทํางาน ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีย่ิงข้ึน 

เกิดความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม และโปรงใส

สํานักงานการ

ทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

ปทุมธานี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.1.10 สงเสริมในการใหขอมูลขาวสาร ดานการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน 16 จํานวนเจาหนาที่ในสํานักงานฯ ไดรับ

ทราบประกาศวาระดาน

การปองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ

เจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และ

เปนไปตามจารีตอันดีงาม

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

บุคลากรในหนวยงานไดรับรูขาวสารที่เปนปจจุบันในดานการปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และนํามาเปนตัวอยาง และแนวทาง

ในการทํางานตอไป

สํานักงานการ

ทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.11 สงเสริมบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนสรางคานิยมในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

คน 26 ไมมีผูถูกรองเรียน และโดนตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน

เจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และ

เปนไปตามจารีตอันดีงาม

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีไมมีผูถูกรองเรียนและ

โดนตั้งคณะกรรมการสอบสวน

สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.12 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน 26 จํานวนเจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ 

ไดรับทราบประกาศวาระดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ ทุกคน 

รับทราบประกาศวาระจังหวัด นําไป

ปฏิบัติ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ไดมีการแจงเวียนหนังสือ

ที่เก่ียวขอที่ไดรับจากจังหวัด และสวนกลาง เกี่ยวกับขอปฏิบัติ และขอมูล

ขาวสาร เก่ียวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปน

ระยะ

สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.13 สงเสริมเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

เขารวมปฏิบัติธรรมและเขาวัดรักษาศีล

คน 26 จํานวนขาราชการที่ไดรับการสงเสริมให

เขารวมกิจกรรมทางศาสนาของจังหวัด

และกรมฯ

เจาหนาที่นําหลักศาสนามาประยุกตใช

ใหเกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่ดีข้ึน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี จัดจาหนาที่ เขารวมงาน

เกี่ยวกับศาสนา และกิจกรรมตาง ๆ ที่จังหวัดและกรมโยธาธิการและผัง

เมือง ไดจัดข้ึนเปนระยะ

สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.14 สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสาร การตอตานการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบ

คน 35 รอยละของผูรับรูขอมูลขาวสาร การ

ตอตานการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

ประชาชนและเจาหนาที่มีความรู

ความเขาใจเรื่องการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

     เรือนจําจังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ        

เพื่อสงเสริมการรับรูขอมูลขาวสาร การตอตานการทุจริตและ

ประพฤต ิ มิชอบ ดังนี้        

1. กิจกรรมเปดเผยงบทดลอง ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560       

2. กิจกรรมเปดเผยงบทดลอง ประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   

3. กิจกรรมเปดเผยงบทดลอง ประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560       

4. กิจกรรมเปดเผยงบทดลอง ประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2561      

5. กิจกรรมเปดเผยงบทดลอง ประจําเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561    

6. โครงการอบรมธรรมปฏิบัติเรือนจําเรือนธรรม ประจําป งบประมาณ 

พ.ศ. 2561                                                                   

7. กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธประมวลจริยธรรมขาราชการ

พลเรือนแกบุคลากรเรือนจําจังหวัดปทุมธานี                                    

8.กิจกรรม "ประกาศเจตจํานงสุจริต" ณ หองสัมมนากรมราชทัณฑ     

ชั้น 3 จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2560           

9. กิจกรรม "ประกาศเจตจํานงสุจริต" ณ เรือนจําจังหวัดปทุมธานี    

 ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2560

เรือนจําจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.15 ประชุมประจําเดือนของเรือนจําจังหวัดปทุมธานี ครั้ง 6 จํานวนครั้งในการประชุมประจําเดือน

ของเรือนจําจังหวัดปทุมธานี

เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรง

ใส  เปนธรรม

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เรือนจําจังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินการจัดประชุมประจําเดือนตุลาคม 

2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 ณ หองประชุมสวนควบคุมฯ เพ่ือให

บุคลากรในสังกัดทราบถึงนโยบายในการดําเนินงานดานตางๆ และ

สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนธรรม

เรือนจําจังหวัด

ปทุมธานี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.1.16 โครงการชุมชนคุณธรรม ชุมชน 16 จํานวนการจัดต้ังชุมชนคุณธรรมไดตาม

เปาหมาย

เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน  มี

ความสุข มีภูมิคุมกันทางสังคม ดําเนิน

ชีวิตตามหลักศาสนาและปรัญชาเศรษ

กิจพอเพียง

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ดาํเนินการขับคลื่อนโครงการชุมชนคุณธรรมนอมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนดวยพลังบวร ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 โดยสํารวจความพรอมและคัดเลือกศาสนสถานเครือขาย

ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนดวยพลังบวร เพ่ิมอําเภอละ 2 แหง 

รวม 14 แหง  และขยายผลชุมชนคุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง สัดสวน 1 ตอ 10 ในพื้นที่ 7 อําเภอ  

ไดทั้งสิ้น 81 แหง

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.17 โครงการรักษาศีล 5 หมูบาน รอยละ 100 รอยละ 100 ของจํานวนหมูบานที่เขา

รวมโครงการหมูบานรักษาศีล 5

เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนมี

ความสุข นําหลักธรรมทางศาสนามาใช

ในการดําเนินชีวิต

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ดาํเนินการเชิญชวนใหความรูคนในชุมชนในการนําหลักธรรมทางศาสนา

มาใชในการดาํเนินชีวิตตามโครงการหมูบานรักษาศีล 5

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.18 โครงการคลีนีกคุณธรรมในสถานศึกษา สถานศึกษา 2 จํานวนสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ 

2 แหง

เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษามี

ภูมิคุมกันทางสังคม สามารถดําเนิน

ชีวิตไดดวยความถูกตอง

ดงีาม

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ดาํเนินการตามแผนงาน/โครงการของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ 

จํานวน 2 แหง คือ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี และ โรงเรียนเทคโนโลยี

ปทุมธานี  อาทิ  นิมนตพระธรรมวิทาน มาใหความรูในสถานศึกษา , 

กิจกรรมสวดมนตทําวัตรเชา - เย็น

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.19 สงเสริมใหเจาหนาที่และเครือขายมีคานิยม

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

คน 31 ไมมีผูถูกรองเรียน และโดนตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน

เจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบวืนัยและ

เปนไปตามจารีตอันดีงาม

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไมมีการรองเรียน และโดนตั้งคณะกรรมการสอบสวน สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี

1.1.20 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน 31 จํานวนเจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ 

ไดรับทราบประกาศวาระดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯทุกคน

รับทราบประกาศวาระจังหวัด นําไป

ปฏิบัติ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประชุม

สํานักงานฯ เปนประจําทุกเดือนโดยไดมีการเสริมสรางและพัฒนาให

บุคลากรมีวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการเสริมสรางและพัฒนาปองกันมิให

ผูใตบังคับบัญชา กระทําผิดวินัย โดยสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี ไดกําชับใหเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย

โปรงใส ยุติธรรม โดยปราศจากอคติ ใหมีวินัย พัฒนาตนเอง

สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี

1.1.21 ประชุมประจําเดือนสํานักงานฯ คน 31 จํานวนผูเขารวมประชุม เจาหนาที่ไดรับความรูเก่ียวกับการ

ปราบปรามการทุจริต

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประชุม

สํานักงานฯ เปนประจําทุกเดือนโดยไดมีการเสริมสรางและพัฒนาให

บุคลากรมีวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการเสริมสรางและพัฒนาปองกันมิให

ผูใตบังคับบัญชา กระทําผิดวินัย โดยสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี ไดกําชับใหเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย

โปรงใส ยุติธรรม โดยปราศจากอคติ ใหมีวินัย พัฒนาตนเอง และมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในที่ประชุม และนํารายงานการประชุมเวียนให

เจาหนาที่ทราบโดยทั่วกัน

สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.1.22 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน 27 จํานวนเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

ไดรับทราบประกาศ/คําสั่ง/มาตรการ/

ขอมูลขาวสารและอื่นๆ เก่ียวกับดาน

การปองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ

เจาหนาที่ของสํานักงานฯ  รับทราบ

ประกาศ/คําสั่ง/มาตรการ และขอมูล

ขาวสารอ่ืนๆ เก่ียวกับดานการปองกัน

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ นําไป

ปฏิบัติ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

 -เวียน/แจงใหเจาหนาที่ของสํานักงานฯ ไดรับทราบ ไดแก 1) คูมือ

ปองกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดผลประโยชนทับ

ซอนของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2) คูมือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 3) 

แผนปฏิบัติการปองกันและตอตานการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2561

สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัดปทุมธานี

1.1.23 สงเสริมเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

เขารวมกิจกรรมทางศาสนา

คน 27 จํานวนเจาหนาที่ของสํานักงานฯ ที่

ไดรับการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรม

ทางศาสนาของจังหวัดและกระทรวง

อุตสาหกรรม

เจาหนาที่ของสํานักงานฯนําหลัก

ศาสนามาประยุกตใชใหเกิดผลในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

1) เจาหนาที่ของสํานักงานฯ เขารวมปฏิบัติงานดานจิตอาสาเฉพาะกิจ

ประเภทดอกไมจันทน และรวมถวายดอกไมจันทนงานพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจําลอง บริเวณลานหนาศาลากลางจังหวัด

ปทุมธานี (หลังเกา) อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

เมื่อวันที่ 26 ตลุาคม 2560     

2) เชิญชวนใหเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมสวดมนตขามปวันสงทายปเกา

ตอนรับปใหม ในสถานที่มีการจัดกิจกรรมใกลบาน

สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัดปทุมธานี

1.1.24 โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจ "เรื่องการขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม

คน 27 จํานวนเจาหนาที่ของสํานักงานฯ ไดรับ

ความรูดานกฎหมาย

1) เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจ 

ดานกฎหมายใหมๆ

2) เจาหนาที่มีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

 -จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและตอตานการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ.

2561 โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจ เรื่องการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  โดยเผยแพรความรู

ใหแกเจาหนาที่ของสํานักงานฯ จํานวน 4 ครั้ง ไดดําเนินการไปแลว 

จํานวน 1 ครั้ง

สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัดปทุมธานี

1.1.25 อบรมจริยธรรมวินัยและจิตสํานึกขาราชการบรรจุใหมเพ่ือ

ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

คน ขาราชการ

บรรจุใหมทุกคน

รอยละ 100 ของขาราชการบรรจุใหม

ไดรับการอบรม

เพื่อสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติราชการ

เพื่อปองกันการกระทําผิดวินัย และ

ประพฤตมิิชอบ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

กลุมงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเปน

ผูรับผิดชอบอบรมรอยละ 100 ของขาราชการบรรจุใหมใหไดรับการ

อบรม ปละ 1 ครั้ง เพ่ือสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติราชการเพ่ือปองกัน

การกระทําผิดวินัย และประพฤติมิชอบ

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี

1.1.26 ประชุมประจําเดือนสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด

ปทุมธานี

คน ๑๘ จํานวนผูเขารวมประชุม เจาหนาที่ไดรับความรูเก่ียวกับการ

ปราบปรามการทุจริต

ตลุาคม 2560 - 

ธันวาคม 256๐

ไดมีการประชุมประจําเดือนเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเกยวกับการ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาการจัดการงบประมาณ

และการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และความ

โปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานฯ

สํานักงานเกษตร

และสหกรณ

จังหวัดปทุมธานี

1.1.27 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน ๑๘ จํานวนเจาหนาที่ในสํานักงานฯ ไดรับ

ทราบประกาศวาระดานการปองกัน

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ

เจาหนาที่ในสํานักงานฯ ทุกคน 

รับทราบและนําไปปฏิบัติ

ตลุาคม 2560 - 

ธันวาคม 256๐

ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ของสํานักงานฯ ไดรับทราบประกาศวาระ

จังหวัดนําไปปฏิบัติและดําเนืนการแลว

สํานักงานเกษตร

และสหกรณ

จังหวัดปทุมธานี

1.1.28 สงเสริมเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

เขารวมปฏิบัติธรรมและเขาวัดรักษาศีล

คน ๑๘ จํานวนขาราชการที่ไดรับการสงเสริมให

เขารวมกิจกรรมทางศาสนาของจังหวัด

เจาหนาที่นําหลักศาสนามาประยุกตใช

ใหเกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่ดีข้ึน

ตลุาคม 2560 - 

ธันวาคม 256๐

เจาหนาที่บางรายไดเขารวมปฏิบัติธรรม/เขาวัดรักษาศิล และทําบุญตัก

บาตรในวันเทศกาลตาง ๆ ดําเนินการตามที่จังหวัดประกาศทุกครั้ง

สํานักงานเกษตร

และสหกรณ

จังหวัดปทุมธานี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.1.29 สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเจาหนาที่ในหนวยงาน

 และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

คน 9 รอยละของผูเขารับการอบรมที่ผาน

หลักสูตรการ

เจาหนาที่ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ

บาล โปรงใส ตรวจสอบได

ตลุาคม 2560 - 

ธันวาคม 2560

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี กําหนดจัด                  

"โครงการหนึ่งใจ...ใหธรรมะ" เพื่อสงเสริมสนับสนุนดานคุณธรรม จริยธรรม

 ใหแก เด็ก เยาวชน  ขาราชการ และประชาชนทั่วไป

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดปทุมธานี

1.1.30 สงเสริมเจาหนาที่ของสํานักงานฯ เขารวมปฏิบัติธรรมและ

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาตางๆ

คน 9 รอยละของผูเขารับการอบรมที่ผาน

หลักสูตรการ

เจาหนาที่ปฏิบัติตามหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา และเปนไปตามจารีต

อันดงีาม

มกราคม, มีนาคม  

พฤษภาคม และ 

กรกฎาคม 2561

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี กําหนดจัด "โครงการปฏิบัติ

ธรรมถวายเปนพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และ

วันอาสาฬหบูชา ประจําป 2561  เพื่อสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนได

รวมกันปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการรักษาศีล ปฏิบัติ

ธรรม และกิจกรรมความดตีามสมควร

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดปทุมธานี

1.1.31 โครงการประชาสัมพันธการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ประจําปงบประมาณ 2561

ครั้ง 4 จํานวนครั้งการประชาสัมพันธเก่ียวกับ

การปองกัน ปรามปรามการทุจริต

ใหกับขาราชการและเจาหนาที่ใน

สํานักงานฯ และประชาชนทั่วไป

ประชาชนและเจาหนาที่มีความรูความ

เขาใจเรื่องการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดปทุมธานีไดประชาสัมพันธเก่ียวกับการ

ปองกัน ปรามปรามการทุจริตใหกับขาราชการและเจาหนาที่ในสํานักงานฯ

 และประชาชนทั่วไปทางเว็บไซตสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดปทุมธานี

 จํานวน 4 ครั้ง

สํานักงาน

ประชาสัมพันธ

จังหวัดปทุมธานี

1.1.32 สงเสริมความรูใหบุคลากรเขารับการอบรมเก่ียวกับการ

เสริมสรางธรรมมาภิบาลบุคลากรภาครัฐ สงเสริมจริยธรรม

และปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คน 15 บุคลากรของสํานักงานเขารับการ

อบรมและสามารถนําความรูที่ไดรับ

จากการอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติ

ราชการ

เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติราชการ และพัฒนาการบริหาร

จัดการงบประมาณและการจัดซื้อจัด

จาง ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2562

- สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.33 สงเสริมเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

เขารวมกิจกรรมทางศาสนา

คน 15 จํานวนบุคลาการที่ไดรับการสงเสริมให

เขารวมกิจกรรมทางศาสนาของจังหวัด

และกรมฯ

เจาหนาที่นําหลักศาสนามาประยุกตใช

ใหเกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่ดีข้ึน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2562

- สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.34 ประชุมประจําเดือนสํานักงานฯ คน 15 จํานวนผูเขารวมประชุม เจาหนาที่ไดรับความรูเก่ียวกับการ

ปราบปรามการทุจริต

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

บุคลากรเขารวมประชุมประจําเดือนครบ และไดมีการชี้แจงขาวสารและ

กฎหมายที่เก่ียวของกับการปราบปรามทุจริต

สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.35 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน 15 จํานวนเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

ไดรับทราบประกาศ/คําสั่ง/มาตรการ/

ขอมูลขาวสารและอื่นๆ เก่ียวกับดาน

การปองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ

เจาหนาที่ของสํานักงานฯ  รับทราบ

ประกาศ/คําสั่ง/มาตรการ และขอมูล

ขาวสารอ่ืนๆ เก่ียวกับดานการปองกัน

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ นําไป

ปฏิบัติ

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

มีการจัดทําเอกสารและใหเจาหนาที่รับทราบ สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.36 กิจกรรมสงเสริมเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

เขาวัดฟงธรรมและรักษาศีลในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

คน ๓๐ รอยละของบุคลากรของสํานักงานฯ ที่

เขารวมกิจกรรมทางศาสนาในวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนา

เจาหนาที่ของสํานักงานฯ นํา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา

ประยุกตใชใหเกิดผลในพฤตกิรรมการ

ทํางาน

 มีนาคม 2561 บุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานีไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนา

ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเปนประจํา

สํานักงานสถิติ

จังหวัดปทุมธานี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.1.37 กิจกรรมการทําบอรด “NSO โปรงใส” เพื่อเผยแพรเอกสาร

เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

และการปองกันการทุจริต

ครั้ง 6 จํานวนครั้งในการจัดบอรด "NSO 

โปรงใส” เพื่อเผยแพรเอกสารเกี่ยวกับ

เรื่องคุณธรรม จริยธรรม

และการปองกันการทุจริต

บุคลากรของสํานักงาน ไดรับความรู

เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการ

ปองกันการทุจริต

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินการจัดบอรด NSO โปรงใส เพ่ือ

เผยแพรเอกสารดานคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริตแลว 

จํานวน 3 ครั้ง คือในเดือน พฤศจิกายน 2560 มกราคมและกุมภาพันธ 

2561

สํานักงานสถิติ

จังหวัดปทุมธานี

1.1.38 โครงการเสริมสรางความรูใหแกบุคลากรเพ่ือสงเสริม

จริยธรรม ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิ

ชอบ

คน 30 รอยละของบุคลากรที่ไดรับความรูใน

เรื่องของการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ

บุคลากรของหนวยงาน นําความรูที่ได

ไปปรับใชในการปฏิบัติงาน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ไดถายทอดความรูดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ใหแกบุคลากรของหนวยงาน ใน

วันประชุมประจําเดือน ทุกเดือนเวนเดือน

สํานักงานสถิติ

จังหวัดปทุมธานี

1.1.39 กิจกรรมสรางจิตสํานึก สงเสริมการปฎิบัติงาน โดยจัดใหมี

การสอนการเรียนรูเพื่อปฎิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

หลักปรัชญาเครษฐกิจพอเพียง และวินัยแกบุคลากรภายใน

หนวยงาน

คน 55 บุคลากรในสังกัดทุกคนไดรับการสราง

จิตสํานึกในการปฎิบัติงานที่ดี

เจาหนาที่ทุกคน ในหนวยงานมีความ

เขาใจและมีจิตสํานึกนําไปปฎิบัติใน

การดําเนินชีวิต ในดานของการทํางาน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีไดจัดสงบุคลากรในหนวยงานเขารวม

กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกในการปฎิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

 หลักปรัชญาเครษฐกิจพอเพียง และวินัย

สํานักงานจัดหา

งานจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.40 โครงการประชุมประจําเดือนขาราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจาง เรือนจําอําเภอธัญบุรี

คน 71 ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน

ราชการ ลูกจาง  ทุกรายเขารวม

ประชุมประจําเดือน

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน

ราชการ ลูกจาง  ไดรับทราบถึงกฎ 

ระเบียบ ขอกฎหมาย และนโยบาย

ของกรมราชทัณฑ นโยบายกระทรวง

ยุติธรรม และนโยบายของรัฐบาล ใน

การปฏิบัติราชการ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เรือนจําอําเภอธัญบุรีไดแจงใหขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 

ลูกจาง  ไดรับทราบถึงกฎ ระเบียบ ขอกฎหมาย และนโยบายของกรม

ราชทัณฑ นโยบายกระทรวงยุตธิรรม และนโยบายของรัฐบาล ในการ

ปฏิบัติราชการทราบในที่ประชุมประจําเดือน

เรือนจําอําเภอ

ธัญบุรี

1.2.1 โครงการถวายสัตยปฏิญาณ เพ่ือเปนขาราชการที่ดีและพลัง

ของแผนดิน ประจําป ๒๕๖๑

จํานวนครง ๑ จํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมการถวาย

สัตยปฏิญาณ เพ่ือเปนขาราชการที่ดี

และพลังของแผนดิน ประจําป ๒๕๖๑

ขาราชการและเจาหนาที่มีอุดมการณ

เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย และมุงมั่นใน

การปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย

สุจริต

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

- สํานักงานปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

จังหวัดปทุมธานี

1.2.2 ปองกันการทุจริต และใหมีจึตสํานึกในการ

เปนขาราชการใสสะอาด

คน 25 ไมมีผูถูกรองเรียน และโดนตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน

เจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และ

เปนไปตามจารีตอันดีงาม

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีไมมีผูถูกรองเรียนและ

โดนตั้งคณะกรรมการสอบสวน

สํานักงาน

โยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัด

ปทุมธานี

1.2.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใหถูกตอง

เปนไปตามกฎหมาย เพ่ือปองกันการทุจริต ภายในหนวยงาน

คน 16 จํานวนผูเขารวมประชุม บุคลากรภายในหนวยงานไดรับความรู

เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต 

และตระหนักในการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบภาครัฐ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ประชุมประจําเดือนสํานักงานคลังจังหวัดปทุมธานี ดังน้ี

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27   ตลุาคม 2560  ผูรวมประชุม 13 คน 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  ผูเขารวมประชุม  14 คน 

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560   ผูเขารวมประชุม 15 คน

สํานักงานคลัง

จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต 



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.2.4 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐพรอม

สอดแทรกจริยธรรมและประกาศเจตจํานงของ

กรมบัญชีกลาง ในการประชุมภายในหนวยงาน อยางนอย 

ปละ 2 ครั้ง

ครั้ง 2 จํานวนครั้งของการใหขอมูลขาวสาร

ดานการปองกันการทุจริต ภายใน

หนวยงาน

บุคลากรภายในหนวยงานไดรับความรู

เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต 

และตระหนักในการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบภาครัฐ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ประชุมประจําเดือนสํานักงานคลังจังหวัดปทุมธานี  จํานวน 3 ครั้ง   

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27   ตลุาคม 2560                                                        

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560                               

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

สํานักงานคลัง

จังหวัดปทุมธานี

1.2.5 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐพรอม

สอดแทรกจริยธรรมและประกาศเจตจํานงของ

กรมบัญชีกลาง การแจงเบาะแสการทุจริตโดยตรงตอ

ผูบริหารกระทรวงการคลังผานชองทางตาง ๆ ที่

กระทรวงการคลังกําหนด ในการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ 

ใหกับหนวยงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ครั้ง 5 จํานวนครั้งของการใหขอมูลขาวสาร

ดานการปองกันการทุจริต ภายใน

หนวยงาน

เจาหนาที่ของสวนราชการและ

หนวยงานตาง ๆ ที่เขารวมฝกอบรมมี

ความรูและตระหนักในการปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

 1. จัดฝกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกกส

 สําหรับเจาหนาที่ผูปฎิบัติงานของสวนราชการในสวนภูมิภาค จํานวน 80

 คน เม่ือวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ                            

2. จัดอบรมโครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหมที่ปฏิบัติงานในระบบ 

GFMIS ผาน Web Online สําหรับสวนราชการในสวนภูมิภาค จํานวน 

60 คน  เม่ือวันศุกรที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หองประชุมบัวหลวง 

ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

สํานักงานคลัง

จังหวัดปทุมธานี

1.2.6 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัด 4 วัดที่เขารวมโครงการดําเนินโครงการ

ตามแนวทางที่กรมการศาสนากําหนด

เด็ก เยาวชน ในชุมชนไดรับการกลอม

เกลาจิตใจหลักธรรมทางศาสนาจาก

พระผูทําการสอน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเงนิอุดหนุนศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ใหกับวัดที่เขารวมโครงการ

เพื่อดําเนินกิจกรรมตามแนวทางในปงบประมาณ 2561 

จํานวน 3 วัด  คือ วัดเปรมประชากร , วัดชัยสิทธาวาส และ

วัดโบสถ อ.เมืองฯ

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

1.2.7 โครงการคายเยาวชนอาสาสมัครเฝาระวังทางวัฒนธธรรม คน 120 จํานวนเด็ก เยาวชนที่เขารวมโครงการ เดก็ เยาวชนที่เขารวมโครงการไดรับ

ความรู ทักษะ การเลือกรับสื่อit และมี

ภูมิคุมกันในการดําเนืนชีวิตในสังคม

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ดาํเนินการใหความรูทักษะ การเลือกรับสื่อit และมีภูมิคุมกันในการดําเนืน

ชีวิตในสังคมใหแกเด็กและเยาวชนในจังหวัดปทุมธานี

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

1.2.8 กิจกรรมไหวพระสวดมนต ทําบุญตักบาตรและฟงธรรม

เจริญวิปสสนากรรมฐาน
คน รอยละ 90 รอยละ 90 ของเจาหนาที่ในสํานักงาน

ฯ ที่เขารวมกิจกรรม

เจาหนาที่นําหลักศาสนาและธรรม มา

ประยุกตใชใหเกิดผลตอการปฏิบัติ

หนาที่

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

1. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีไดจัดโครงการธรรมะพาสุข  

ประจําปงบประมาณ  2561  เพื่อปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหแกผู

ถูกคุมความประพฤติ  และเจาหนาที่สํานักงานคุมประพฤติ  เมื่อวันศุกรที่ 

 1 ธันวาคม  2560  เวลา  08.00 - 12.00  น.  ณ  วัดสวนมะมวง  

อําเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี                                      

2.  เจาหนาที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีเขารวมกิจกรรม

ทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนืองในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันชาติ และวันพอแหงชาติ  เม่ือวันที่ 5 ธันวาคม 2560  ณ  บริเวณริม

เขื่อนหนาศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเกา)

สํานักงานคุม

ประพฤตจิังหวัด

ปทุมธานี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.2.9 กิจกรรมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม 1 รอยละของความสําเร็จของกิจกรรม เจาหนาที่ของสํานักงานมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

1.  เจาหนาที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีเขารวมกิจกรรมวัน

ตอตานคอรรัปชันสากล(ประเทศไทย)  ในวันเสารที่  9  ธันวาคม  2560 

 ณ  หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  โรงเรียนปทุมวิไล  อําเภอเมือง  

จังหวัดปทุมธานี 

2.  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับเรื่อง

ประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม  เพ่ือสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  

ปลุกจิตสํานึกและสรางคานิยมตอตานการทุจริตแกเจาหนาที่ในสํานักงาน

คุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันพุธที่  20  ธันวาคม  2560  ณ  

อาคารสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี

สํานักงานคุม

ประพฤตจิังหวัด

ปทุมธานี

1.2.10 จัดชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธและรับเรื่องรองเรียน

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ชองทาง 5 มีชองทางในการรองเรียนไมนอยกวา 5

 ชองทาง

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน จํานวน

 5 ชองทาง

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน จํานวน 5 ชองทาง

1.www.pathumthani.m-society.go.th

2.E-mail : pathumthani.m-

society.go.th

3.Facebook สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

ปทุมธานี

4.หนังสือรองเรียน

5.รองเรียนดวยตนเอง

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

1.2.11 เสริมสรางธรรมาภิบาลในหนวยงาน เพื่อเสริมสรางและ

สนับสนุนใหใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหนาที่

หนวยงาน ทุกหนวยงาน รอยละ 100 ของหนวยงานไดรับการ

เสริมสรางและสนับสนุนใหใชหลักธรร

มาภิบาล

เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลใน

หนวยงานในสังกัด

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีประกาศมาตรการในการปฏิบัติของ

ผูบริหารและเจาหนาที่ในการเสริมสรางและสนับสนุนการใชหลักธรรมาภิ

บาลในการบริหารงานเพื่อความโปรงใส

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี

1.2.12 เผยแพรประมวลจริยธรรมขาราชการในการปฏิบัติงาน

ใหกับหนวยงานในสังกัดเพ่ือเผยแพรใหกับเจาหนาที่

หนวยงาน ทุกหนวยงาน รอยละ 100 ของหนวยงานไดรับการ

เผยประมวลจริยธรรมเพ่ือเผยแพร

เจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน

เพื่อใหเจาหนาที่รับรูและปฏิบัติตาม

มาตรฐานประมวลจริยธรรม

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเผยแพรประมวลจริยธรรมให

ผูบริหารและเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน โดยมีกลุมงานนิติการเปน

หนวยงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติหรือฝาฝนประมวลจริยธรรม

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี

1.2.13 จัดตูรับฟงความคิดเห็นและแจงเหตทุุจริต คน 20 จํานวนเจาหนาที่สํานักงานพลังงาน

จังหวัดปทุมธานีและหนวยงาน

เครือขายและประชาชน

เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ ทุกคน

พรอมรับฟงทุกความคิดเห็น นําไป

ปรับปรุงพรอมนําไปใชในการ

ปฏิบัติงานจริง

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีจัดตูรับฟงความคิดเห็นและแจงเหตุ

ทุจริต

สํานักงาน

พลังงานจังหวัด

ปทุมธานี

1.2.14 จัดทําเว็ปไซตแจงเหตุทุจริต คน 100 จํานวนเจาหนาที่สํานักงานพลังงาน

จังหวัดปทุมธานีและหนวยงาน

เครือขายและประชาชน

เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ ทุกคน

พรอมรับฟงทุกความคิดเห็น นําไป

ปรับปรุงพรอมนําไปใชในการ

ปฏิบัติงานจริง

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีไดจัดทําเว็ปไซตรับแจงเหตทุุจริต สํานักงาน

พลังงานจังหวัด

ปทุมธานี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.2.15 เผยแพรขอมูลขาวสาร ราคากลางทางประกาศและเว็บไซต คน 100 จํานวนเจาหนาที่สํานักงานพลังงาน

จังหวัดปทุมธานีและหนวยงาน

เครือขายและประชาชน

เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ ทุกคน

พรอมรับฟงทุกความคิดเห็น นําไป

ปรับปรุงพรอมนําไปใชในการ

ปฏิบัติงานจริง

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีไดเผยแพรขอมูลขาวสาร ราคากลาง

ทางประกาศและเว็บไซตของสํานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี

สํานักงาน

พลังงานจังหวัด

ปทุมธานี

1.2.16 บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหา

การทุจริตประพฤตมิิชอบ

โครงการ 2 รอยละของความสําเร็จของโครงการ ผูเขารวมโครงการสามารถนําไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี รวมกับคณะสงฆจังหวัด

ปทุมธานี จัด "โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท โดยใชหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา "หมูบานรักษาศีล 5" เพือสงเสริมใหพุทธศาสนิกชน

รักษาศีล 5 และนําหลักศีล 5 ไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดย

บูรณรการรวมกับสวนราชการตางๆ ในจังหวัด 

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดปทุมธานี

1.2.17 เผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง  ราคากลางและงบ

การเงิน ทางเว็บไซต

ครั้ง 50 จํานวนครั้งที่ประกาศข้ึนเว็บไซด

เผยแพรขอมูลขาวสาร

เจาหนาที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป 

ไดรับทราบขอมูลขาวสารดานการ

จัดซื้อจัดจาง ราคากลาง และงบ

การเงิน เพ่ือความโปรงใส และ

ตรวจสอบได

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

จํานวนครั้งที่ประกาศข้ึนเว็บไซดเผยแพรขอมูลขาวสาร 75 ครั้ง สํานักงานการ

ปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดปทุมธานี

1.2.18 เสริมสรางและเผยแพรประมวลจริยธรรมขาราชการในการ

ปฏิบัติงานใหกับหนวยงานในสังกัดเพ่ือเผยแพรใหกับ

เจาหนาที่เพื่อปองกันการทุจริตและใหมีจิตสํานึกในการเปน

ขาราชการใสสะอาด

คน 15 เจาหนาที่ไดรับการเผยประมวล

จริยธรรมเพื่อเผยแพรเจาหนาที่ในการ

ปฏิบัติงาน

เพื่อใหเจาหนาที่รับรูและปฏิบัติตาม

มาตรฐานประมวลจริยธรรม

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

บุคลากรมีความเขาใจเพ่ิมมากข้ึน สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานี

1.2.19 เผยแพรขอมูลขาวสาร ราคากลางทางประกาศและเว็บไซต ครั้ง ทุกครั้ง จํานวนครั้งในการลงประกาศเผยแพร

ราคากลางและการจัดซื้อจัดจางของ

หนวยงาน

หนวยงานสามารถเผยแพรราคากลาง

และการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตาม

ระเบียบที่เกี่ยวของ

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

เจาหนาที่รับผิดชอบติดประกาศและลงในเว็บไซต สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานี

1.3.1 สงเสริมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชให

เกิดผลในทางปฏิบัติ

คน 16 จํานวนเจาหนาที่ในสํานักงานฯ 

มีความเขาใตและนําไปปฏิบัติ

ในการดําเนินชีวิต ในดาน

การทํางานและครอบครัว

เจาหนาที่สํานักงานฯ ทุกคนมีความ

เขาใจและนําไปปฏิบัติในการดําเนิน

ชีวิต ในดานการทํางานและครอบครัว

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เจาหนาที่หรือบุคลากรในหนวยงานรูจักความพอเพียง และนําหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประชําวัน ทําใหชีวิตครอบครัวมี

ความสุขย่ิงข้ึน ความขัดแยงนอยลง สําหรับการทํางานเม่ือแตละคนยึด

หลักพอเพียงปญหาในการทํางานก็ลดลง เพราะเกิดความซื่อสัตยสุจริต

มากข้ึน

สํานักงานการ

ทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

ปทุมธานี

1.3.2 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชให

เกิดผลในทางการปฏิบัติ

คน 26 เจาหนาที่สํานักงานฯ

ทุกคน มีความเขาใจและนําไปปฏิบัติ

ในการดําเนินชีวิต ในดานการทํางาน 

และครอบครัว

เจาหนาที่สํานักงานฯ ทุกคนมีความ

เขาใจและนําไปปฏิบัติในการดําเนิน

ชีวิต ในดานการทํางาน และครอบครัว

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ชี้แจงการประหยัดโดย

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใหเกิดผลในทางการปฏิบัติ 

 ทั้งในหนวยงาน ครอบครัวของเจาหนาที่ในสั่งกัด

สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธท่ี 3  ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเคร่ืองมือตานทุจริต



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.3.3 เสริมสรางใหเจาหนาที่ในสังกัดดําเนินรอยตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตมีรางวัลยกยองคนดีที่

ปฏิบัติตามแนวทาง

-การประกวดคนดีศรีสาธารณสุข

-สงประกวดเจาหนาที่ของรัฐเพ่ือยกยองผูประพฤติปฏิบติตน

ชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต

-คัดเลือกขาราชการดเีดน

หนวยงาน ทุกหนวยงาน หนวยงานในสังกัดมีการสงเสริมและ

ยกยองใหคนดีมีโอกาสไดรับรางวัลเพื่อ

เปนขวัญกําลังใจและเปนตัวอยางให

เพื่อนรวมงานปฏิบัติตามแนวทางที่ดี

เจาหนาที่ของรัฐไดรับการเสริมสรางให

ดาํเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียงใน

การดําเนินชีวิตโดยมีรางวัลยกยองผู

ประพฤตดีิ

ธันวาคม 2560 - 

กุมภาพันธ 2561

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีไดดําเนินการตามแนวทางของ

กระทรวงสาธารณสุข ในการคัดเลือกบุคคลตนแบบในการทําความดี ตาม

หลัก "การครองตน ครองคน ครองงาน" และมีความการเสียสละตอ

ราชการ เพ่ือยกยอง  และใหเปนขวัญกําลังใจ  โดยมีกิจกรรมยอย คือ 

ประกวดหนวยงานดีเดน โรงพยาบาลคุณธรรม คนดีศรีสาธารณสุข เรื่อง

เลาดีเดน

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี

1.3.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คน 9 รอยละของบุคลากรที่นอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช

ในการดําเนินชีวิต

บุคลากรในองคกร จํานวน 9 คน   - 

100 %

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเขา

รวมโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา "หมูบานรักษาศีล 5" โดยโครงการสงเสริมดานการรักษา

ศีล นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใชในการดําเนินชีวิต 

และการทํางานได

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดปทุมธานี

1.3.5 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชให

เกิดผลในทางการปฏิบัติ

คน 15 เจาหนาที่สํานักงานฯ

ทุกคน มีความเขาใจและนําไปปฏิบัติ

ในการดําเนินชีวิต ในดานการทํางาน 

และครอบครัว

เจาหนาที่สํานักงานฯ ทุกคนมีความ

เขาใจและนําไปปฏิบัติในการดําเนิน

ชีวิต ในดานการทํางาน และครอบครัว

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

เจาหนาที่มีความตระหนักเขาใจนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชใหเกิดผลในทางการปฏิบัติ

สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานี

1.3.6 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชให

เกิดผลในทางปฏิบัติ

คน 30 รอยละของบุคลากรที่นอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช

ในการดําเนินชีวิต

บุคลากรของสํานักงานฯ มีความเขาใจ

และนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตดาน

การทํางานและครอบครัว

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เจาหนาที่มีความตระหนักเขาใจนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชใหเกิดผลในทางการปฏิบัติ

สํานักงานสถิติ

จังหวัดปทุมธานี

1.3.7 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตในเชิงสัญญลักษณ คน 20 จํานวนขาราชการและบุคลากร

สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 

ทุกคนรวมใจใสเสื้อสีขาวทุกวันพุธ

เจาหนาที่ของสํานักงานบังคับคดี

จังหวัดปทุมธานี ทุกคนประกาศ

เจตจํานงในการตอตานการทุจริตทุก

รูปแบบ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เจาหนาที่ทุกคนรวมใจกันในเสื้อสีขาวทุกวันพุธ สํานักงานบังคับ

คดีจังหวัดปทุมธานี

1.4.1 เครือขาย อพม.มีการประชุมรวมกับกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย

คน 30 รอยละของเครือขาย อพม.ที่ไดเขารวม

การประชุม

เครือขาย อพม.ที่เขารวมการประชุม

สามารถนําความรูที่ไดรับนํามาปรับใช

ในการปฏิบัติงาน

ต.ค.-ธ.ค.2560 คณะกรรมการสงเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดปทุมธานี (อพม.)จํานวน  ครั้ง 2 ครั้ง 30 คน

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธท่ี 4  เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.4.2 การประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานอําเภอ/จังหวัด

สอดแทรกความรูความเขาใจเรื่องการปองกันและตอตาน

การทุจริตมาโดยตลอด

ครั้ง 3 จํานวนครั้งในการสอดแทรกความรู

ความเขาใจเรื่องการปองกันและ

ตอตานการทุจริตในการประชุม

คณะกรรมการและคณะทํางานอําเภอ/

จังหวัด

คณะกรรมการและคณะทํางานอําเภอ/

จังหวัดไดรับความรูความเขาใจเรื่อง

การปองกันและตอตานการทุจริต

ต.ค.-ธ.ค. 2560 สอดแทรกความรูความเขาใจเรื่องการปองกันและตอตานการทุจรคิในการ

จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน อพม. จํานวน 2 ครั้ง

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

1.4.3 พัฒนาเครือขายอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) ใหมี

ศักยภาพดานการเฝาระวังและแจงเบาะแสเก่ียวกับการ

ปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐและรณรงคให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริต

ครั้ง 1 ทุกอําเภอมีเครือขายอาสาสมัคร

สาธารณสุขในการเฝาระวังในการ

ตอตานการทุจริต

เพื่อพัฒนาเครือขาย อสม.ในการ

ตอตานการทุจริต

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สนับสนุนให หนวยงานในสังกัด 

มีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใหม และฟนฟูความรูอาสาสมัคร

สาธารณสุขเกา ในเรื่องของการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ

มิชิบ และเปนเครือขายในการสอดสองเฝาระวังการทุจริต

ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตน ใหครอบคลุมในทุกหมูบาน

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี

1.4.4 สงเสริมการใหการอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม ใหกับ

นักเรียน ชุมชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัด

โครงการ 2 รอยละของความสําเร็จของโครงการ ผูเขารวมโครงการสามารถนํา

หลักธรรมคําสอนทางศาสนาไป

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได

มกราคม, มีนาคม  

พฤษภาคม และ 

กรกฎาคม 2561

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี กําหนดจัด                  

"โครงการหนึ่งใจ...ใหธรรมะ" เพื่อสงเสริมสนับสนุนดานคุณธรรม จริยธรรม

 ใหแก เด็ก เยาวชน  ขาราชการ และประชาชนทั่วไป และจัดโครงการ

ปฏิบัติธรรมถวายเปนพุทธบูชา เนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวัน

มาฆบูชา วิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ประจําป 2561   เพื่อสงเสริม

ใหพุทธศาสนิกชน ไดรวมกันปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

โดยการรักษาศีล ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมความดีตามสมควร

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดปทุมธานี

1.4.5 การบูรณาการรวมกับเครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน/เมือง (ทสม.) 

เพื่อปองกัน และตอตานการทุจริต

คน 1,100 เครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบาน/เมือง 

(ทสม.) ในจังหวัด ไดรับการ

ประชาสัมพันธใหทราบถึง 

ขอมูล นโยบาย ดานการปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จาก ก.ทส.

เครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบาน/เมือง 

(ทสม.) ในจังหวัด และหนวยงาน มี

ความเขาใจในหลักการของ ก.ทส.เปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน และมีการ

ประสานงานที่ดี

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานีได

ประชาสัมพันธขอมูล นโยบาย ดานการปองกันการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบ จาก ก.ทส.ใหแกเครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน/เมือง (ทสม.) 

ในจังหวัดปทุมธานีไดทราบ

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชา

ตแิละสิ่งแวดลอม

จังหวัดปทุมธานี

2.1.1 เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมในหนวยงานใหยึดหลักธรร

มาภิบาลในการปฏิบัติงาน

คน 25 รอยละของบุคลากรในสํานักงานไดรับ

เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใน

หนวยงานใหยึดหลักธรรมาภิบาลใน

การปฏิบัติงาน

บุคลากรในสํานักงานไดรับเสริมสราง

จิตสํานึกและคานิยมในหนวยงานให

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

สอดแทรกจิตสํานึกและคานิยมใหยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ ใน

การประชุมประจําเดือนของสํานักงาน ฯ  จํานวน 3 ครั้ง

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

2.1.2 รณรงค ประชาสัมพันธเจตจํานงการตอตานการทุจริจ คน 71 รอยละ 100 -ของเจาหนาที่เรือนจํา

ไดรับทราบถึงประกาศเจตจํานงการ

ตอตานการทุจริต

เจาหนาที่ทุกรายในเรือนจําไดรับทราบ

 และรวมกันแสดงเจตจํานงการตอตาน

การทุจริต

ธันวาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เรือนจําอําเภอธัญบุรีไดแจงใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบและ

รวมกันแสดงเจตจํานงการตอตานการทุจริต

เรือนจําอําเภอ

ธัญบุรี

ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

กลยุทธท่ี 1 พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

2.2.1 ประชุมประจําเดือนขาราชการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

คน 20 จํานวนขาราชการและบุคลากร

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกคนเขา

รวมประชุม

ขาราชการและบุคลากรสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดทุกคนเขาใจแนว

ทางการปฏิบัติงานอยางถูกตอง

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

จัดประชุมขาราชการและเจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 

ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน ตั้งแตเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560  รวม 

3 ครั้ง

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

2.3.1 จํานวนเจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ ไดรับทราบประกาศ

วาระดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คน 25 บุคลากรในสังกัดมีความตระนักถึง

ความถูกตอง

เจาหนาที่ของรัฐ

ในสํานักงานฯ ทุกคน รับทราบ

ประกาศวาระจังหวัด นําไปปฏิบัติ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ชี้แจงเรื่องระเบียบและ

ขอปฏิบัติไมใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขอมูลขาวสาร เปน

ระยะทางไลนกลุม สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีเปน

ระยะ อทิ เชน คําววินิฉัยของคณะกรรมการการปองกันการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบ ในกรณีตาง ๆ เปน ระยะ โดยหัวหนากลุม/ฝาย

สํานักงาน

โยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัด

ปทุมธานี

2.3.2 จัดทําแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมของจังหวัดปทุมธานี ฉบับ

ที่ 1 พ.ศ.2560-2564

แผน 1 สวนราชการตางๆมีแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม สอดคลองกับแผนแมบท

สงเสริมคุณธรรมของจังหวัดปทุมธานี 

ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564

สังคมจังหวัดปทุมธานี เปนสังคมที่

รมเย็นเปนสุข

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

จัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุรธรรมของจังหวัด

ปทุมธานี ประจําป 2561  แบงเปน 2 กิจกรรม                

กิจกรรมที่ 1 : สรางคานิยมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

กิจกรรมที่ 2 : การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีดวยหัวใจ

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

2.3.3 ประกาศเจตจํานงรวมกันในการบริหารงานดวยความสุจริต คน 100 จํานวนเจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ 

ไดรับทราบประกาศวาระดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ ทุกคน 

รับทราบประกาศเจตจํานงรวมกันใน

การบริหารงานดวยความสุจริต และ

นําไปปฏิบัติ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีไดรับทราบประกาศ

วาระดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สํานักงาน

พลังงานจังหวัด

ปทุมธานี

2.3.4 จํานวนเจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ ไดรับทราบประกาศ

วาระดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คน 15 บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักถึง

ความถูกตอง

เจาหนาที่ของรัฐ

ในสํานักงานฯ ทุกคน รับทราบ

ประกาศวาระจังหวัด นําไปปฏิบัติ

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

มีการจัดทําเอกสารและใหเจาหนาที่รับทราบ สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานี

2.3.5 แจกคูมือในการปองกันผลประโยชนทับซอน ศึกษา ทําความ

เขาใจ และไมปฏิบัติตนเกี่ยวของการการมีผลประโยชนทับ

ซอน

คน 20 จํานวนขาราชการและบุคลากร

สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 

ทุกคนรวมใจลงนามในการประกาศการ

ไมมีผลประโยชนทับซอน

เจาหนาที่ทุกคนศึกษาและทําความ

เขาใจกับคูมือผลประโยชนทับซอน 

และทําแบบประเมินวัดความรูความ

เขาใจ และไมปฏิบัติตนเกี่ยวของกับ

การมีผลประโยขนทับซอน ผลการ

ประเมินไมต่ํากวา 12 คะแนน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เจาหนาที่ทุกคน รับคูมือการมีผลประโยชนทับซอน ศึกษาทําความเขาใจ 

และไมประพฤติทุจริต

สํานักงานบังคับ

คดีจังหวัดปทุมธานี

2.3.6 ประกาศนโยบายการตอตางการทุจริต ครั้ง 0 จํานวนครั้งของการถูกรองเรียน

เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ของ

สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี

ระดบัการรองเรียนโดยตรงตอผูบริหาร

ระดบัสํานักงาน ระดับกรม และระดับ

กระทรวง เทากับ 0

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไมมีขอรองเรียนเก่ียวกับการประพฤตทิุจริตในสํานักงานบังคับคดจีังหวัด

ปทุมธานี

สํานักงานบังคับ

คดีจังหวัดปทุมธานี

กลยุทธท่ี 2 เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐในทุกระดับ

กลยุทธท่ี 3 สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

2.4.1 การอบรมใหความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต

คน 50 รอยละของผูเขารับการอบรมใหความรู

เรื่องการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต

ผูเขารับการอบรมมีความเขาใจในเรื่อง

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

เนื่องจากสํานักงาน ฯ ไมมีงบประมาณในการจัดอบรม  จึงไดใหความรู

เรื่องการปองกันและปราบปราบทุจริตในการประชุมประจําเดือนของ

สํานักงานเปนประจําทุกเดือน รวม 3 ครั้ง

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

2.4.2 การจัดบูทใหความรูเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นในจังหวัด

ปทุมธานี

ครั้ง 2 จํานวนครั้งที่จัดบูทใหความรูเก่ียวกับ

การทุจริตคอรัปชั่นในจังหวัดปทุมธานี

มีการออกบูทใหความรูเก่ียวกับการ

ทุจริตคอรัปชั่นในจังหวัดปทุมธานี

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

จัดบูธใหความรูเก่ียวกับการทุจริตคอรับปชั่นในการจัดงานวันเยาวชน

จังหวัดปทุมธานี ป 2560 จํานวน 3 บูธ

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

2.4.3 โครงการตรวจสอบภายในและบัญชีของหนวยงานในการ

กํากับเพ่ือลดความเสี่ยงในการประพฤติมิชอบ

หนวยงาน ทุกหนวยงาน ทุกหนวยงานเปาหมายไดรับการ

ตรวจสอบภายในประจําป

เพื่อตรวจสอบ การผิดระเบียบ

ประพฤตมิิชอบที่สุมเสี่ยงตอการทุจริต

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบภายในประจําป ใน

หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก โรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ ทุกแหง 

เพื่อตรวจสอบ การปฏิบัติงานที่ผิดระเบียบ และสุมเสี่ยงตอการผิดระเบียบ

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี

2.4.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายเงนิงบประมาณ รอยละ 30.29 รอยละการเบิกจายงบประมาณ การเบิกจายเปนไปตามเปาหมายและ

ระเบียบฯ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

รอยละการเบิกจายงบประมาณ 38.11
สํานักงานการ

ปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดปทุมธานี

2.4.5 โครงการอบรมสัมมนาการทํางานการจัดซื้อจัดจางตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางการบริหารพัสดภุาครัฐ 

พ.ศ.2560

ครั้ง 1 รอยละ 100 -ของเจาหนาที่พัสดุ ได

เขารับการอบรม

เพื่อใหเจาหนาที่รับรูและปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.

2560 และระเบียบที่เกี่ยวของได

ถูกตอง

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เรือนจําอําเภอธัญบุรีไดใหความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวของ

เรือนจําอําเภอ

ธัญบุรี

3.1.1 ใหความรูกําหนดแนวทางในการปองกันประโยชนทับซอน

-วิเคราะหความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชนทับซอน

-จัดทําแผนปองกันผลประโยชนทับซอน

-แลกเปลี่ยนเรียนรูใหความรูเก่ียวกับเรื่องผลประโยชน

ทับซอน

-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนประโยชนทับซอน

หนวยงาน ทุกหนวยงาน รอยละ 100 ในการใหความรูกําหนด

แนวทางในการปองกันประโยชนทับ

ซอน

บุคลากรในหนวยงานมีความรูความ

เขาใจในการกําหนดแนวทางการ

ปองกันประโยชนทับซอน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดประชุม โครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ป 2561 และใหความรูเก่ียวกับเรื่องผลประโยชนทับซอน แกผูบริหาร

และเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อใหไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธท่ี 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

3.2.1 ใหรายงานผลการดําเนินการเรื่องการเรี่ยไรและ

ผลประโยชนทับซอน

หนวยงาน ทุกหนวยงาน ทุกหนวยงานรายงานผลการดาํเนินการ

เรื่องการเรี่ยไรและผลประโยชนทับซอน

หนวยงานมีระบบการดําเนินงาน

เพื่อความโปรงใสในการดําเนินงาน

เพื่อปองกันการเรี่ยไรและประโยชน

ทับซอน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีกําหนดใหทุกหนวยงานรายงาน

ผลการดําเนินการเรื่องการเรื่อยไรและการกระทําที่มีลักษณะประโยชน

ทับซอนใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เพ่ือเปนมาตรการใน

การเฝาระวังและปองกันการกระทําที่ผิด และรายงานใหกับสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี

4.1.1 จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ คณะ 1 มีคณะทํางานเพื่อปองกันการทุจริตของ

เจาหนาที่ จํานวน 1 คณะ

ประชนชนผูเขาใชบริการ หรือผูมา

ตดิตอกับทางเรือนจํามีความเชื่อมั่นใน

การทํางานของเจาหนาที่เรือนจํา

จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

คําสั่งเรือนจําจังหวัดปทุมธานี ที่ 613/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

ดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ

เรือนจําจังหวัดปทุมธานี ประจําปงบประมาณ      พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 3

 ตุลาคม 2560

เรือนจําจังหวัด

ปทุมธานี

4.1.2 สรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานดานตางๆ กิจกรรม 1 ทุกกลุม/ฝาย/งาน/หนวยเคลื่อนที่ มี

การจัดทํากิจกรรม

ทุกกลุม/ฝาย/งาน/หนวยเคลื่อนที่ ได

จัดทํากิจกรรม เพ่ือสรางความโปรงใส

ในการปฏิบัติงาน

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานขนสงจังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินการใหทุกกลุม/ฝาย/งาน/สขข.

คลองหลวง ไดจัดทํา - แผนผังข้ันตอนการดําเนินงานดานตางๆ  และ

อัตราคาธรรมเนียมใหประชาชนรับทราบ                                   

- จัดทําคูมือประชาชน                                                          

- จัดทําคูมือปฏิบัติงานของเจาหนาที่                                            

- มีแอปพลิเคชัน e-Form iFound  ที่สามารถคนหาข้ันตอนการ

ดาํเนินงาน,มีระยะเวลาการดําเนินงาน, แบบคําขอ และตัวอยางการกรอก

แบบคําขอตางๆ

สํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

4.1.3 จัดทําแนวทางการตรวจสอบการดําเนินการดานตางๆ กิจกรรม 1 ทุกกลุม/ฝาย/งาน/หนวยเคลื่อนที่ มี

การจัดทําแนวทางการดาํเนินการดาน

ตางๆ

บุคลากรปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย

สุจริตและเปนไปตามแนวทางที่กําหนด
ตุลาคม 2560 -  

กันยายน 2561

สํานักงานขนสงจังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินการใหทุกกลุม/ฝาย/งาน/สขข.

คลองหลวง จัดทํา ชองทางการรับเรื่องรองเรียน                     

1.กลองรับฟงความคิดเห็นและรับเรื่องรองเรียน                             

2. ปายประชาสัมพันธเบอรโทรศัพทขนสงจังหวัด เพื่อรองเรียนในเรื่อง

ตางๆ  

3. มีสายดวน 1584 ตอบปญหาและรับเรื่องรองเรียนรถโดยสารสาธารณะ

สํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

4.1.4 เผยแพรประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหประชาชนผูที่

สนใจ สามารถตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน

ราชการได

กิจกรรม 1 ตดิประกาศเผยแพรประชาสัมพันธการ

จัดซื้อจัดจางเพื่อใหประชาชนผูที่สนใจ

 สามารถตรวจสอบการดําเนินงานของ

หนวยงานได

ประชาชนผูที่สนใจ สามารถตรวจสอบ

การดําเนินงานของหนวยงานราชการได
ตุลาคม 2560 -  

กันยายน 2561

สํานักงานขนสงจังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินการตดิประกาศเผยแพร

ประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจาง โดยตดิประกาศไวภายในสํานักงาน และ

ในเว็ปไซต www.dlt.go.th/site/pathumthani ของสํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

สํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธท่ี 2 การรายงานผลสะทอนการสกัดกั้นการทุจริตในเชิงนโยบาย (Policy Cycle feedback)

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

4.1.5 รายงานผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนในเว็บไซตสํานักงาน ครั้ง 2 แบบรายงานผลการดําเนินงาน

ในเว็บไซตสํานักงาน 

http://pathumthani.mnre.go.th

ประชาชนเขาดูรายงานผลการ

ดาํเนินงานไดอยางสะดวก   

และหนวยงานมีความโปรงใส

ตุลาคม 2560 -  

กันยายน 2561

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานีมีการ

รายงานผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนในเว็บไซตสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานี

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชา

ตแิละสิ่งแวดลอม

จังหวัดปทุมธานี

4.1.6 สงเจาหนาที่เขารับการอบรมการปฏิบัติงานดานพัสดุและ

การเงิน

ครั้ง ทุกครั้ง จํานวนเจาหนาที่ของสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีที่สงไป

อบรมฯ

เจาหนาที่ไดรับความรูเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานดานพัสดุและการเงนิได

อยางถูกตอง

ตุลาคม 2560 -  

กันยายน 2561

สงเจาหนาที่เขารับการอบรมการปฏิบัติงานดานพัสดุและการเงนิ 

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน 2 คน

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

4.1.7 จัดทําศูนยขอมูลความรูกลางดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

คน 10 จํานวนขาราชการที่ไดรับความรูดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

เจาหนาที่นําขอมูลความรูกลางดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

มาประยุกตใชใหเกิดผลในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น

ตุลาคม 2560 -  

กันยายน 2561

สํานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีไดใหความรูดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตใหแกบุคลากรในสํานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี 

เพื่อใหสามารถนําความรูมาประยุกตใชใหเกิดผลในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่ดีข้ึน

สํานักงาน

พลังงานจังหวัด

ปทุมธานี

4.1.8 การณรงคปลูกจิตสํานึก คุณธรรม ตอตานการทุจริต

ประพฤตมิิชอบ

คน 10 จํานวนขาราชการเจาหนาที่มีจิตสํานึก

 ดานคุณธรรม ตอตานการทุจริต

ประพฤตมิิชอบ

ขาราชการเจาหนาที่ปฏิบัติงานดวย

ความซื่อสัตยสุจริตและเปนไปตาม

ระเบียบของทางราชการ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ดาํเนินการจัดประชุมขาราชการเจาหนาที่สํานักงานแรงงานจังหวัด

ปทุมธานี เปนประจําทุกเดือน พรอมกับสอดแทรกใหความรู ตลอดจน

ปลูกจิตสํานึก คุณธรรมการตอตานการทุจริต เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอไป

สํานักงานแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี

4.1.9 สงเจาหนาที่เขารับการอบรมการปฏิบัติงานดานพัสดุและ

การเงิน

ครั้ง ทุกครั้ง จํานวนเจาหนาที่ของสํานักงานแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี ที่เขารับการอบรมฯ

เจาหนาที่ไดรับความรูความเขาใจใน

การปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ

ของทางราชการไดอยางถูกตอง

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรมดานพัสดุ และ

อบรมดานการเงินการครั้ง จํานวน 2 ครั้ง เจาหนาที่ 2 คน

สํานักงานแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี

4.1.10 เผยแพรประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหประชาชนผูที่

สนใจ สามารถตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน

ราชการได

ครั้ง ทุกครั้ง ติดประกาศเผยแพรประชาสัมพันธการ

จัดซื้อจัดจางเพื่อใหประชาชนผูที่สนใจ

 สามารถตรวจสอบการดําเนินงานของ

หนวยงานได

ประชาชนผูที่สนใจ สามารถตรวจสอบ

การดําเนินงานของหนวยงานราชการได

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

เจาหนาที่รับผิดชอบติดประกาศประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจางทราบโดย

ทั่วกัน

สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานี

4.1.11 สงเจาหนาที่เขารับการอบรมการปฏิบัติงานดานพัสดุและ

การเงิน

ครั้ง ทุกครั้ง จํานวนเจาหนาที่ของสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีที่สงไป

อบรมฯ

เจาหนาที่ไดรับความรูเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานดานพัสดุและการเงนิได

อยางถูกตอง

พฤศจิกายน - 

ธํนวาคม 2560

บุคลากรเขารับการอบรมความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางสําหรับ

ผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่จัดโดยกรมประมงและคลังจังหวัด

สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานี

4.1.12 สงเจาหนาที่เขารับการอบรมการปฏิบัติงานดานพัสดุและ

การเงิน

ครั้ง ทุกครั้ง จํานวนเจาหนาที่ของสํานักงาน

สหกรณจังหวัดปทุมธานีที่สงไปอบรมฯ

เจาหนาที่ไดรับความรูเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานดานพัสดุและการเงนิได

อยางถูกตอง

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 และ

ระเบียบที่เกี่ยวของ

สํานักงานสหกรณ

จังหวัดปทุมธานี

4.1.13 โครงการมาตรฐานความโปรงใสของเรือนจํา 5 ดาน ดาน ดําเนินครบ 

5 ดาน

ระดบัความสําเร็จการดําเนินงานตาม

มาตรฐานความโปรงใส  5 ดาน

เรือนจําสามารถดําเนินงานตาม

มาตรฐานความใสของเรือนจํา ไดตาม

หลักเกณฑที่กรมกําหนด

ตลุาคม 2560 -

กันยายน 2561

เรือนจําสามารถไดดําเนินงานตามมาตรฐานความใสของเรือนจําตาม

หลักเกณฑที่กรมกําหนด

เรือนจําอําเภอ

ธัญบุรี

4.1.14 จัดทําตูแดงรับเรื่องรองเรียน ขอแนะนํา จากญาติ   ผูมา

ตดิตอราชการ และจากผูตองขังในเรือนจํา

จุด 5 ระดบัความสําเร็จของการดาํเนินการ

ปองกันปญหาการทุจริต

เพื่อปองกันปญหาการเรียกรับ

ผลประโยชนจากเจาหนาที่

ตลุาคม 2560 -

กันยายน 2561

เรือนจําอําเภอธัญบุรีไดจัดทําตูแดงรับเรื่องรองเรียน ขอแนะนํา จากญาติ 

ผูมาตดิตอราชการ และจากผูตองขังในเรือนจํา จํานวน 5 จุด

เรือนจําอําเภอ

ธัญบุรี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

4.2.1 แผนการตรวจสอบการเงนิ บัญชีและการพัสดุองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 โดย

กลุมงานการเงนิ บัญชี และการตรวจสอบ ตรวจสอบดาน

การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท.จํานวน ๖๕ แหง 

อยางนอยปละครั้ง

อปท.65 แหง ดําเนินการ

อยางนอยปละ

ครั้ง

จํานวน อปท.

ที่ไดรับการตรวจสอบ

ออก อปท.อยางนอย ๑ ครั้ง/ป ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

แผนการตรวจสอบการเงนิ บัญชี และการพัสดุองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โดยกลุมงานการเงนิ บัญชี และการตรวจสอบ กําหนด

แผนการตรวจสอบ ดานการเงนิ การบัญชี และการพัสดุของ อปท. จํานวน

 65 แหง  ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561

สํานักงานสงเสริม

การปกครอง

ทองถ่ินจังหวัด

ปทุมธานี

4.2.2 แผนการตรวจสอบการเงนิ บัญชีและการพัสดุของสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

 อยางนอยปละครั้ง

ครั้ง ดําเนินการ

อยางนอยปละ

ครั้ง

ระบบการเงนิ บัญชีและพัสดุของ

สํานักงานวัฒนธรรทมจังหวัดปทุมธานี

ไดรับการตรวจสอบ

การเงิน บัญชีและพัสดุของสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีมีการ

ดาํเนินการตามระเบียบกฎหมาย

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เตรียมจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในและการรับรองความเสี่ยง ให สตง. , สป.วธ. และ สนง.จังหวัด

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

4.2.3 สงเสริมใหหนวยงานใชระบบจากโครงการคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในการ

บริหารงาน

หนวยงาน ทุกหนวยงาน ทุกหนวยงานดําเนินการตามโครงการ

ประเมินความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(ITA)

หนวยงานมีระบบการดําเนินงานเพ่ือ

ความโปรงใสในการดําเนินงาน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

จัดประชุม โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ ป 2561 และสรางเครือขายใหหนวยงานระดับ 

สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลทุกแหง ดําเนินการจัดทําหลักฐานเชิง

ประจักษใหครบถวนตามแนวทางที่เกณฑกําหนด

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี

4.3.1 การเผยแพรขอมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงิน

เกิน ๑๐๐,๐๐๐บาทข้ึนไปลง

ในเว็บไซดของสํานักงานปองกันและบรรเทา  

สาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี

รอยละความสําเร็จของการเผยแพร

ขอมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจางลง

ในเว็บไซดของสํานักงานฯ ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

เกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ดาํเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารราคากลางในการจัดซื้อจัดจาง จํานวน ๒

 ครั้ง  ดังนี้  

๑. ประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

เรื่อง การจัดซื้อเรือตรวจการณ    

๒ . โครงการกอสรางศูนยปฏิบัติการกูภัยทางน้ํา

สํานักงานปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

จังหวัดปทุมธานี

4.3.2 กลองตูแดงรับเรื่องราวรองทุกขสําหรับผูตองขัง กลอง 5 มีกลองตูแดงรบัเรื่องราวรองทุกข

สําหรับผูตองขัง ไมตองกวา 5 ตู

มีชองทางใหผูตองขังแจงปญหาและ

ปองกันการทุจริตประพฤติ

มิชอบของเจาหนาที่

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เรือจําจังหวัดปทุมธานี ดําเนินการติดต้ังกลองตูแดงรับเรื่องรองทุกข

สําหรับผูตองขัง จํานวน 7 ตู ประกอบดวย บริเวณสูทกรรม แดน 2 

จํานวน 1 ตู บริเวณโรงงาน แดน 4 จํานวน 1 ตู บริเวณสถานพยาบาล 

จํานวน 1 ตู บริเวณตูล็อกเกอร แดน 6 จํานวน 1 ตู บริเวณอาคารเรือน

นอน แดน 3 จํานวน 2 ตู และบริเวณแดนหญิง จํานวน 1 ตู

เรือนจําจังหวัด

ปทุมธานี

4.3.3 เผยแพรประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหประชาชนผูที่

สนใจ สามารถตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน

ราชการได

ครั้ง ทุกครั้งที่มีการ

จัดซื้อจัดจาง

จํานวนครั้งของการประกาศเผยแพร

ประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจางของ

หนวยงานผานทาง website

ประชาชนผูที่สนใจ สามารถตรวจสอบ

การดําเนินงานของหนวยงานราชการ

ผานทาง web site ได

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานีไดประกาศเผยแพรประชาสัมพันธ

การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานผานทาง website

สํานักงานสถิติ

จังหวัดปทุมธานี

4.3.4 เปดระบบสื่อออนไลทเพ่ือรับเรื่องราวรองทุกข และแจง

เบาะแสการทุจริต จากญาติ และประชาชนผูมาติดตอ

ราชการกับเรือนจํา

ชองทาง 2 เปดระบบ appication line และ

ระบบ face book

มีชองทางใหผูตองขังแจงปญหาและ

ปองกันการทุจริตประพฤติ

มิชอบของเจาหนาที่

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เรือนจําอําเภอธัญบุรีไดจัดทําชองทางเพ่ือรับเรื่องราวรองทุกข และแจง

เบาะแสการทุจริต จากญาติ และประชาชนผูมาติดตอราชการทางระบบ 

appication line และระบบ face book

เรือนจําอําเภอ

ธัญบุรี

กลยุทธท่ี 2 สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต

กลยุทธท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

4.4.1 โครงการเผยแพรความรูเก่ียวกับการปองกัน ปราบปราม

การทุจริตฯ เผยแพรผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซดของ 

สนง.ปภ.จ.ปทุมธานี  และนิทรรศการ เปนตน

จํานวนครั้ง 12 จํานวนครั้งในการเผยแพรความรู

เกี่ยวกับการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตฯ

ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการ

ปองกัน ปราบปรามการทุจริตฯ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ดาํเนินการเผยแพรความรูเก่ียวกับการปองกัน ปราบปรามการทุจริต ทาง

ชองทางตางๆ รวม  ๔ ครั้ง  ไดแก  

๑. เผยแพรขอมูลความรูเก่ียวกับการปองกันฯ ทางเว็บไซดของสํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี  

จํานวน  ๓ ครั้ง   

๒.นิทรรศการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน  โดยสอดแทรกการให

ความรูเก่ียวกับปองกันฯ ใหกับประชาชนที่เขารวมชมนิทรรศการดวย  

วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณทาจอดรถขาออกตางจังหวัด 

ตรงขามหางฟวเจอรพารครังสิต ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สํานักงานปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

จังหวัดปทุมธานี

4.4.2 จํานวนขาราชการที่ไดรับการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมทาง

ศาสนาของจังหวัดและกรมฯ

คน 25 เจาหนาที่นําหลักศาสนามาประยุกตใช

ใหเกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่ดีข้ึน

เจาหนาที่ของรัฐ

ในสํานักงานฯ ทุกคน ละอายใจและ

เกรงกลัวตอบาป

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีไดจัดสงบุคลากรใน

หนวยงานเขารวมกิจกรรมทางศาสนาของจังหวัดและกรมฯ ทุกครั้ง

สํานักงาน

โยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัด

ปทุมธานี

4.4.3 เพิ่มชองทางการแจงขอมูลการทุจริตที่หลากหลาย ชองทาง 3 จํานวนชองทางใหภาคประชาชนเขา

รองเรียนเสนอแนะใหขอมูลอยางนอย 

3 ชองทาง

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน จํานวน

 3 ชองทาง               

www.pathumthani.co.th

www.dpt.go.th          

โทร.02-567-6203

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีจัดใหมีชองทางในการ

รองเรียน จํานวน 3 ชองทาง               

1.www.pathumthani.co.th2.

www.dpt.go.th          

3.โทร.02-567-6203

สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดปทุมธานี

4.4.4 โครงการประชาสัมพันธการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ประจําปงบประมาณ 2561

ครั้ง 4 จํานวนครั้งการเผยแพรประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับการปองกัน ปรามปรามการ

ทุจริต

ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ

เรื่องการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดปทุมธานีไดเผยแพรประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับการปองกัน ปรามปรามการทุจริตทางเว็บไซตสํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดปทุมธานี จํานวน 4 ครั้ง

สํานักงาน

ประชาสัมพันธ

จังหวัดปทุมธานี

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

4.5.1 การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค จัดประกวดคลิปวีดิโอ

(ตามรอยเทาพอ)

คลิป 67 จํานวนคลิปวิดิโอ ที่สงเขารวมประกวด ไดคลิปวีดิโอที่มีเนื่อหาสาระดีใชเปน

สื่อปลอดภัยสรางสรรคเผยแพรได

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ดาํเนินการประชาสัมพันธเชิญชวนจัดการประกวดคลิปวิดีโอ 

(ตามรอยพอ)

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

4.5.2 การจัดทําแผนการบูรณาการการใชพัสดุในสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจําปงบประมาณ 2560

แผน 1 มีแผนการใชพัสดุในสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีมี

ประสิทธิภาพและตรงตามระเบียบ

กฎหมายพัสดุ

การใชพัสดุในสํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดปทุมธานีมีประสิทธิภาพ

ตอบสนองความตองการของ

ทุกกลุมงาน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

จัดทําแผนการใชพัสดุในสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  เพ่ือให

ถูกตอง  รัดกุม และเปนไปตามระเบียบกฏหมายพัสดุ และนําเขาวาระการ

ประชุมขาราชการและเจาหนาที่ประจําทุกเดือน

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

กลยุทธท่ี 4 พัฒนารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

4.6.1 รณรงคใหสถานประกอบการสงเงินสมทบของผูประกันตน

ผานระบบอินเตอรเน็ต

รอยละ จํานวนนายจาง

ในความ

รับผิดชอบของจ.

ปทุมธานี ณ 31 

ธ.ค. 60

รอยละของจํานวนขอมูลเงินสมทบของ

ผูประกันตนที่นายจางสงผานระบบ

อินเตอรเน็ต

เพื่อใหผูประกันตนไดรับสิทธิคุมครอง

ตามกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีไดรณรงคใหสถานประกอบการสง

เงินสมทบของผูประกันตนผานระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งมีจํานวนขอมูลเงิน

สมทบของผูประกันตนที่นายจางสงผานระบบอินเตอรเน็ตรอยละ 80

สํานักงาน

ประกันสังคม

จังหวัดปทุมธานี

4.7.1 กิจกรรมการจัดการความรูเรื่องการปฏิบัติงานตามหลักธรร

มาภิบาลของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

กิจกรรม 1 เพื่อเพิ่มสมรรถนะและเสริมสรางองค

ความรูเชิงสรางสรรคดานการปองกัน

การทุจริต

ขาราชการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานีปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย

สุจริต

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีใหความรูเรื่องการปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลแกบุคลากรในสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

5.1.1 จํานวนชองทางใหภาคประชาชนเขารองเรียนเสนอแนะให

ขอมูลอยางนอย 3 ชองทาง

 ชองทาง 3 มีชองทางใหประชาชนเขารองเรียน เจาหนาที่มีความระมัดระวังในการ

ทํางานหรือบริการประชาชน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีมีชองทางในการ

รองเรียน จํานวน 3 ชองทาง

1.รองเรียนผานทางโทรศัพท 02-567-6203

2.รองเรียนไดที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีนี

3. ทาง Facebook สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

สํานักงาน

โยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัด

ปทุมธานี

5.1.2 จัดทําจุดรับเรื่องรองเรียน และแสดงแผนปายขั้นตอนอยาง

ชัดเจน

จุด 1 มีจุดรับเรื่องรองเรียน และแสดงแผน

ปายขั้นตอนอยางชัดเจน จํานวน 1 จุด

ประชนชนผูเขาใชบริการ หรือผูมา

ตดิตอกับทางเรือนจํามีความเชื่อมั่นใน

การทํางานของเจาหนาที่เรือนจํา

จังหวัดปทุมธานี

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เรือนจําจังหวัดปทุมธานี ติดตั้งกลองรับความคิดเห็นและเรื่องรองเรียน 

จํานวน 2 ตู บริเวณหองรอเย่ียมญาติ จํานวน 1 ตู บริเวณทางข้ึนอาคาร

ที่ทําการ จํานวน 1 ตู เพ่ือรับฟงขอเสนอะแนะและขอรองเรียนของ

ประชาชน

เรือนจําจังหวัด

ปทุมธานี

5.1.3 เพิ่มชองทางการแจงขอมูลการทุจริตที่หลากหลาย ชองทาง 3 จํานวนชองทางใหภาคประชาชนเขา

รองเรียนเสนอแนะใหขอมูลอยางนอย 

3 ชองทาง

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน จํานวน

 3 ชองทาง                

1. ทางfacebook.สํานักงานฯ

2. ทางจดหมาย          

3. โทร.02-5934406

จัดใหมีจํานวนชองทางใหประชาชน สามารถรองเรียนและเสนอแนะขอมูล

การทุจริต จํานวน 3 ชองทาง  ดงันี้                                      

1. ทางfacebook.สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

2. ทางจดหมาย เลขที่ 33/3 ถ.คลองวัดโส  ต.บางปรอก  อ.เมือง

ปทุมธานี   จ.ปทุมธานี 12000          

3. โทรศัพท และโทรสาร 02-5934406 , 02-5934270

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

กลยุทธท่ี 6 สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษทัภิบาล

กลยุทธท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงระบบรับเร่ืองรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

5.1.4 จัดชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธและรับเรื่องรองเรียน

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ชองทาง 5 มีชองทางในการรองเรียนไมนอยกวา 5

 ชองทาง

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน จํานวน

 5 ชองทาง

1.www.pathumthani.m-society.go.

th

2.E-mail : pathumthani.m-

society.go.th

3.Facebook สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

ปทุมธานี

4.หนังสือรองเรียน

5.รองเรียนดวยตนเอง

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

ไดรับเรื่องรองเรียน รวม 11 เรื่อง  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยจังหวัดปทุมธานี ไดใหการชวยเหลือตามระเบียบของทาง

ราชการเรียบรอยแลว

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

5.1.5 เพิ่มชองทางรองเรียน ชองทาง มากกวา 3 

ชองทาง

จํานวนชองทางใหภาคประชาชนเขา

รองเรียนเสนอแนะใหขอมูล

จัดเพ่ิมใหมีชองทางในการรองเรียนทาง

โทรศัพท อีเมล จดหมาย

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

แตงต้ังคณะกรรมการรับเรื่องรองรองเรียน , กําหนดชองทางการรองเรียน

กําหนดผูรับผิดชอบในการรับเรื่องรองเรียน จัดทําคูมือการจัดการเรื่อง

รองเรียน และรายงานการจัดการเรื่องรองเรียนใหผูบริหารทราบ

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี

5.1.6 จํานวนชองทางใหภาคประชาชนเขารองเรียนเสนอแนะให

ขอมูลอยางนอย 3 ชองทาง

 ชองทาง 3 จัดใหมีชองทางในการรองเรียน จํานวน

 3 ชองทาง

-FB:สํานักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

-โทร.02-5816373           

-กลองรับเรื่องรองเรียน

เจาหนาที่มีความระมัดระวังในการ

ทํางานหรือบริการประชาชน

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

จัดทําและปรับปรุง FB สํานักงานประมงจังหวัดปทุมธานี เพ่ือเปนชองทาง

ที่เพ่ิมขึ้นในการรับเรื่องรองเรียน

สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานี

5.1.7 มีชองทางใหภาคประชาชนเขารองเรียนเสนอแนะใหขอมูล

อยางนอย 3 ชองทาง

 ชองทาง 3 จํานวนชองทางใหภาคประชาชนเขา

รองเรียนเสนอแนะใหขอมูลอยางนอย 

3 ชองทาง

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน จํานวน

 3 ชองทาง                

1. ทาง Facebook สํานักงานฯ

2. ทาง E-mail : ptthani@nso.go.th

3. รองเรียนผานทางโทรศัพท 0 

2581 6772

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานีมีชองทางในการรองเรียน 

จํานวน 3 ชองทาง                

1. ทาง Facebook สํานักงานฯ

2. ทาง E-mail : ptthani@nso.go.th

3. รองเรียนผานทางโทรศัพท 0 2581 6772

สํานักงานสถิติ

จังหวัดปทุมธานี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

5.1.8 มีชองทางรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

ประชาชน

 ชองทาง 3 จํานวนชองทางใหภาคประชาชนเขา

รองเรียนเสนอแนะใหขอมูลอยางนอย 

3 ชองทาง

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน จํานวน

 3 ชองทาง

1.รองเรียนผานทางโทรศัพท 

02-581-6327

2.รองเรียนไดที่สํานักงานเกษตร

จังหวัดปทุมธานี

3. ทาง Facebook สํานักงานฯ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีมีชองทางในการรองเรียน 

จํานวน 3 ชองทาง

1.รองเรียนผานทางโทรศัพท 02-581-6327

2.รองเรียนไดที่สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

3. ทาง Facebook สํานักงานฯ

สํานักงานเกษตร

จังหวัดปทุมธานี

5.3.1 เผยแพรประชาสัมพันธตัวอยางของการกระทําความผิด

วินัย/ประมวลจริยธรรม

ครั้ง 1 รอยละของการเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวนเอกสารที่นํามาเผยแพรคิดเปน

จํานวนเรื่อง

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีจัดทําปายประชาสัมพันธการ

ปองกันการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

คุมประพฤติใหผูมาติดตอรับทราบอยางทั่วถึง  รวมถึงชองทางในการ

รองเรียนหรือรองทุกขตอเจาหนาที่

สํานักงานคุม

ประพฤตจิังหวัด

ปทุมธานี

5.3.2 เผยแพรประชาสัมพันธการกระทําความผิดวินัย/ประมวล

จริยธรรม

ครั้ง 1 รอยละของการเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวนเอกสารที่นํามาเผยแพร ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี มีการเวียนเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ

การกระทําความผิดวินัย/ประมวลจริยธรรมใหแกบุคลากรของหนวยงาน

รับทราบ

สํานักงานสถิติ

จังหวัดปทุมธานี

5.8.1 การเผยแพรคําสั่งลงโทษขาราชการและเจาหนาที่

ในสังกัดกรมการขนสงทางบก

คน 38 ขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดได

รับทราบ

ขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดได

รับทราบ และนําไปปฏิบัติ
ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานขนสงจังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินการเผยแพรคําสั่งลงโทษ

ขาราชการและเจาหนาที่ในสํานักงานขนสงจังหวัดปทุมธานี ในการ

ประชุมประเดือนทุกเดือน

สํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธท่ี 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธท่ี 8 การเปดโปงผูกระทําความผดิใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

6.1.1 สงเจาหนาที่เขารวมการอบรมในโครงการที่เกี่ยวของกับการ

ปองกันการทุจริต

คน 10 สงเจาหนาที่เขารวมการอบรมใน

โครงการที่เกี่ยวของกับการปองกันการ

ทุจริต ไมนอยกวา 10 คน

สามารถนําความรูมาเผยแพรใหกับ

ขาราชการเรือนจําจังหวัดปทุมธานี 

และเปนแบบอยางในการปฏิบัติหนาที่

ได

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

รือนจําจังหวัดปทุมธานี ดําเนินการจัดสงบุคลากรเขารวมการอบรมใน

โครงการที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  ปลูกจิตสํานึก 

และคานิยมที่ถูกตองแกบุคลากรในสังกัดอยางตอเนื่อง ดงันี้ 

1. โครงการสัปดาหรณรงค สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกรมราชทัณฑ

 ในวันจันทรที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ หองสัมมนากรมราชทัณฑ ชั้น 3 

(บุคลากรในสังกัดเขารวม จํานวน 4 ราย)               

2. โครงการเสริมสรางเกียรตภิูขาราชการสํานึกขาราชการไทยยับย้ังการ

ทุจริต รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเบสท

เวสเทิรนพลัสแวนดา แกรนด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

(ผูอํานวยการสวนฯเขารวม จํานวน 1 ราย)                                 

3. วันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ในวันเสารที่ 9 ธันวาคม 

2560 ณ หอประชุมจงกลพรพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล (บุคลากรในสังกัด

เขารวม จํานวน 1 ราย)                                                  

4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพิทักษระบบคุณธรรมและการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือรับยุทธศาสตรชาติ ระหวางวันที่      18 - 19

 มกราคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด สไตลิช คอนเวนชั่น   

โฮเทล จังหวัดนนทบุรี (บุคลากรในสังกัดเขารวม จํานวน 1 ราย)       

5. โครงการ "เครือขายการปองกันและตอตานการทุจริตประพฤตมิิชอบ 

กรมราชทัณฑ" ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ หองสัมมนากรม

ราชทัณฑ ชั้น 3 จังหวัดนนทบุรี (บุคลากรในสังกัดเขารวม 

จํานวน 1 ราย)

เรือนจําจังหวัด

ปทุมธานี

6.2.1 เสริมสรางคานิยมแกขาราชการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานีปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ยึดหลักธรร

มาภิบาล สนองตอยุทธศาสตรชาติดวยการปองกันการทุจริต

คน 20 ขาราชการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานีทุกคนเขารวมกิจกรรมฯ

ขาราชการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี มีคานิยม  จิตสํานึกของการ

ปฏิบัติงานดวย ความซื่อสัตย สุจริต

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  มีแนวทางในการสรางคานิยม และ

จิตสํานึกของการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ใหแกบุคลกรภายใน

สํานักงาน  อาทิ  การเนนย้ําแกบุคลากรทุกครั้งที่มีการประชุมขาราชการ

และเจาหนาที่ประจําเดือน , จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคานิยม พอพียง วินัย 

สุจริต จิตอาสา

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

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

กลยุทธท่ี 2 บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย



1.1.1 โครงการเสริมสรางธรรมมาภิบาลบุคลากรภาครัฐจังหวัด

ปทุมธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

คน 350 รอยละของผูเขารับการอบรมที่

สามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรม

ไปปรับใชในการปฏิบัติราชการ

ประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึง

พอใจในการปฏิบัติราชการที่มีความ

โปรงใสมีประสิทธิภาพ

กุมภาพันธ 2561 จังหวัดปทุมธานีไดจัดทําโครงการเสริมสรางธรรมมาภิบาลบุคลากรภาครัฐ

จังหวัดปทุมธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือเสริมสรางความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และ

พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณและการจัดซื้อจัดจาง ใหเปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ เมื่อวันศุกรที่ 9 กุมภาพันธ 2561 

เวลา 08.00–16.30 น. ณ หองประชุมราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร 100

 ป สมเด็จพระศรีนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สํานักงานจังหวัด

ปทุมธานี

หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน

ยุทธศาสตรที่ 1  สรางสังคมที่ไมทบตอการทุจริต

กลยุทธท่ี 1 ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยต้ังแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม

รายงานความกาวหนาและผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดปทุมธานี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

 รายงานครั้งที่ 1 (เดือนธันวาคม 2560)          รายงานครั้งที่ 2 (เดือนมีนาคม 2561)

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

ในพระบรมราชูปถัมภ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1.1.2 โครงการเสริมสรางความรูบุคลากรภาครัฐเพ่ือสงเสริม

จริยธรรมและปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

คน 350 รอยละของผูเขารับการอบรมที่

สามารถนําความรูในเรื่องของการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตไป

ปรับใชในการปฏิบัติงาน

ประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึง

พอใจในการปฏิบัติราชการที่มีความ

โปรงใสมีประสิทธิภาพ

มีนาคม 2561 จังหวัดปทุมธานีไดจัดทําโครงการเสริมสรางความรูบุคลากรภาครัฐ 

เพื่อสงเสริมจริยธรรมและปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เม่ือวันศุกรที่ 6 มีนาคม  2561  

เวลา 08.00–16.30 น. ณ หองประชุมราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร 100

 ป สมเด็จพระศรีนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สํานักงานจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.3 การใหความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤตมิิชอบในโครงการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ

จํานวนหลักสูตร ๕ จํานวนหลักสูตรที่มีการสอดแทรกให

ความรูเก่ียวกับการปองกัน 

ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิิชอบ

ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู และ

เขาเปนสวนรวมในการเปนเครือขาย

เฝาระวังและแจงเบาะแสการทุจริต

และประพฤติมิชอบของขาราชการ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี  ไดพูด

สอดแทรกในโครงการตางๆ  จํานวน ๓ ครั้ง  โดยพูดสอดแทรกในโครงการ

เสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๓ รุน ดังนี้ 

ครั้งที๑่. รุนที่ ๑  วันที่ ๗ - ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐  องคการบริหาร

สวนตําบลบึงบา  อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี                 

ครั้งที่ ๒. รุนที่ ๒ วันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตําบล

หลักหก  อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี                      

ครั้งที่ ๓ รุนที่ ๓  วันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เทศบาลเมือง

ลาดสวาย  อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี

สํานักงานปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

จังหวัดปทุมธานี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.1.4 การใหความรูเก่ียวกับการปองกัน ปรามปรามการทุจริต

ใหกับขาราชการและเจาหนาที่ในสํานักงานฯ

จํานวนครั้ง ๖ จํานวนครั้งการใหความรูเก่ียวกับการ

ปองกัน ปรามปรามการทุจริตใหกับ

ขาราชการและเจาหนาที่ในสํานักงานฯ

ขาราชการและเจาหนาที่ไดรับความรู 

และมุงม่ันในการปฏิบัติราชการดวย

ความซื่อสัตยสุจริต

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ดาํเนินการจัดประชุมสํานักงานฯ และใหความรู จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑  วันที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

สํานักงานปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

จังหวัดปทุมธานี

1.1.5 โครงการใหความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับ 

แนวทางการปฏิบัติราชการ เชน การชวยเหลือผูประสบภัย

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงนิทดรองราชการ

เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉินใหกับหนวยงาน

ภายนอก องคกรระดบัทองถ่ิน รวมทั้งประชาชนทั่วไป

จํานวนครั้ง ๕ จํานวนครั้งการใหความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ แนว

ทางการปฏิบัติราชการ

บูรณาการความรวมมือระหวาง

เครือขายหนวยงานภาครัฐ ภาคประชา

สังคม และประชาชน ในการตอตาน

การทุจริต

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ดาํเนินการเผยแพรระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงนิทอดรองราชการ

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แกไข

เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในเว็บไซดของสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี

สํานักงานปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

จังหวัดปทุมธานี

1.1.6 เสริมสรางจริยธรรมขาราชการสํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดปทุมธานี ประจําป 2561

คน 50 1.รอยละ 100 ของขาราชการใน

สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ปทุมธานี มีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาขาราชการกรมการพัฒนาชุมชน

2.รอยละ 80 ขึ้นไปของขาราชการใน

สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ปทุมธานีสามารถนําแนวทางดังกลาว

ขาราชการสังกัดสํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดปทุมธานีทุกคน

มีการปฏิบัติราชการดวยดวยหลักความ

โปรงใสเปนไปตามระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ไดจัดทําโครงการเสริมสราง

จริยธรรมขาราชการสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ประจําป 

2561 เมื่อวันจันทรที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุมบัวหลวง 

ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพ่ือสงเสริมใหขาราชการในสังกัดมี

ความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาขาราชการและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาขาราชการ

สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัด

ปทุมธานี

ปทุมธานีสามารถนําแนวทางดังกลาว

ไปปรับใชในการปฏิบัติราชการ

1.1.7 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลสงเสริมการปฏิบัติงาน โดยจัดใหมีการ

สอนแนะการเรียนรู และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยแกบุคลากรภายใน

หนวยงาน

คน 25 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบุคลากรที่

เขารวมกิจกรรมมีความเขาใจและ

นําไปประยุกตใชรอยละ 80

เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมให

สํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

1. เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการประชาชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. ประชาชนผูมารับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมีความ

พึงพอใจในการบริการมากย่ิงข้ึน

สํานักงานที่ดิน

จังหวัดปทุมธานี

1.1.8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพขาราชการฝายปกครอง ในการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดปทุมธานี 

ประจําป 2561

คน 158 บุคลากรในสังกัดทุกคนไดรับการ

ปลูกฝงคานิยมในการปฏิบัติงานที่ดี

100% ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

บุคลากรในสังกัดทุกคนไดรับการปลูกฝงคานิยม เพ่ือสรางจิตสํานึกให

ขาราชการประพฤติชอบ ยึดม่ันในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

มีความซื่อสัตย สุจริต ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ

ตองการของประชาชน และดํารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ทําการปกครอง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.9 เสริมสรางธรรมภิบาลสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดปทุมธานี

คน 16 รอยละของผูเขารวมอบรมสามารถนํา

ความรูที่ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติ

ราชการ

ประชาชนไดรับบริการที่มี

ประสิทธิภาพโปรงใส รวมทั้ง

การทํางานในหนวยงานมีความซื่อสัตย

สุจริต

 ธันวาคม  2560 บุคลากรในหนวยงานที่มารวมรับฟงการเสริมสรางธรรมาภิบาล นําความรู

ที่ไดไปปรับใชในการทํางาน ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีย่ิงข้ึน 

เกิดความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม และโปรงใส

สํานักงานการ

ทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

ปทุมธานี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.1.10 สงเสริมในการใหขอมูลขาวสาร ดานการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน 16 จํานวนเจาหนาที่ในสํานักงานฯ ไดรับ

ทราบประกาศวาระดาน

การปองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ

เจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และ

เปนไปตามจารีตอันดีงาม

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

บุคลากรในหนวยงานไดรับรูขาวสารที่เปนปจจุบันในดานการปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และนํามาเปนตัวอยาง และแนวทาง

ในการทํางานตอไป

สํานักงานการ

ทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.11 สงเสริมบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนสรางคานิยมในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

คน 26 ไมมีผูถูกรองเรียน และโดนตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน

เจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และ

เปนไปตามจารีตอันดีงาม

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีไมมีผูถูกรองเรียนและ

โดนตั้งคณะกรรมการสอบสวน

สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.12 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน 26 จํานวนเจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ 

ไดรับทราบประกาศวาระดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ ทุกคน 

รับทราบประกาศวาระจังหวัด นําไป

ปฏิบัติ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ไดมีการแจงเวียนหนังสือ

ที่เก่ียวขอที่ไดรับจากจังหวัด และสวนกลาง เกี่ยวกับขอปฏิบัติ และขอมูล

ขาวสาร เก่ียวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปน

ระยะ

สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.13 สงเสริมเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

เขารวมปฏิบัติธรรมและเขาวัดรักษาศีล

คน 26 จํานวนขาราชการที่ไดรับการสงเสริมให

เขารวมกิจกรรมทางศาสนาของจังหวัด

และกรมฯ

เจาหนาที่นําหลักศาสนามาประยุกตใช

ใหเกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่ดีข้ึน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี จัดจาหนาที่ เขารวมงาน

เกี่ยวกับศาสนา และกิจกรรมตาง ๆ ที่จังหวัดและกรมโยธาธิการและผัง

เมือง ไดจัดข้ึนเปนระยะ

สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.14 สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสาร การตอตานการทุจริตและ คน 35 รอยละของผูรับรูขอมูลขาวสาร การ ประชาชนและเจาหนาที่มีความรูความ ตลุาคม 2560 -      เรือนจําจังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ        เรือนจําจังหวัด1.1.14 สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสาร การตอตานการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบ

คน 35 รอยละของผูรับรูขอมูลขาวสาร การ

ตอตานการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

ประชาชนและเจาหนาที่มีความรูความ

เขาใจเรื่องการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

     เรือนจําจังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ        

เพื่อสงเสริมการรับรูขอมูลขาวสาร การตอตานการทุจริตและประพฤติ  มิ

ชอบ ดังนี้                                                                        

1. กิจกรรมเปดเผยงบทดลอง ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560       

2. กิจกรรมเปดเผยงบทดลอง ประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   

3. กิจกรรมเปดเผยงบทดลอง ประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560       

4. กิจกรรมเปดเผยงบทดลอง ประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2561      

5. กิจกรรมเปดเผยงบทดลอง ประจําเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561    

6. โครงการอบรมธรรมปฏิบัติเรือนจําเรือนธรรม ประจําป งบประมาณ 

พ.ศ. 2561                                                                   

7. กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธประมวลจริยธรรมขาราชการ

พลเรือนแกบุคลากรเรือนจําจังหวัดปทุมธานี                                    

8.กิจกรรม "ประกาศเจตจํานงสุจริต" ณ หองสัมมนากรมราชทัณฑ     

ชั้น 3 จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2560           

9. กิจกรรม "ประกาศเจตจํานงสุจริต" ณ เรือนจําจังหวัดปทุมธานี    

 ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2560

เรือนจําจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.15 ประชุมประจําเดือนของเรือนจําจังหวัดปทุมธานี ครั้ง 6 จํานวนครั้งในการประชุมประจําเดือน

ของเรือนจําจังหวัดปทุมธานี

เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรง

ใส  เปนธรรม

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เรือนจําจังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินการจัดประชุมประจําเดือนตุลาคม 

2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 ณ หองประชุมสวนควบคุมฯ เพ่ือให

บุคลากรในสังกัดทราบถึงนโยบายในการดําเนินงานดานตางๆ และ

สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนธรรม

เรือนจําจังหวัด

ปทุมธานี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.1.16 โครงการชุมชนคุณธรรม ชุมชน 16 จํานวนการจัดตั้งชุมชนคุณธรรมไดตาม

เปาหมาย

เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน  มี

ความสุข มีภูมิคุมกันทางสังคม ดําเนิน

ชีวิตตามหลักศาสนาและปรัญชาเศรษ

กิจพอเพียง

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ดาํเนินการขับคลื่อนโครงการชุมชนคุณธรรมนอมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนดวยพลังบวร ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 โดยสํารวจความพรอมและคัดเลือกศาสนสถานเครือขาย

ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนดวยพลังบวร เพ่ิมอําเภอละ 2 แหง 

รวม 14 แหง  และขยายผลชุมชนคุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง สัดสวน 1 ตอ 10 ในพ้ืนที่ 7 อําเภอ  

ไดทั้งสิ้น 81 แหง

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.17 โครงการรักษาศีล 5 หมูบาน รอยละ 100 รอยละ 100 ของจํานวนหมูบานที่เขา

รวมโครงการหมูบานรักษาศีล 5

เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนมี

ความสุข นําหลักธรรมทางศาสนามาใช

ในการดําเนินชีวิต

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ดาํเนินการเชิญชวนใหความรูคนในชุมชนในการนําหลักธรรมทางศาสนา

มาใชในการดาํเนินชีวิตตามโครงการหมูบานรักษาศีล 5

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.18 โครงการคลีนีกคุณธรรมในสถานศึกษา สถานศึกษา 2 จํานวนสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ 

2 แหง

เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษามี

ภูมิคุมกันทางสังคม สามารถดําเนิน

ชีวิตไดดวยความถูกตอง

ดงีาม

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ดาํเนินการตามแผนงาน/โครงการของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ 

จํานวน 2 แหง คือ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี และ โรงเรียนเทคโนโลยี

ปทุมธานี  อาทิ  นิมนตพระธรรมวิทาน มาใหความรูในสถานศึกษา , 

กิจกรรมสวดมนตทําวัตรเชา - เย็น

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.19 สงเสริมใหเจาหนาที่และเครือขายมีคานิยม

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

คน 31 ไมมีผูถูกรองเรียน และโดนตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน

เจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบวืนัยและ

เปนไปตามจารีตอันดีงาม

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไมมีการรองเรียน และโดนตั้งคณะกรรมการสอบสวน สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงานคุมครองแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี

1.1.20 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน 31 จํานวนเจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ 

ไดรับทราบประกาศวาระดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯทุกคน

รับทราบประกาศวาระจังหวัด นําไป

ปฏิบัติ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประชุม

สํานักงานฯ เปนประจําทุกเดือนโดยไดมีการเสริมสรางและพัฒนาให

บุคลากรมีวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการเสริมสรางและพัฒนาปองกันมิให

ผูใตบังคับบัญชา กระทําผิดวินัย โดยสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี ไดกําชับใหเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย

โปรงใส ยุติธรรม โดยปราศจากอคติ ใหมีวินัย พัฒนาตนเอง

สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี

1.1.21 ประชุมประจําเดือนสํานักงานฯ คน 31 จํานวนผูเขารวมประชุม เจาหนาที่ไดรับความรูเก่ียวกับการ

ปราบปรามการทุจริต

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประชุม

สํานักงานฯ เปนประจําทุกเดือนโดยไดมีการเสริมสรางและพัฒนาให

บุคลากรมีวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการเสริมสรางและพัฒนาปองกันมิให

ผูใตบังคับบัญชา กระทําผิดวินัย โดยสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี ไดกําชับใหเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย

โปรงใส ยุติธรรม โดยปราศจากอคติ ใหมีวินัย พัฒนาตนเอง และมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในที่ประชุม และนํารายงานการประชุมเวียนให

เจาหนาที่ทราบโดยทั่วกัน

สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.1.22 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน 27 จํานวนเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

ไดรับทราบประกาศ/คําสั่ง/มาตรการ/

ขอมูลขาวสารและอื่นๆ เก่ียวกับดาน

การปองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ

เจาหนาที่ของสํานักงานฯ  รับทราบ

ประกาศ/คําสั่ง/มาตรการ และขอมูล

ขาวสารอ่ืนๆ เก่ียวกับดานการปองกัน

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ นําไป

ปฏิบัติ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

 -เวียน/แจงใหเจาหนาที่ของสํานักงานฯ ไดรับทราบ ไดแก 1) คูมือ

ปองกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดผลประโยชนทับ

ซอนของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2) คูมือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 3) 

แผนปฏิบัติการปองกันและตอตานการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2561

สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัดปทุมธานี

1.1.23 สงเสริมเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

เขารวมกิจกรรมทางศาสนา

คน 27 จํานวนเจาหนาที่ของสํานักงานฯ ที่

ไดรับการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรม

ทางศาสนาของจังหวัดและกระทรวง

อุตสาหกรรม

เจาหนาที่ของสํานักงานฯนําหลัก

ศาสนามาประยุกตใชใหเกิดผลในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

1) เจาหนาที่ของสํานักงานฯ เขารวมปฏิบัติงานดานจิตอาสาเฉพาะกิจ

ประเภทดอกไมจันทน และรวมถวายดอกไมจันทนงานพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจําลอง บริเวณลานหนาศาลากลางจังหวัด

ปทุมธานี (หลังเกา) อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560     

2) เชิญชวนใหเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมสวดมนตขามปวันสงทายปเกา

ตอนรับปใหม ในสถานที่มีการจัดกิจกรรมใกลบาน

สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัดปทุมธานี

1.1.24 โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจ "เรื่องการขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม

คน 27 จํานวนเจาหนาที่ของสํานักงานฯ ไดรับ

ความรูดานกฎหมาย

1) เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจ 

ดานกฎหมายใหมๆ

2) เจาหนาที่มีการปรับเปลี่ยน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

 -จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและตอตานการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ.

2561 โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจ เรื่องการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  โดยเผยแพรความรู

สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัดปทุมธานี2) เจาหนาที่มีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  โดยเผยแพรความรู

ใหแกเจาหนาที่ของสํานักงานฯ จํานวน 4 ครั้ง ไดดําเนินการไปแลว 

จํานวน 1 ครั้ง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.25 อบรมจริยธรรมวินัยและจิตสํานึกขาราชการบรรจุใหมเพ่ือ

ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

คน ขาราชการ

บรรจุใหมทุกคน

รอยละ 100 ของขาราชการบรรจุใหม

ไดรับการอบรม

เพื่อสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติราชการ

เพื่อปองกันการกระทําผิดวินัย และ

ประพฤตมิิชอบ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

กลุมงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเปน

ผูรับผิดชอบอบรมรอยละ 100 ของขาราชการบรรจุใหมใหไดรับการ

อบรม ปละ 1 ครั้ง เพ่ือสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติราชการเพื่อปองกัน

การกระทําผิดวินัย และประพฤติมิชอบ

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี

1.1.26 ประชุมประจําเดือนสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด

ปทุมธานี

คน ๑๘ จํานวนผูเขารวมประชุม เจาหนาที่ไดรับความรูเก่ียวกับการ

ปราบปรามการทุจริต

ตลุาคม 2560 - 

ธันวาคม 256๐

ไดมีการประชุมประจําเดือนเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเกยวกับการ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาการจัดการงบประมาณ

และการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และความ

โปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานฯ

สํานักงานเกษตร

และสหกรณ

จังหวัดปทุมธานี

1.1.27 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน ๑๘ จํานวนเจาหนาที่ในสํานักงานฯ ไดรับ

ทราบประกาศวาระดานการปองกัน

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ

เจาหนาที่ในสํานักงานฯ ทุกคน 

รับทราบและนําไปปฏิบัติ

ตลุาคม 2560 - 

ธันวาคม 256๐

ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ของสํานักงานฯ ไดรับทราบประกาศวาระ

จังหวัดนําไปปฏิบัติและดําเนืนการแลว

สํานักงานเกษตร

และสหกรณ

จังหวัดปทุมธานี

1.1.28 สงเสริมเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

เขารวมปฏิบัติธรรมและเขาวัดรักษาศีล

คน ๑๘ จํานวนขาราชการที่ไดรับการสงเสริมให

เขารวมกิจกรรมทางศาสนาของจังหวัด

เจาหนาที่นําหลักศาสนามาประยุกตใช

ใหเกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่ดีข้ึน

ตลุาคม 2560 - 

ธันวาคม 256๐

เจาหนาที่บางรายไดเขารวมปฏิบัติธรรม/เขาวัดรักษาศิล และทําบุญตัก

บารตในวันเทศกาลตาง ๆ ดําเนินการตามที่จังหวัดประกาศทุกครั้ง

สํานักงานเกษตร

และสหกรณ

จังหวัดปทุมธานี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.1.29 สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเจาหนาที่ในหนวยงาน

 และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

คน 9 รอยละของผูเขารับการอบรมที่ผาน

หลักสูตรการ

เจาหนาที่ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ

บาล โปรงใส ตรวจสอบได

ตลุาคม 2560 - 

ธันวาคม 2560

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี กําหนดจัด                  

"โครงการหนึ่งใจ...ใหธรรมะ" เพื่อสงเสริมสนับสนุนดานคุณธรรม จริยธรรม

 ใหแก เด็ก เยาวชน  ขาราชการ และประชาชนทั่วไป

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดปทุมธานี

1.1.30 สงเสริมเจาหนาที่ของสํานักงานฯ เขารวมปฏิบัติธรรมและ

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาตางๆ

คน 9 รอยละของผูเขารับการอบรมที่ผาน

หลักสูตรการ

เจาหนาที่ปฏิบัติตามหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา และเปนไปตามจารีต

อันดงีาม

มกราคม, มีนาคม  

พฤษภาคม และ 

กรกฎาคม 2561

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี กําหนดจัด "โครงการปฏิบัติ

ธรรมถวายเปนพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และ

วันอาสาฬหบูชา ประจําป 2561  เพ่ือสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนได

รวมกันปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการรักษาศีล ปฏิบัติ

ธรรม และกิจกรรมความดตีามสมควร

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดปทุมธานี

1.1.31 โครงการประชาสัมพันธการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ประจําปงบประมาณ 2561

ครั้ง 4 จํานวนครั้งการประชาสัมพันธเก่ียวกับ

การปองกัน ปรามปรามการทุจริต

ใหกับขาราชการและเจาหนาที่ใน

สํานักงานฯ และประชาชนทั่วไป

ประชาชนและเจาหนาที่มีความรูความ

เขาใจเรื่องการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดปทุมธานีไดประชาสัมพันธเก่ียวกับการ

ปองกัน ปรามปรามการทุจริตใหกับขาราชการและเจาหนาที่ในสํานักงานฯ

 และประชาชนทั่วไปทางเว็บไซตสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดปทุมธานี

 จํานวน 4 ครั้ง

สํานักงาน

ประชาสัมพันธ

จังหวัดปทุมธานี

1.1.32 สงเสริมความรูใหบุคลากรเขารับการอบรมเกี่ยวกับการ

เสริมสรางธรรมมาภิบาลบุคลากรภาครัฐ สงเสริมจริยธรรม

และปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คน 15 บุคลากรของสํานักงานเขารับการ

อบรมและสามารถนําความรูที่ไดรับ

จากการอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติ

ราชการ

เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติราชการ และพัฒนาการบริหาร

จัดการงบประมาณและการจัดซื้อจัด

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2562

ขาราชการ จํานวน 15 ราย เขารับการอบรมมเก่ียวกับการเสริมสราง

ธรรมมาภิบาลบุคลากรภาครัฐ สงเสริมจริยธรรมและปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานี

ราชการ จัดการงบประมาณและการจัดซื้อจัด

จาง ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

1.1.33 สงเสริมเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

เขารวมกิจกรรมทางศาสนา

คน 15 จํานวนบุคลาการที่ไดรับการสงเสริมให

เขารวมกิจกรรมทางศาสนาของจังหวัด

และกรมฯ

เจาหนาที่นําหลักศาสนามาประยุกตใช

ใหเกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่ดีข้ึน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2562

บุคลากรในสํานักงานประมงจังหวัดปทุมธานีไดเขารวมกิจกรรมทาง

ศาสนาของจังหวัดและกรมฯ

สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.34 ประชุมประจําเดือนสํานักงานฯ คน 15 จํานวนผูเขารวมประชุม เจาหนาที่ไดรับความรูเก่ียวกับการ

ปราบปรามการทุจริต

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

บุคลากรเขารวมประชุมประจําเดือนครบ และไดมีการชี้แจงขาวสารและ

กฎหมายที่เก่ียวของกับการปราบปรามทุจริต

สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.35 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน 15 จํานวนเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

ไดรับทราบประกาศ/คําสั่ง/มาตรการ/

ขอมูลขาวสารและอื่นๆ เก่ียวกับดาน

การปองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ

เจาหนาที่ของสํานักงานฯ  รับทราบ

ประกาศ/คําสั่ง/มาตรการ และขอมูล

ขาวสารอ่ืนๆ เก่ียวกับดานการปองกัน

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ นําไป

ปฏิบัติ

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

มีการจัดทําเอกสารและใหเจาหนาที่รับทราบ สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานี

1.1.36 กิจกรรมสงเสริมเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

เขาวัดฟงธรรมและรักษาศีลในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

คน ๓๐ รอยละของบุคลากรของสํานักงานฯ ที่

เขารวมกิจกรรมทางศาสนาในวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนา

เจาหนาที่ของสํานักงานฯ นํา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา

ประยุกตใชใหเกิดผลในพฤตกิรรมการ

ทํางาน

 มีนาคม 2561 บุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานีไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนา

ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเปนประจํา

สํานักงานสถิติ

จังหวัดปทุมธานี

ทํางาน



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.1.37 กิจกรรมการทําบอรด “NSO โปรงใส” เพ่ือเผยแพรเอกสาร

เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

และการปองกันการทุจริต

ครั้ง 6 จํานวนครั้งในการจัดบอรด "NSO 

โปรงใส” เพ่ือเผยแพรเอกสารเกี่ยวกับ

เรื่องคุณธรรม จริยธรรม

และการปองกันการทุจริต

บุคลากรของสํานักงาน ไดรับความรู

เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการ

ปองกันการทุจริต

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินการจัดบอรด NSO โปรงใส เพ่ือ

เผยแพรเอกสารดานคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริตแลว 

จํานวน 3 ครั้ง คือในเดือน พฤศจิกายน 2560 มกราคมและกุมภาพันธ 

2561

สํานักงานสถิติ

จังหวัดปทุมธานี

1.1.38 โครงการเสริมสรางความรูใหแกบุคลากรเพ่ือสงเสริม

จริยธรรม ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิ

ชอบ

คน 30 รอยละของบุคลากรที่ไดรับความรูใน

เรื่องของการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ

บุคลากรของหนวยงาน นําความรูที่ได

ไปปรับใชในการปฏิบัติงาน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ไดถายทอดความรูดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ใหแกบุคลากรของหนวยงาน ใน

วันประชุมประจําเดือน ทุกเดือนเวนเดือน

สํานักงานสถิติ

จังหวัดปทุมธานี

1.1.39 กิจกรรมสรางจิตสํานึก สงเสริมการปฎิบัติงาน โดยจัดใหมี

การสอนการเรียนรูเพื่อปฎิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

หลักปรัชญาเครษฐกิจพอเพียง และวินัยแกบุคลากรภายใน

หนวยงาน

คน 55 บุคลากรในสังกัดทุกคนไดรับการสราง

จิตสํานึกในการปฎิบัติงานที่ดี

เจาหนาที่ทุกคน ในหนวยงานมีความ

เขาใจและมีจิตสํานึกนําไปปฎิบัติใน

การดําเนินชีวิต ในดานของการทํางาน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีไดจัดสงบุคลากรในหนวยงานเขารวม

กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกในการปฎิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

 หลักปรัชญาเครษฐกิจพอเพียง และวินัย

สํานักงานจัดหา

งานจังหวัด

ปทุมธานี

1.1.40 โครงการประชุมประจําเดือนขาราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจาง เรือนจําอําเภอธัญบุรี

คน 71 ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน

ราชการ ลูกจาง  ทุกรายเขารวม

ประชุมประจําเดือน

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน

ราชการ ลูกจาง  ไดรับทราบถึงกฎ 

ระเบียบ ขอกฎหมาย และนโยบาย

ของกรมราชทัณฑ นโยบายกระทรวง

ยุติธรรม และนโยบายของรัฐบาล ใน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เรือนจําอําเภอธัญบุรีไดแจงใหขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 

ลูกจาง  ไดรับทราบถึงกฎ ระเบียบ ขอกฎหมาย และนโยบายของกรม

ราชทัณฑ นโยบายกระทรวงยุตธิรรม และนโยบายของรัฐบาล ในการ

ปฏิบัติราชการทราบในที่ประชุมประจําเดือน

เรือนจําอําเภอ

ธัญบุรี

ยุติธรรม และนโยบายของรัฐบาล ใน

การปฏิบัติราชการ

1.2.1 โครงการถวายสัตยปฏิญาณ เพ่ือเปนขาราชการที่ดแีละพลัง

ของแผนดิน ประจําป ๒๕๖๑

จํานวนครง ๑ จํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมการถวาย

สัตยปฏิญาณ เพ่ือเปนขาราชการที่ดี

และพลังของแผนดิน ประจําป ๒๕๖๑

ขาราชการและเจาหนาที่มีอุดมการณ

เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย และมุงมั่นใน

การปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย

สุจริต

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีไดสงขาราชการ

และเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมการถวายสัตยปฏิญาณ 

เพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ประจําป ๒๕๖๑

สํานักงานปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

จังหวัดปทุมธานี

1.2.2 ปองกันการทุจริต และใหมีจึตสํานึกในการ

เปนขาราชการใสสะอาด

คน 25 ไมมีผูถูกรองเรียน และโดนตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน

เจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และ

เปนไปตามจารีตอันดีงาม

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีไมมีผูถูกรองเรียนและ

โดนตั้งคณะกรรมการสอบสวน

สํานักงาน

โยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัด

ปทุมธานี

1.2.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใหถูกตอง

เปนไปตามกฎหมาย เพ่ือปองกันการทุจริต ภายในหนวยงาน

คน 16 จํานวนผูเขารวมประชุม บุคลากรภายในหนวยงานไดรับความรู

เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต 

และตระหนักในการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบภาครัฐ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ประชุมประจําเดือนสํานักงานคลังจังหวัดปทุมธานี ดังน้ี

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27   ตุลาคม 2560  ผูรวมประชุม 13 คน 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  ผูเขารวมประชุม  14 คน 

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560   ผูเขารวมประชุม 15 คน

สํานักงานคลัง

จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต 



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.2.4 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐพรอม

สอดแทรกจริยธรรมและประกาศเจตจํานงของ

กรมบัญชีกลาง ในการประชุมภายในหนวยงาน อยางนอย 

ปละ 2 ครั้ง

ครั้ง 2 จํานวนครั้งของการใหขอมูลขาวสาร

ดานการปองกันการทุจริต ภายใน

หนวยงาน

บุคลากรภายในหนวยงานไดรับความรู

เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต 

และตระหนักในการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบภาครัฐ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ประชุมประจําเดือนสํานักงานคลังจังหวัดปทุมธานี  จํานวน 3 ครั้ง   

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27   ตลุาคม 2560                                                        

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560                               

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

สํานักงานคลัง

จังหวัดปทุมธานี

1.2.5 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และการรับทราบดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐพรอม

สอดแทรกจริยธรรมและประกาศเจตจํานงของ

กรมบัญชีกลาง การแจงเบาะแสการทุจริตโดยตรงตอ

ผูบริหารกระทรวงการคลังผานชองทางตาง ๆ ที่

กระทรวงการคลังกําหนด ในการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ 

ใหกับหนวยงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ครั้ง 5 จํานวนครั้งของการใหขอมูลขาวสาร

ดานการปองกันการทุจริต ภายใน

หนวยงาน

เจาหนาที่ของสวนราชการและ

หนวยงานตาง ๆ ที่เขารวมฝกอบรมมี

ความรูและตระหนักในการปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

 1. จัดฝกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกกส

 สําหรับเจาหนาที่ผูปฎิบัติงานของสวนราชการในสวนภูมิภาค จํานวน 80

 คน เม่ือวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ                            

2. จัดอบรมโครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหมที่ปฏิบัติงานในระบบ 

GFMIS ผาน Web Online สําหรับสวนราชการในสวนภูมิภาค จํานวน 

60 คน  เมื่อวันศุกรที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หองประชุมบัวหลวง 

ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

สํานักงานคลัง

จังหวัดปทุมธานี

1.2.6 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัด 4 วัดที่เขารวมโครงการดําเนินโครงการ

ตามแนวทางที่กรมการศาสนากําหนด

เด็ก เยาวชน ในชุมชนไดรับการกลอม

เกลาจิตใจหลักธรรมทางศาสนาจาก

พระผูทําการสอน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเงนิอุดหนุนศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ใหกับวัดที่เขารวมโครงการ

เพื่อดําเนินกิจกรรมตามแนวทางในปงบประมาณ 2561 

จํานวน 3 วัด  คือ วัดเปรมประชากร , วัดชัยสิทธาวาส และ

วัดโบสถ อ.เมืองฯ

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

วัดโบสถ อ.เมืองฯ

1.2.7 โครงการคายเยาวชนอาสาสมัครเฝาระวังทางวัฒนธธรรม คน 120 จํานวนเด็ก เยาวชนที่เขารวมโครงการ เด็ก เยาวชนที่เขารวมโครงการไดรับ

ความรู ทักษะ การเลือกรับสื่อit และมี

ภูมิคุมกันในการดําเนืนชีวิตในสังคม

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ดาํเนินการใหความรูทักษะ การเลือกรับสื่อit และมีภูมิคุมกันในการดาํเนืน

ชีวิตในสังคมใหแกเด็กและเยาวชนในจังหวัดปทุมธานี

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

1.2.8 กิจกรรมไหวพระสวดมนต ทําบุญตักบาตรและฟงธรรม

เจริญวิปสสนากรรมฐาน
คน รอยละ 90 รอยละ 90 ของเจาหนาที่ในสํานักงาน

ฯ ที่เขารวมกิจกรรม

เจาหนาที่นําหลักศาสนาและธรรม มา

ประยุกตใชใหเกิดผลตอการปฏิบัติ

หนาที่

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

1. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีไดจัดโครงการธรรมะพาสุข  

ประจําปงบประมาณ  2561  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหแกผู

ถูกคุมความประพฤติ  และเจาหนาที่สํานักงานคุมประพฤติ  เมื่อวันศุกรที่ 

 1 ธันวาคม  2560  เวลา  08.00 - 12.00  น.  ณ  วัดสวนมะมวง  

อําเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี                                      

2.  เจาหนาที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีเขารวมกิจกรรม

ทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนืองในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันชาติ และวันพอแหงชาติ  เม่ือวันที่ 5 ธันวาคม 2560  ณ  บริเวณริม

เขื่อนหนาศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเกา)

สํานักงานคุม

ประพฤตจิังหวัด

ปทุมธานี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.2.9 กิจกรรมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม 1 รอยละของความสําเร็จของกิจกรรม เจาหนาที่ของสํานักงานมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

1.  เจาหนาที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีเขารวมกิจกรรมวัน

ตอตานคอรรัปชันสากล(ประเทศไทย)  ในวันเสารที่  9  ธันวาคม  2560 

 ณ  หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  โรงเรียนปทุมวิไล  อําเภอเมือง  

จังหวัดปทุมธานี 

2.  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับเรื่อง

ประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม  เพ่ือสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  

ปลุกจิตสํานึกและสรางคานิยมตอตานการทุจริตแกเจาหนาที่ในสํานักงาน

คุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันพุธที่  20  ธันวาคม  2560  ณ  

อาคารสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี

สํานักงานคุม

ประพฤตจิังหวัด

ปทุมธานี

1.2.10 จัดชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธและรับเรื่องรองเรียน

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ชองทาง 5 มีชองทางในการรองเรียนไมนอยกวา 5

 ชองทาง

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน จํานวน

 5 ชองทาง

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน จํานวน 5 ชองทาง

1.www.pathumthani.m-society.go.th

2.E-mail : pathumthani.m-

society.go.th

3.Facebook สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

ปทุมธานี

4.หนังสือรองเรียน

5.รองเรียนดวยตนเอง

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

5.รองเรียนดวยตนเอง

1.2.11 เสริมสรางธรรมาภิบาลในหนวยงาน เพ่ือเสริมสรางและ

สนับสนุนใหใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหนาที่

หนวยงาน ทุกหนวยงาน รอยละ 100 ของหนวยงานไดรับการ

เสริมสรางและสนับสนุนใหใชหลักธรร

มาภิบาล

เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลใน

หนวยงานในสังกัด

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีประกาศมาตรการในการปฏิบัติของ

ผูบริหารและเจาหนาที่ในการเสริมสรางและสนับสนุนการใชหลักธรรมาภิ

บาลในการบริหารงานเพื่อความโปรงใส

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี

1.2.12 เผยแพรประมวลจริยธรรมขาราชการในการปฏิบัติงาน

ใหกับหนวยงานในสังกัดเพ่ือเผยแพรใหกับเจาหนาที่

หนวยงาน ทุกหนวยงาน รอยละ 100 ของหนวยงานไดรับการ

เผยประมวลจริยธรรมเพ่ือเผยแพร

เจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน

เพื่อใหเจาหนาที่รับรูและปฏิบัติตาม

มาตรฐานประมวลจริยธรรม

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเผยแพรประมวลจริยธรรมให

ผูบริหารและเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน โดยมีกลุมงานนิติการเปน

หนวยงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติหรือฝาฝนประมวลจริยธรรม

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี

1.2.13 จัดตูรับฟงความคิดเห็นและแจงเหตทุุจริต คน 20 จํานวนเจาหนาที่สํานักงานพลังงาน

จังหวัดปทุมธานีและหนวยงาน

เครือขายและประชาชน

เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ ทุกคน

พรอมรับฟงทุกความคิดเห็น นําไป

ปรับปรุงพรอมนําไปใชในการ

ปฏิบัติงานจริง

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีจัดตูรับฟงความคิดเห็นและแจงเหตุ

ทุจริต

สํานักงาน

พลังงานจังหวัด

ปทุมธานี

1.2.14 จัดทําเว็ปไซตแจงเหตุทุจริต คน 100 จํานวนเจาหนาที่สํานักงานพลังงาน

จังหวัดปทุมธานีและหนวยงาน

เครือขายและประชาชน

เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ ทุกคน

พรอมรับฟงทุกความคิดเห็น นําไป

ปรับปรุงพรอมนําไปใชในการ

ปฏิบัติงานจริง

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีไดจัดทําเว็ปไซตรับแจงเหตทุุจริต สํานักงาน

พลังงานจังหวัด

ปทุมธานี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.2.15 เผยแพรขอมูลขาวสาร ราคากลางทางประกาศและเว็บไซต คน 100 จํานวนเจาหนาที่สํานักงานพลังงาน

จังหวัดปทุมธานีและหนวยงาน

เครือขายและประชาชน

เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ ทุกคน

พรอมรับฟงทุกความคิดเห็น นําไป

ปรับปรุงพรอมนําไปใชในการ

ปฏิบัติงานจริง

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีไดเผยแพรขอมูลขาวสาร ราคากลาง

ทางประกาศและเว็บไซตของสํานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี

สํานักงาน

พลังงานจังหวัด

ปทุมธานี

1.2.16 บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหา

การทุจริตประพฤตมิิชอบ

โครงการ 2 รอยละของความสําเร็จของโครงการ ผูเขารวมโครงการสามารถนําไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี รวมกับคณะสงฆจังหวัด

ปทุมธานี จัด "โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท โดยใชหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา "หมูบานรักษาศีล 5" เพือสงเสริมใหพุทธศาสนิกชน

รักษาศีล 5 และนําหลักศีล 5 ไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดย

บูรณรการรวมกับสวนราชการตางๆ ในจังหวัด 

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดปทุมธานี

1.2.17 เผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง  ราคากลางและงบ

การเงิน ทางเว็บไซต

ครั้ง 50 จํานวนครั้งที่ประกาศขึ้นเว็บไซด

เผยแพรขอมูลขาวสาร

เจาหนาที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป 

ไดรับทราบขอมูลขาวสารดานการ

จัดซื้อจัดจาง ราคากลาง และงบ

การเงิน เพ่ือความโปรงใส และ

ตรวจสอบได

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

จํานวนครั้งที่ประกาศข้ึนเว็บไซดเผยแพรขอมูลขาวสาร 75 ครั้ง สํานักงานการ

ปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดปทุมธานี

1.2.18 เสริมสรางและเผยแพรประมวลจริยธรรมขาราชการในการ

ปฏิบัติงานใหกับหนวยงานในสังกัดเพ่ือเผยแพรใหกับ

คน 15 เจาหนาที่ไดรับการเผยประมวล

จริยธรรมเพื่อเผยแพรเจาหนาที่ในการ

เพื่อใหเจาหนาที่รับรูและปฏิบัติตาม

มาตรฐานประมวลจริยธรรม

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

บุคลากรมีความเขาใจเพ่ิมมากข้ึน สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานีปฏิบัติงานใหกับหนวยงานในสังกัดเพ่ือเผยแพรใหกับ

เจาหนาที่เพื่อปองกันการทุจริตและใหมีจิตสํานึกในการเปน

ขาราชการใสสะอาด

จริยธรรมเพื่อเผยแพรเจาหนาที่ในการ

ปฏิบัติงาน

มาตรฐานประมวลจริยธรรม 2560 จังหวัดปทุมธานี

1.2.19 เผยแพรขอมูลขาวสาร ราคากลางทางประกาศและเว็บไซต ครั้ง ทุกครั้ง จํานวนครั้งในการลงประกาศเผยแพร

ราคากลางและการจัดซื้อจัดจางของ

หนวยงาน

หนวยงานสามารถเผยแพรราคากลาง

และการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตาม

ระเบียบที่เกี่ยวของ

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

เจาหนาที่รับผิดชอบติดประกาศและลงในเว็บไซต สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานี

1.3.1 สงเสริมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชให

เกิดผลในทางปฏิบัติ

คน 16 จํานวนเจาหนาที่ในสํานักงานฯ 

มีความเขาใตและนําไปปฏิบัติ

ในการดําเนินชีวิต ในดาน

การทํางานและครอบครัว

เจาหนาที่สํานักงานฯ ทุกคนมีความ

เขาใจและนําไปปฏิบัติในการดําเนิน

ชีวิต ในดานการทํางานและครอบครัว

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เจาหนาที่หรือบุคลากรในหนวยงานรูจักความพอเพียง และนําหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประชําวัน ทําใหชีวิตครอบครัวมี

ความสุขย่ิงข้ึน ความขัดแยงนอยลง สําหรับการทํางานเม่ือแตละคนยึด

หลักพอเพียงปญหาในการทํางานก็ลดลง เพราะเกิดความซื่อสัตยสุจริต

มากข้ึน

สํานักงานการ

ทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

ปทุมธานี

1.3.2 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชให

เกิดผลในทางการปฏิบัติ

คน 26 เจาหนาที่สํานักงานฯ

ทุกคน มีความเขาใจและนําไปปฏิบัติ

ในการดําเนินชีวิต ในดานการทํางาน 

และครอบครัว

เจาหนาที่สํานักงานฯ ทุกคนมีความ

เขาใจและนําไปปฏิบัติในการดําเนิน

ชีวิต ในดานการทํางาน และครอบครัว

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ชี้แจงการประหยัดโดย

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใหเกิดผลในทางการปฏิบัติ 

 ทั้งในหนวยงาน ครอบครัวของเจาหนาที่ในสั่งกัด

สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธท่ี 3  ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเคร่ืองมือตานทุจริต

และครอบครัว



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.3.3 เสริมสรางใหเจาหนาที่ในสังกัดดําเนินรอยตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตมีรางวัลยกยองคนดีที่

ปฏิบัติตามแนวทาง

-การประกวดคนดศีรีสาธารณสุข

-สงประกวดเจาหนาที่ของรัฐเพ่ือยกยองผูประพฤติปฏิบติตน

ชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต

-คัดเลือกขาราชการดีเดน

หนวยงาน ทุกหนวยงาน หนวยงานในสังกัดมีการสงเสริมและ

ยกยองใหคนดีมีโอกาสไดรับรางวัลเพื่อ

เปนขวัญกําลังใจและเปนตัวอยางให

เพื่อนรวมงานปฏิบัติตามแนวทางที่ดี

เจาหนาที่ของรัฐไดรับการเสริมสรางให

ดาํเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียงใน

การดําเนินชีวิตโดยมีรางวัลยกยองผู

ประพฤตดีิ

ธันวาคม 2560 - 

กุมภาพันธ 2561

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีไดดําเนินการตามแนวทางของ

กระทรวงสาธารณสุข ในการคัดเลือกบุคคลตนแบบในการทําความดี ตาม

หลัก "การครองตน ครองคน ครองงาน" และมีความการเสียสละตอ

ราชการ เพ่ือยกยอง  และใหเปนขวัญกําลังใจ  โดยมีกิจกรรมยอย คือ 

ประกวดหนวยงานดีเดน โรงพยาบาลคุณธรรม คนดีศรีสาธารณสุข เรื่อง

เลาดีเดน

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี

1.3.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คน 9 รอยละของบุคลากรที่นอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช

ในการดําเนินชีวิต

บุคลากรในองคกร จํานวน 9 คน   - 

100 %

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเขา

รวมโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา "หมูบานรักษาศีล 5" โดยโครงการสงเสริมดานการรักษา

ศีล นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใชในการดําเนินชีวิต 

และการทํางานได

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดปทุมธานี

1.3.5 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชให

เกิดผลในทางการปฏิบัติ

คน 15 เจาหนาที่สํานักงานฯ

ทุกคน มีความเขาใจและนําไปปฏิบัติ

ในการดําเนินชีวิต ในดานการทํางาน 

และครอบครัว

เจาหนาที่สํานักงานฯ ทุกคนมีความ

เขาใจและนําไปปฏิบัติในการดําเนิน

ชีวิต ในดานการทํางาน และครอบครัว

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

เจาหนาที่มีความตระหนักเขาใจนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชใหเกิดผลในทางการปฏิบัติ

สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานี

1.3.6 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชให

เกิดผลในทางปฏิบัติ

คน 30 รอยละของบุคลากรที่นอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช

ในการดําเนินชีวิต

บุคลากรของสํานักงานฯ มีความเขาใจ

และนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตดาน

การทํางานและครอบครัว

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เจาหนาที่มีความตระหนักเขาใจนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชใหเกิดผลในทางการปฏิบัติ

สํานักงานสถิติ

จังหวัดปทุมธานี

1.3.7 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตในเชิงสัญญลักษณ คน 20 จํานวนขาราชการและบุคลากร

สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 

ทุกคนรวมใจใสเสื้อสีขาวทุกวันพุธ

เจาหนาที่ของสํานักงานบังคับคดี

จังหวัดปทุมธานี ทุกคนประกาศ

เจตจํานงในการตอตานการทุจริตทุก

รูปแบบ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เจาหนาที่ทุกคนรวมใจกันในเสื้อสีขาวทุกวันพุธ สํานักงานบังคับ

คดีจังหวัดปทุมธานี

1.4.1 เครือขาย อพม.มีการประชุมรวมกับกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย

คน 30 รอยละของเครือขาย อพม.ที่ไดเขารวม

การประชุม

เครือขาย อพม.ที่เขารวมการประชุม

สามารถนําความรูที่ไดรับนํามาปรับใช

ในการปฏิบัติงาน

ต.ค.-ธ.ค.2560 คณะกรรมการสงเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดปทุมธานี (อพม.)จํานวน  ครั้ง 2 ครั้ง 30 คน

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธท่ี 4  เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

1.4.2 การประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานอําเภอ/จังหวัด

สอดแทรกความรูความเขาใจเรื่องการปองกันและตอตาน

การทุจริตมาโดยตลอด

ครั้ง 3 จํานวนครั้งในการสอดแทรกความรู

ความเขาใจเรื่องการปองกันและ

ตอตานการทุจริตในการประชุม

คณะกรรมการและคณะทํางานอําเภอ/

จังหวัด

คณะกรรมการและคณะทํางานอําเภอ/

จังหวัดไดรับความรูความเขาใจเรื่อง

การปองกันและตอตานการทุจริต

ต.ค.-ธ.ค. 2560 สอดแทรกความรูความเขาใจเรื่องการปองกันและตอตานการทุจรคิในการ

จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน อพม. จํานวน 2 ครั้ง

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

1.4.3 พัฒนาเครือขายอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) ใหมี

ศักยภาพดานการเฝาระวังและแจงเบาะแสเก่ียวกับการ

ปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐและรณรงคให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริต

ครั้ง 1 ทุกอําเภอมีเครือขายอาสาสมัคร

สาธารณสุขในการเฝาระวังในการ

ตอตานการทุจริต

เพื่อพัฒนาเครือขาย อสม.ในการ

ตอตานการทุจริต

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สนับสนุนให หนวยงานในสังกัด 

มีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใหม และฟนฟูความรูอาสาสมัคร

สาธารณสุขเกา ในเรื่องของการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ

มิชิบ และเปนเครือขายในการสอดสองเฝาระวังการทุจริต

ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตน ใหครอบคลุมในทุกหมูบาน

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี

1.4.4 สงเสริมการใหการอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม ใหกับ

นักเรียน ชุมชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัด

โครงการ 2 รอยละของความสําเร็จของโครงการ ผูเขารวมโครงการสามารถนํา

หลักธรรมคําสอนทางศาสนาไป

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได

มกราคม, มีนาคม  

พฤษภาคม และ 

กรกฎาคม 2561

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี กําหนดจัด                  

"โครงการหนึ่งใจ...ใหธรรมะ" เพื่อสงเสริมสนับสนุนดานคุณธรรม จริยธรรม

 ใหแก เด็ก เยาวชน  ขาราชการ และประชาชนทั่วไป และจัดโครงการ

ปฏิบัติธรรมถวายเปนพุทธบูชา เนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวัน

มาฆบูชา วิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ประจําป 2561   เพ่ือสงเสริม

ใหพุทธศาสนิกชน ไดรวมกันปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

โดยการรักษาศีล ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมความดีตามสมควร

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดปทุมธานี

โดยการรักษาศีล ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมความดีตามสมควร

1.4.5 การบูรณาการรวมกับเครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน/เมือง (ทสม.) 

เพื่อปองกัน และตอตานการทุจริต

คน 1,100 เครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบาน/เมือง 

(ทสม.) ในจังหวัด ไดรับการ

ประชาสัมพันธใหทราบถึง 

ขอมูล นโยบาย ดานการปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จาก ก.ทส.

เครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบาน/เมือง 

(ทสม.) ในจังหวัด และหนวยงาน มี

ความเขาใจในหลักการของ ก.ทส.เปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน และมีการ

ประสานงานที่ดี

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานีได

ประชาสัมพันธขอมูล นโยบาย ดานการปองกันการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบ จาก ก.ทส.ใหแกเครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน/เมือง (ทสม.) 

ในจังหวัดปทุมธานีไดทราบ

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชา

ตแิละสิ่งแวดลอม

จังหวัดปทุมธานี

2.1.1 เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมในหนวยงานใหยึดหลักธรร

มาภิบาลในการปฏิบัติงาน

คน 25 รอยละของบุคลากรในสํานักงานไดรับ

เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใน

หนวยงานใหยึดหลักธรรมาภิบาลใน

การปฏิบัติงาน

บุคลากรในสํานักงานไดรับเสริมสราง

จิตสํานึกและคานิยมในหนวยงานให

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

สอดแทรกจิตสํานึกและคานิยมใหยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ ใน

การประชุมประจําเดือนของสํานักงาน ฯ  จํานวน 3 ครั้ง

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

2.1.2 รณรงค ประชาสัมพันธเจตจํานงการตอตานการทุจริจ คน 71 รอยละ 100 -ของเจาหนาที่เรือนจํา

ไดรับทราบถึงประกาศเจตจํานงการ

ตอตานการทุจริต

เจาหนาที่ทุกรายในเรือนจําไดรับทราบ

 และรวมกันแสดงเจตจํานงการตอตาน

การทุจริต

ธันวาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เรือนจําอําเภอธัญบุรีไดแจงใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบและ

รวมกันแสดงเจตจํานงการตอตานการทุจริต

เรือนจําอําเภอ

ธัญบุรี

ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

กลยุทธท่ี 1 พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน

ตอตานการทุจริต การทุจริต



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

2.2.1 ประชุมประจําเดือนขาราชการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

คน 20 จํานวนขาราชการและบุคลากร

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกคนเขา

รวมประชุม

ขาราชการและบุคลากรสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดทุกคนเขาใจแนว

ทางการปฏิบัติงานอยางถูกตอง

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

จัดประชุมขาราชการและเจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 

ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดอืน ตั้งแตเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560  รวม 

3 ครั้ง

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

2.3.1 จํานวนเจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ ไดรับทราบประกาศ

วาระดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คน 25 บุคลากรในสังกัดมีความตระนักถึง

ความถูกตอง

เจาหนาที่ของรัฐ

ในสํานักงานฯ ทุกคน รับทราบ

ประกาศวาระจังหวัด นําไปปฏิบัติ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ชี้แจงเรื่องระเบียบและ

ขอปฏิบัติไมใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขอมูลขาวสาร เปน

ระยะทางไลนกลุม สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีเปน

ระยะ อทิ เชน คําววินิฉัยของคณะกรรมการการปองกันการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบ ในกรณีตาง ๆ เปน ระยะ โดยหัวหนากลุม/ฝาย

สํานักงาน

โยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัด

ปทุมธานี

2.3.2 จัดทําแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมของจังหวัดปทุมธานี ฉบับ

ที่ 1 พ.ศ.2560-2564

แผน 1 สวนราชการตางๆมีแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม สอดคลองกับแผนแมบท

สงเสริมคุณธรรมของจังหวัดปทุมธานี 

ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564

สังคมจังหวัดปทุมธานี เปนสังคมที่

รมเย็นเปนสุข

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

จัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุรธรรมของจังหวัด

ปทุมธานี ประจําป 2561  แบงเปน 2 กิจกรรม                

กิจกรรมที่ 1 : สรางคานิยมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

กิจกรรมที่ 2 : การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีดวยหัวใจ

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

กลยุทธท่ี 2 เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐในทุกระดับ

กลยุทธท่ี 3 สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต

2.3.3 ประกาศเจตจํานงรวมกันในการบริหารงานดวยความสุจริต คน 100 จํานวนเจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ 

ไดรับทราบประกาศวาระดานการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ ทุกคน 

รับทราบประกาศเจตจํานงรวมกันใน

การบริหารงานดวยความสุจริต และ

นําไปปฏิบัติ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีไดรับทราบประกาศ

วาระดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สํานักงาน

พลังงานจังหวัด

ปทุมธานี

2.3.4 จํานวนเจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานฯ ไดรับทราบประกาศ

วาระดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คน 15 บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักถึง

ความถูกตอง

เจาหนาที่ของรัฐ

ในสํานักงานฯ ทุกคน รับทราบ

ประกาศวาระจังหวัด นําไปปฏิบัติ

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

มีการจัดทําเอกสารและใหเจาหนาที่รับทราบ สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานี

2.3.5 แจกคูมือในการปองกันผลประโยชนทับซอน ศึกษา ทําความ

เขาใจ และไมปฏิบัติตนเกี่ยวของการการมีผลประโยชนทับ

ซอน

คน 20 จํานวนขาราชการและบุคลากร

สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 

ทุกคนรวมใจลงนามในการประกาศการ

ไมมีผลประโยชนทับซอน

เจาหนาที่ทุกคนศึกษาและทําความ

เขาใจกับคูมือผลประโยชนทับซอน 

และทําแบบประเมินวัดความรูความ

เขาใจ และไมปฏิบัติตนเกี่ยวของกับ

การมีผลประโยขนทับซอน ผลการ

ประเมินไมต่ํากวา 12 คะแนน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เจาหนาที่ทุกคน รับคูมือการมีผลประโยชนทับซอน ศึกษาทําความเขาใจ 

และไมประพฤติทุจริต

สํานักงานบังคับ

คดีจังหวัดปทุมธานี

2.3.6 ประกาศนโยบายการตอตางการทุจริต ครั้ง 0 จํานวนครั้งของการถูกรองเรียน

เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ของ

สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี

ระดบัการรองเรียนโดยตรงตอผูบริหาร

ระดบัสํานักงาน ระดับกรม และระดับ

กระทรวง เทากับ 0

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไมมีขอรองเรียนเก่ียวกับการประพฤตทิุจริตในสํานักงานบังคับคดจีังหวัด

ปทุมธานี

สํานักงานบังคับ

คดีจังหวัดปทุมธานี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

2.4.1 การอบรมใหความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต

คน 50 รอยละของผูเขารับการอบรมใหความรู

เรื่องการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต

ผูเขารับการอบรมมีความเขาใจในเรื่อง

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

ต.ค.-ธ.ค.2560 เนื่องจากสํานักงาน ฯ ไมมีงบประมาณในการจัดอบรม  จึงไดใหความรู

เรื่องการปองกันและปราบปราบทุจริตในการประชุมประจําเดือนของ

สํานักงานเปนประจําทุกเดือน รวม 3 ครั้ง

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

2.4.2 การจัดบูทใหความรูเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นในจังหวัด

ปทุมธานี

ครั้ง 2 จํานวนครั้งที่จัดบูทใหความรูเก่ียวกับ

การทุจริตคอรัปชั่นในจังหวัดปทุมธานี

มีการออกบูทใหความรูเก่ียวกับการ

ทุจริตคอรัปชั่นในจังหวัดปทุมธานี

ต.ค.-ธ.ค.2560 จัดบูธใหความรูเก่ียวกับการทุจริตคอรับปชั่นในการจัดงานวันเยาวชน

จังหวัดปทุมธานี ป 2560 จํานวน 3 บูธ

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

2.4.3 โครงการตรวจสอบภายในและบัญชีของหนวยงานในการ

กํากับเพ่ือลดความเสี่ยงในการประพฤติมิชอบ

หนวยงาน ทุกหนวยงาน ทุกหนวยงานเปาหมายไดรับการ

ตรวจสอบภายในประจําป

เพื่อตรวจสอบ การผิดระเบียบ

ประพฤตมิิชอบที่สุมเสี่ยงตอการทุจริต

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบภายในประจําป ใน

หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก โรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ ทุกแหง 

เพื่อตรวจสอบ การปฏิบัติงานที่ผิดระเบียบ และสุมเสี่ยงตอการผิดระเบียบ

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี

2.4.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายเงนิงบประมาณ รอยละ 30.29 รอยละการเบิกจายงบประมาณ การเบิกจายเปนไปตามเปาหมายและ ตลุาคม 2560 - รอยละการเบิกจายงบประมาณ 38.11 สํานักงานการ

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อใหไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา

2.4.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายเงนิงบประมาณ รอยละ 30.29 รอยละการเบิกจายงบประมาณ การเบิกจายเปนไปตามเปาหมายและ

ระเบียบฯ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

รอยละการเบิกจายงบประมาณ 38.11 สํานักงานการ

ปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดปทุมธานี

2.4.5 โครงการอบรมสัมมนาการทํางานการจัดซื้อจัดจางตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางการบริหารพัสดภุาครัฐ 

พ.ศ.2560

ครั้ง 1 รอยละ 100 -ของเจาหนาที่พัสดุ ได

เขารับการอบรม

เพื่อใหเจาหนาที่รับรูและปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.

2560 และระเบียบที่เกี่ยวของได

ถูกตอง

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เรือนจําอําเภอธัญบุรีไดใหความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวของ

เรือนจําอําเภอ

ธัญบุรี

3.1.1 ใหความรูกําหนดแนวทางในการปองกันประโยชนทับซอน

-วิเคราะหความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชนทับซอน

-จัดทําแผนปองกันผลประโยชนทับซอน

-แลกเปลี่ยนเรียนรูใหความรูเก่ียวกับเรื่องผลประโยชน

ทับซอน

-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนประโยชนทับซอน

หนวยงาน ทุกหนวยงาน รอยละ 100 ในการใหความรูกําหนด

แนวทางในการปองกันประโยชนทับ

ซอน

บุคลากรในหนวยงานมีความรูความ

เขาใจในการกําหนดแนวทางการ

ปองกันประโยชนทับซอน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดประชุม โครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ป 2561 และใหความรูเก่ียวกับเรื่องผลประโยชนทับซอน แกผูบริหาร

และเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธท่ี 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

3.2.1 ใหรายงานผลการดําเนินการเรื่องการเรี่ยไรและ

ผลประโยชนทับซอน

หนวยงาน ทุกหนวยงาน ทุกหนวยงานรายงานผลการดาํเนินการ

เรื่องการเรี่ยไรและผลประโยชนทับซอน

หนวยงานมีระบบการดําเนินงานเพ่ือ

ความโปรงใสในการดําเนินงานเพื่อ

ปองกันการเรี่ยไรและประโยชนทับซอน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีกําหนดใหทุกหนวยงานรายงาน

ผลการดําเนินการเรื่องการเรื่อยไรและการกระทําที่มีลักษณะประโยชน

ทับซอนใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เพ่ือเปนมาตรการใน

การเฝาระวังและปองกันการกระทําที่ผิด และรายงานใหกับสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี

4.1.1 จัดตั้งคณะทํางานเพื่อปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ คณะ 1 มีคณะทํางานเพื่อปองกันการทุจริตของ

เจาหนาที่ จํานวน 1 คณะ

ประชนชนผูเขาใชบริการ หรือผูมา

ตดิตอกับทางเรือนจํามีความเชื่อมั่นใน

การทํางานของเจาหนาที่เรือนจํา

จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

คําสั่งเรือนจําจังหวัดปทุมธานี ที่ 613/2560 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ

ดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ

เรือนจําจังหวัดปทุมธานี ประจําปงบประมาณ      พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 3

 ตุลาคม 2560

เรือนจําจังหวัด

ปทุมธานี

4.1.2 สรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานดานตางๆ กิจกรรม 1 ทุกกลุม/ฝาย/งาน/หนวยเคลื่อนที่ มี

การจัดทํากิจกรรม

ทุกกลุม/ฝาย/งาน/หนวยเคลื่อนที่ ได

จัดทํากิจกรรม เพ่ือสรางความโปรงใส

ในการปฏิบัติงาน

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานขนสงจังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินการใหทุกกลุม/ฝาย/งาน/สขข.

คลองหลวง ไดจัดทํา - แผนผังข้ันตอนการดาํเนินงานดานตางๆ  และ

อัตราคาธรรมเนียมใหประชาชนรับทราบ                                   

สํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต

กลยุทธท่ี 2 การรายงานผลสะทอนการสกัดกั้นการทุจริตในเชิงนโยบาย (Policy Cycle feedback)

ในการปฏิบัติงาน อัตราคาธรรมเนียมใหประชาชนรับทราบ                                   

- จัดทําคูมือประชาชน                                                          

- จัดทําคูมือปฏิบัติงานของเจาหนาที่                                            

- มีแอปพลิเคชัน e-Form iFound  ที่สามารถคนหาขั้นตอนการ

ดาํเนินงาน,มีระยะเวลาการดาํเนินงาน, แบบคําขอ และตวัอยางการกรอก

แบบคําขอตางๆ

4.1.3 จัดทําแนวทางการตรวจสอบการดําเนินการดานตางๆ กิจกรรม 1 ทุกกลุม/ฝาย/งาน/หนวยเคลื่อนที่ มี

การจัดทําแนวทางการดาํเนินการดาน

ตางๆ

บุคลากรปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย

สุจริตและเปนไปตามแนวทางที่กําหนด
ตุลาคม 2560 -  

กันยายน 2561

สํานักงานขนสงจังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินการใหทุกกลุม/ฝาย/งาน/สขข.

คลองหลวง จัดทํา ชองทางการรับเรื่องรองเรียน                     

1.กลองรับฟงความคิดเห็นและรับเรื่องรองเรียน                             

2. ปายประชาสัมพันธเบอรโทรศัพทขนสงจังหวัด เพื่อรองเรียนในเรื่อง

ตางๆ  

3. มีสายดวน 1584 ตอบปญหาและรับเรื่องรองเรียนรถโดยสารสาธารณะ

สํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

4.1.4 เผยแพรประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจางเพ่ือใหประชาชนผูที่

สนใจ สามารถตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน

ราชการได

กิจกรรม 1 ติดประกาศเผยแพรประชาสัมพันธการ

จัดซื้อจัดจางเพื่อใหประชาชนผูที่สนใจ

 สามารถตรวจสอบการดําเนินงานของ

หนวยงานได

ประชาชนผูที่สนใจ สามารถตรวจสอบ

การดําเนินงานของหนวยงานราชการได
ตุลาคม 2560 -  

กันยายน 2561

สํานักงานขนสงจังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินการตดิประกาศเผยแพร

ประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจาง โดยตดิประกาศไวภายในสํานักงาน และ

ในเว็ปไซต www.dlt.go.th/site/pathumthani ของสํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

สํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

4.1.5 รายงานผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนในเว็บไซตสํานักงาน ครั้ง 2 แบบรายงานผลการดําเนินงาน

ในเว็บไซตสํานักงาน 

http://pathumthani.mnre.go.th

ประชาชนเขาดูรายงานผลการ

ดาํเนินงานไดอยางสะดวก   

และหนวยงานมีความโปรงใส

ตุลาคม 2560 -  

กันยายน 2561

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานีมีการ

รายงานผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนในเว็บไซตสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานี

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชา

ตแิละสิ่งแวดลอม

จังหวัดปทุมธานี

4.1.6 สงเจาหนาที่เขารับการอบรมการปฏิบัติงานดานพัสดุและ

การเงิน

ครั้ง ทุกครั้ง จํานวนเจาหนาที่ของสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีที่สงไป

อบรมฯ

เจาหนาที่ไดรับความรูเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานดานพัสดุและการเงนิได

อยางถูกตอง

ตุลาคม 2560 -  

กันยายน 2561

สงเจาหนาที่เขารับการอบรมการปฏิบัติงานดานพัสดุและการเงนิ 

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน 2 คน

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

4.1.7 จัดทําศูนยขอมูลความรูกลางดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

คน 10 จํานวนขาราชการที่ไดรับความรูดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

เจาหนาที่นําขอมูลความรูกลางดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

มาประยุกตใชใหเกิดผลในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น

ตุลาคม 2560 -  

กันยายน 2561

สํานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีไดใหความรูดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตใหแกบุคลากรในสํานักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี 

เพื่อใหสามารถนําความรูมาประยุกตใชใหเกิดผลในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่ดีข้ึน

สํานักงาน

พลังงานจังหวัด

ปทุมธานี

4.1.8 การณรงคปลูกจิตสํานึก คุณธรรม ตอตานการทุจริต

ประพฤตมิิชอบ

คน 10 จํานวนขาราชการเจาหนาที่มีจิตสํานึก

 ดานคุณธรรม ตอตานการทุจริต

ประพฤตมิิชอบ

ขาราชการเจาหนาที่ปฏิบัติงานดวย

ความซื่อสัตยสุจริตและเปนไปตาม

ระเบียบของทางราชการ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ดาํเนินการจัดประชุมขาราชการเจาหนาที่สํานักงานแรงงานจังหวัด

ปทุมธานี เปนประจําทุกเดือน พรอมกับสอดแทรกใหความรู ตลอดจน

ปลูกจิตสํานึก คุณธรรมการตอตานการทุจริต เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอไป

สํานักงานแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอไป

4.1.9 สงเจาหนาที่เขารับการอบรมการปฏิบัติงานดานพัสดุและ

การเงิน

ครั้ง ทุกครั้ง จํานวนเจาหนาที่ของสํานักงานแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี ที่เขารับการอบรมฯ

เจาหนาที่ไดรับความรูความเขาใจใน

การปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ

ของทางราชการไดอยางถูกตอง

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรมดานพัสดุ และ

อบรมดานการเงินการครั้ง จํานวน 2 ครั้ง เจาหนาที่ 2 คน

สํานักงานแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี

4.1.10 เผยแพรประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจางเพ่ือใหประชาชนผูที่

สนใจ สามารถตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน

ราชการได

ครั้ง ทุกครั้ง ติดประกาศเผยแพรประชาสัมพันธการ

จัดซื้อจัดจางเพื่อใหประชาชนผูที่สนใจ

 สามารถตรวจสอบการดําเนินงานของ

หนวยงานได

ประชาชนผูที่สนใจ สามารถตรวจสอบ

การดําเนินงานของหนวยงานราชการได

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

เจาหนาที่รับผิดชอบติดประกาศประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจางทราบโดย

ทั่วกัน

สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานี

4.1.11 สงเจาหนาที่เขารับการอบรมการปฏิบัติงานดานพัสดุและ

การเงิน

ครั้ง ทุกครั้ง จํานวนเจาหนาที่ของสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีที่สงไป

อบรมฯ

เจาหนาที่ไดรับความรูเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานดานพัสดุและการเงนิได

อยางถูกตอง

พฤศจิกายน - 

ธํนวาคม 2560

บุคลากรเขารับการอบรมความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางสําหรับ

ผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่จัดโดยกรมประมงและคลังจังหวัด

สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานี

4.1.12 สงเจาหนาที่เขารับการอบรมการปฏิบัติงานดานพัสดุและ

การเงิน

ครั้ง ทุกครั้ง จํานวนเจาหนาที่ของสํานักงาน

สหกรณจังหวัดปทุมธานีที่สงไปอบรมฯ

เจาหนาที่ไดรับความรูเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานดานพัสดุและการเงนิได

อยางถูกตอง

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 และ

ระเบียบที่เกี่ยวของ

สํานักงานสหกรณ

จังหวัดปทุมธานี

4.1.13 โครงการมาตรฐานความโปรงใสของเรือนจํา 5 ดาน ดาน ดําเนินครบ 

5 ดาน

ระดบัความสําเร็จการดําเนินงานตาม

มาตรฐานความโปรงใส  5 ดาน

เรือนจําสามารถดําเนินงานตาม

มาตรฐานความใสของเรือนจํา ไดตาม

หลักเกณฑที่กรมกําหนด

ตลุาคม 2560 -

กันยายน 2561

เรือนจําสามารถไดดําเนินงานตามมาตรฐานความใสของเรือนจําตาม

หลักเกณฑที่กรมกําหนด

เรือนจําอําเภอ

ธัญบุรี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

4.1.14 จัดทําตูแดงรับเรื่องรองเรียน ขอแนะนํา จากญาติ   ผูมา

ตดิตอราชการ และจากผูตองขังในเรือนจํา

จุด 5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ปองกันปญหาการทุจริต

เพื่อปองกันปญหาการเรียกรับ

ผลประโยชนจากเจาหนาที่

ตลุาคม 2560 -

กันยายน 2561

เรือนจําอําเภอธัญบุรีไดจัดทําตูแดงรับเรื่องรองเรียน ขอแนะนํา จากญาติ 

ผูมาตดิตอราชการ และจากผูตองขังในเรือนจํา จํานวน 5 จุด

เรือนจําอําเภอ

ธัญบุรี

4.2.1 แผนการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 โดย

กลุมงานการเงนิ บัญชี และการตรวจสอบ ตรวจสอบดาน

การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท.จํานวน ๖๕ แหง 

อยางนอยปละครั้ง

อปท.65 แหง ดําเนินการ

อยางนอยปละ

ครั้ง

จํานวน อปท.

ที่ไดรับการตรวจสอบ

ออก อปท.อยางนอย ๑ ครั้ง/ป ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

แผนการตรวจสอบการเงนิ บัญชี และการพัสดุองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โดยกลุมงานการเงนิ บัญชี และการตรวจสอบ กําหนด

แผนการตรวจสอบ ดานการเงนิ การบัญชี และการพัสดุของ อปท. จํานวน

 65 แหง  ในเดอืนมกราคม - มิถุนายน 2561

สํานักงานสงเสริม

การปกครอง

ทองถ่ินจังหวัด

ปทุมธานี

4.2.2 แผนการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุของสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

 อยางนอยปละครั้ง

ครั้ง ดําเนินการ

อยางนอยปละ

ครั้ง

ระบบการเงนิ บัญชีและพัสดุของ

สํานักงานวัฒนธรรทมจังหวัดปทุมธานี

ไดรับการตรวจสอบ

การเงิน บัญชีและพัสดุของสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีมีการ

ดาํเนินการตามระเบียบกฎหมาย

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เตรียมจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในและการรับรองความเสี่ยง ให สตง. , สป.วธ. และ สนง.จังหวัด

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

4.2.3 สงเสริมใหหนวยงานใชระบบจากโครงการคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในการ

บริหารงาน

หนวยงาน ทุกหนวยงาน ทุกหนวยงานดําเนินการตามโครงการ

ประเมินความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(ITA)

หนวยงานมีระบบการดําเนินงานเพ่ือ

ความโปรงใสในการดําเนินงาน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

จัดประชุม โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ ป 2561 และสรางเครือขายใหหนวยงานระดับ 

สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลทุกแหง ดําเนินการจัดทําหลักฐานเชิง

ประจักษใหครบถวนตามแนวทางที่เกณฑกําหนด

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธท่ี 2 สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต

4.3.1 การเผยแพรขอมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงนิ

เกิน ๑๐๐,๐๐๐บาทขึ้นไปลง

ในเว็บไซดของสํานักงานปองกันและบรรเทา  

สาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี

รอยละความสําเร็จของการเผยแพร

ขอมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจางลง

ในเว็บไซดของสํานักงานฯ ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

เกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ดาํเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารราคากลางในการจัดซื้อจัดจาง จํานวน ๒

 ครั้ง  ดังนี้  

๑. ประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

เรื่อง การจัดซื้อเรือตรวจการณ    

๒ . โครงการกอสรางศูนยปฏิบัติการกูภัยทางน้ํา

สํานักงานปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

จังหวัดปทุมธานี

4.3.2 กลองตูแดงรบัเรื่องราวรองทุกขสําหรับผูตองขัง กลอง 5 มีกลองตูแดงรับเรื่องราวรองทุกข

สําหรับผูตองขัง ไมตองกวา 5 ตู

มีชองทางใหผูตองขังแจงปญหาและ

ปองกันการทุจริตประพฤติ

มิชอบของเจาหนาที่

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เรือจําจังหวัดปทุมธานี ดําเนินการติดต้ังกลองตูแดงรับเรื่องรองทุกข

สําหรับผูตองขัง จํานวน 7 ตู ประกอบดวย บริเวณสูทกรรม แดน 2 

จํานวน 1 ตู บริเวณโรงงาน แดน 4 จํานวน 1 ตู บริเวณสถานพยาบาล 

จํานวน 1 ตู บริเวณตูล็อกเกอร แดน 6 จํานวน 1 ตู บริเวณอาคารเรือน

นอน แดน 3 จํานวน 2 ตู และบริเวณแดนหญิง จํานวน 1 ตู

เรือนจําจังหวัด

ปทุมธานี

4.3.3 เผยแพรประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจางเพ่ือใหประชาชนผูที่

สนใจ สามารถตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน

ราชการได

ครั้ง ทุกครั้งที่มีการ

จัดซื้อจัดจาง

จํานวนครั้งของการประกาศเผยแพร

ประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจางของ

หนวยงานผานทาง website

ประชาชนผูที่สนใจ สามารถตรวจสอบ

การดําเนินงานของหนวยงานราชการ

ผานทาง web site ได

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานีไดประกาศเผยแพรประชาสัมพันธ

การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานผานทาง website

สํานักงานสถิติ

จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

4.3.4 เปดระบบสื่อออนไลทเพ่ือรับเรื่องราวรองทุกข และแจง

เบาะแสการทุจริต จากญาติ และประชาชนผูมาติดตอ

ราชการกับเรือนจํา

ชองทาง 2 เปดระบบ appication line และ

ระบบ face book

มีชองทางใหผูตองขังแจงปญหาและ

ปองกันการทุจริตประพฤติ

มิชอบของเจาหนาที่

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เรือนจําอําเภอธัญบุรีไดจัดทําชองทางเพ่ือรับเรื่องราวรองทุกข และแจง

เบาะแสการทุจริต จากญาติ และประชาชนผูมาติดตอราชการทางระบบ 

appication line และระบบ face book

เรือนจําอําเภอ

ธัญบุรี

4.4.1 โครงการเผยแพรความรูเก่ียวกับการปองกัน ปราบปราม

การทุจริตฯ เผยแพรผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซดของ 

สนง.ปภ.จ.ปทุมธานี  และนิทรรศการ เปนตน

จํานวนครั้ง 12 จํานวนครั้งในการเผยแพรความรู

เกี่ยวกับการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตฯ

ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการ

ปองกัน ปราบปรามการทุจริตฯ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ดาํเนินการเผยแพรความรูเก่ียวกับการปองกัน ปราบปรามการทุจริต ทาง

ชองทางตางๆ รวม  ๔ ครั้ง  ไดแก  

๑. เผยแพรขอมูลความรูเก่ียวกับการปองกันฯ ทางเว็บไซดของสํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี  

จํานวน  ๓ ครั้ง   

๒.นิทรรศการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน  โดยสอดแทรกการให

ความรูเก่ียวกับปองกันฯ ใหกับประชาชนที่เขารวมชมนิทรรศการดวย  

วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณทาจอดรถขาออกตางจังหวัด 

ตรงขามหางฟวเจอรพารครังสิต ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สํานักงานปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

จังหวัดปทุมธานี

4.4.2 จํานวนขาราชการที่ไดรับการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมทาง

ศาสนาของจังหวัดและกรมฯ

คน 25 เจาหนาที่นําหลักศาสนามาประยุกตใช

ใหเกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เจาหนาที่ของรัฐ

ในสํานักงานฯ ทุกคน ละอายใจและ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีไดจัดสงบุคลากรใน

หนวยงานเขารวมกิจกรรมทางศาสนาของจังหวัดและกรมฯ ทุกครั้ง

สํานักงาน

โยธาธิการและ

กลยุทธท่ี 4 พัฒนารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ศาสนาของจังหวัดและกรมฯ ใหเกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่ดีข้ึน

ในสํานักงานฯ ทุกคน ละอายใจและ

เกรงกลัวตอบาป

กันยายน 2561 หนวยงานเขารวมกิจกรรมทางศาสนาของจังหวัดและกรมฯ ทุกครั้ง โยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัด

ปทุมธานี

4.4.3 เพิ่มชองทางการแจงขอมูลการทุจริตที่หลากหลาย ชองทาง 3 จํานวนชองทางใหภาคประชาชนเขา

รองเรียนเสนอแนะใหขอมูลอยางนอย 

3 ชองทาง

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน จํานวน

 3 ชองทาง               

www.pathumthani.co.th

www.dpt.go.th          

โทร.02-567-6203

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีจัดใหมีชองทางในการ

รองเรียน จํานวน 3 ชองทาง               

1.www.pathumthani.co.th2.

www.dpt.go.th          

3.โทร.02-567-6203

สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดปทุมธานี

4.4.4 โครงการประชาสัมพันธการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ประจําปงบประมาณ 2561

ครั้ง 4 จํานวนครั้งการเผยแพรประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับการปองกัน ปรามปรามการ

ทุจริต

ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ

เรื่องการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดปทุมธานีไดเผยแพรประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับการปองกัน ปรามปรามการทุจริตทางเว็บไซตสํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดปทุมธานี จํานวน 4 ครั้ง

สํานักงาน

ประชาสัมพันธ

จังหวัดปทุมธานี

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

4.5.1 การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค จัดประกวดคลิปวีดิโอ

(ตามรอยเทาพอ)

คลิป 67 จํานวนคลิปวิดิโอ ที่สงเขารวมประกวด ไดคลิปวีดิโอที่มีเนื่อหาสาระดีใชเปน

สื่อปลอดภัยสรางสรรคเผยแพรได

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ดาํเนินการประชาสัมพันธเชิญชวนจัดการประกวดคลิปวิดีโอ 

(ตามรอยพอ)

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

4.5.2 การจัดทําแผนการบูรณาการการใชพัสดุในสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจําปงบประมาณ 2560

แผน 1 มีแผนการใชพัสดุในสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีมี

ประสิทธิภาพและตรงตามระเบียบ

กฎหมายพัสดุ

การใชพัสดุในสํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดปทุมธานีมีประสิทธิภาพ

ตอบสนองความตองการของ

ทุกกลุมงาน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

จัดทําแผนการใชพัสดุในสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  เพ่ือให

ถูกตอง  รัดกุม และเปนไปตามระเบียบกฏหมายพัสดุ และนําเขาวาระการ

ประชุมขาราชการและเจาหนาที่ประจําทุกเดือน

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

4.6.1 รณรงคใหสถานประกอบการสงเงนิสมทบของผูประกันตน

ผานระบบอินเตอรเน็ต

รอยละ จํานวนนายจาง

ในความ

รับผิดชอบของจ.

ปทุมธานี ณ 31 

ธ.ค. 60

รอยละของจํานวนขอมูลเงินสมทบของ

ผูประกันตนที่นายจางสงผานระบบ

อินเตอรเน็ต

เพื่อใหผูประกันตนไดรับสิทธิคุมครอง

ตามกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีไดรณรงคใหสถานประกอบการสง

เงินสมทบของผูประกันตนผานระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งมีจํานวนขอมูลเงิน

สมทบของผูประกันตนที่นายจางสงผานระบบอินเตอรเน็ตรอยละ 80

สํานักงาน

ประกันสังคม

จังหวัดปทุมธานี

4.7.1 กิจกรรมการจัดการความรูเรื่องการปฏิบัติงานตามหลักธรร

มาภิบาลของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

กิจกรรม 1 เพื่อเพิ่มสมรรถนะและเสริมสรางองค

ความรูเชิงสรางสรรคดานการปองกัน

การทุจริต

ขาราชการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานีปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย

สุจริต

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีใหความรูเรื่องการปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลแกบุคลากรในสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

กลยุทธท่ี 6 สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษทัภิบาล

กลยุทธท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต

5.1.1 จํานวนชองทางใหภาคประชาชนเขารองเรียนเสนอแนะให

ขอมูลอยางนอย 3 ชองทาง

 ชองทาง 3 มีชองทางใหประชาชนเขารองเรียน เจาหนาที่มีความระมัดระวังในการ

ทํางานหรือบริการประชาชน

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีมีชองทางในการ

รองเรียน จํานวน 3 ชองทาง

1.รองเรียนผานทางโทรศัพท 02-567-6203

2.รองเรียนไดที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีนี

3. ทาง Facebook สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

สํานักงาน

โยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัด

ปทุมธานี

5.1.2 จัดทําจุดรับเรื่องรองเรียน และแสดงแผนปายขั้นตอนอยาง

ชัดเจน

จุด 1 มีจุดรับเรื่องรองเรียน และแสดงแผน

ปายขั้นตอนอยางชัดเจน จํานวน 1 จุด

ประชนชนผูเขาใชบริการ หรือผูมา

ตดิตอกับทางเรือนจํามีความเชื่อมั่นใน

การทํางานของเจาหนาที่เรือนจํา

จังหวัดปทุมธานี

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เรือนจําจังหวัดปทุมธานี ติดตั้งกลองรับความคิดเห็นและเรื่องรองเรียน 

จํานวน 2 ตู บริเวณหองรอเย่ียมญาติ จํานวน 1 ตู บริเวณทางข้ึนอาคาร

ที่ทําการ จํานวน 1 ตู เพ่ือรับฟงขอเสนอะแนะและขอรองเรียนของ

ประชาชน

เรือนจําจังหวัด

ปทุมธานี

5.1.3 เพิ่มชองทางการแจงขอมูลการทุจริตที่หลากหลาย ชองทาง 3 จํานวนชองทางใหภาคประชาชนเขา

รองเรียนเสนอแนะใหขอมูลอยางนอย 

3 ชองทาง

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน จํานวน

 3 ชองทาง                

1. ทางfacebook.สํานักงานฯ

2. ทางจดหมาย          

3. โทร.02-5934406

จัดใหมีจํานวนชองทางใหประชาชน สามารถรองเรียนและเสนอแนะขอมูล

การทุจริต จํานวน 3 ชองทาง  ดังน้ี                                      

1. ทางfacebook.สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

2. ทางจดหมาย เลขที่ 33/3 ถ.คลองวัดโส  ต.บางปรอก  อ.เมือง

ปทุมธานี   จ.ปทุมธานี 12000          

3. โทรศัพท และโทรสาร 02-5934406 , 02-5934270

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงระบบรับเร่ืองรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

5.1.4 จัดชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธและรับเรื่องรองเรียน

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ชองทาง 5 มีชองทางในการรองเรียนไมนอยกวา 5

 ชองทาง

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน จํานวน

 5 ชองทาง

1.www.pathumthani.m-society.go.

th

2.E-mail : pathumthani.m-

society.go.th

3.Facebook สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

ปทุมธานี

4.หนังสือรองเรียน

5.รองเรียนดวยตนเอง

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

ไดรับเรื่องรองเรียน รวม 11 เรื่อง  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษยจังหวัดปทุมธานี ไดใหการชวยเหลือตามระเบียบของทาง

ราชการเรียบรอยแลว

สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี

5.1.5 เพิ่มชองทางรองเรียน ชองทาง มากกวา 3 

ชองทาง

จํานวนชองทางใหภาคประชาชนเขา

รองเรียนเสนอแนะใหขอมูล

จัดเพ่ิมใหมีชองทางในการรองเรียนทาง

โทรศัพท อีเมล จดหมาย

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

แตงต้ังคณะกรรมการรับเรื่องรองรองเรียน , กําหนดชองทางการรองเรียน

กําหนดผูรับผิดชอบในการรับเรื่องรองเรียน จัดทําคูมือการจัดการเรื่อง

รองเรียน และรายงานการจัดการเรื่องรองเรียนใหผูบริหารทราบ

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี

5.1.6 จํานวนชองทางใหภาคประชาชนเขารองเรียนเสนอแนะให

ขอมูลอยางนอย 3 ชองทาง

 ชองทาง 3 จัดใหมีชองทางในการรองเรียน จํานวน

 3 ชองทาง

เจาหนาที่มีความระมัดระวังในการ

ทํางานหรือบริการประชาชน

ตลุาคม - ธันวาคม 

2560

จัดทําและปรับปรุง FB สํานักงานประมงจังหวัดปทุมธานี เพ่ือเปนชองทาง

ที่เพ่ิมขึ้นในการรับเรื่องรองเรียน

สํานักงานประมง

จังหวัดปทุมธานีขอมูลอยางนอย 3 ชองทาง  3 ชองทาง

-FB:สํานักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

-โทร.02-5816373           

-กลองรับเรื่องรองเรียน

ทํางานหรือบริการประชาชน 2560 ที่เพ่ิมขึ้นในการรับเรื่องรองเรียน จังหวัดปทุมธานี

5.1.7 มีชองทางใหภาคประชาชนเขารองเรียนเสนอแนะใหขอมูล

อยางนอย 3 ชองทาง

 ชองทาง 3 จํานวนชองทางใหภาคประชาชนเขา

รองเรียนเสนอแนะใหขอมูลอยางนอย 

3 ชองทาง

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน จํานวน

 3 ชองทาง                

1. ทาง Facebook สํานักงานฯ

2. ทาง E-mail : ptthani@nso.go.th

3. รองเรียนผานทางโทรศัพท 0 

2581 6772

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานีมีชองทางในการรองเรียน 

จํานวน 3 ชองทาง                

1. ทาง Facebook สํานักงานฯ

2. ทาง E-mail : ptthani@nso.go.th

3. รองเรียนผานทางโทรศัพท 0 2581 6772

สํานักงานสถิติ

จังหวัดปทุมธานี

5.1.8 มีชองทางรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

ประชาชน

 ชองทาง 3 จํานวนชองทางใหภาคประชาชนเขา

รองเรียนเสนอแนะใหขอมูลอยางนอย 

3 ชองทาง

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน จํานวน

 3 ชองทาง

1.รองเรียนผานทางโทรศัพท 

02-581-6327

2.รองเรียนไดที่สํานักงานเกษตร

จังหวัดปทุมธานี

3. ทาง Facebook สํานักงานฯ

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีมีชองทางในการรองเรียน 

จํานวน 3 ชองทาง

1.รองเรียนผานทางโทรศัพท 02-581-6327

2.รองเรียนไดที่สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

3. ทาง Facebook สํานักงานฯ

สํานักงานเกษตร

จังหวัดปทุมธานี



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

5.3.1 เผยแพรประชาสัมพันธตัวอยางของการกระทําความผิด

วินัย/ประมวลจริยธรรม

ครั้ง 1 รอยละของการเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวนเอกสารที่นํามาเผยแพรคิดเปน

จํานวนเรื่อง

ตลุาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีจัดทําปายประชาสัมพันธการ

ปองกันการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

คุมประพฤติใหผูมาติดตอรับทราบอยางทั่วถึง  รวมถึงชองทางในการ

รองเรียนหรือรองทุกขตอเจาหนาที่

สํานักงานคุม

ประพฤตจิังหวัด

ปทุมธานี

5.3.2 เผยแพรประชาสัมพันธการกระทําความผิดวินัย/ประมวล

จริยธรรม

ครั้ง 1 รอยละของการเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวนเอกสารที่นํามาเผยแพร ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี มีการเวียนเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ

การกระทําความผิดวินัย/ประมวลจริยธรรมใหแกบุคลากรของหนวยงาน

รับทราบ

สํานักงานสถิติ

จังหวัดปทุมธานี

5.8.1 การเผยแพรคําสั่งลงโทษขาราชการและเจาหนาที่

ในสังกัดกรมการขนสงทางบก

คน 38 ขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดได

รับทราบ

ขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดได

รับทราบ และนําไปปฏิบัติ
ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานขนสงจังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินการเผยแพรคําสั่งลงโทษ

ขาราชการและเจาหนาที่ในสํานักงานขนสงจังหวัดปทุมธานี ในการ

ประชุมประเดือนทุกเดือน

สํานักงานขนสง

จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธท่ี 8 การเปดโปงผูกระทําความผดิใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด

กลยุทธท่ี 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

6.1.1 สงเจาหนาที่เขารวมการอบรมในโครงการที่เกี่ยวของกับการ

ปองกันการทุจริต

คน 10 สงเจาหนาที่เขารวมการอบรมใน

โครงการที่เกี่ยวของกับการปองกันการ

ทุจริต ไมนอยกวา 10 คน

สามารถนําความรูมาเผยแพรใหกับ

ขาราชการเรือนจําจังหวัดปทุมธานี 

และเปนแบบอยางในการปฏิบัติหนาที่

ได

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

รือนจําจังหวัดปทุมธานี ดําเนินการจัดสงบุคลากรเขารวมการอบรมใน

โครงการที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  ปลูกจิตสํานึก 

และคานิยมที่ถูกตองแกบุคลากรในสังกัดอยางตอเนื่อง ดงันี้ 

1. โครงการสัปดาหรณรงค สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกรมราชทัณฑ

 ในวันจันทรที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ หองสัมมนากรมราชทัณฑ ชั้น 3 

(บุคลากรในสังกัดเขารวม จํานวน 4 ราย)               

2. โครงการเสริมสรางเกียรตภิูขาราชการสํานึกขาราชการไทยยับย้ังการ

ทุจริต รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเบสท

เวสเทิรนพลัสแวนดา แกรนด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

(ผูอํานวยการสวนฯเขารวม จํานวน 1 ราย)                                 

3. วันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ในวันเสารที่ 9 ธันวาคม 

2560 ณ หอประชุมจงกลพรพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล (บุคลากรในสังกัด

เขารวม จํานวน 1 ราย)                                                  

เรือนจําจังหวัด

ปทุมธานี

ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

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



หนวยงาน

รับผิดชอบหนวยนับ ปริมาณงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เปาหมายดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ

4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพิทักษระบบคุณธรรมและการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือรับยุทธศาสตรชาติ ระหวางวันที่ 

18 - 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด สไตลิช คอนเวนชั่น   

โฮเทล จังหวัดนนทบุรี (บุคลากรในสังกัดเขารวม จํานวน 1 ราย)       

5. โครงการ "เครือขายการปองกันและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ 

กรมราชทัณฑ" ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ หองสัมมนากรม

ราชทัณฑ ชั้น 3 จังหวัดนนทบุรี (บุคลากรในสังกัดเขารวม 

จํานวน 1 ราย)

6.2.1 เสริมสรางคานิยมแกขาราชการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานีปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ยึดหลักธรร

มาภิบาล สนองตอยุทธศาสตรชาติดวยการปองกันการทุจริต

คน 20 ขาราชการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานีทุกคนเขารวมกิจกรรมฯ

ขาราชการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี มีคานิยม  จิตสํานึกของการ

ปฏิบัติงานดวย ความซื่อสัตย สุจริต

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  มีแนวทางในการสรางคานิยม และ

จิตสํานึกของการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ใหแกบุคลกรภายใน

สํานักงาน  อาทิ  การเนนย้ําแกบุคลากรทุกครั้งที่มีการประชุมขาราชการ

และเจาหนาที่ประจําเดือน , จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคานิยม พอพียง วินัย 

สุจริต จิตอาสา

สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

กลยุทธท่ี 2 บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย




