เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
ประจาปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทย
ั ธานี

โทร. ๐๕๖-๕๑๑๓๓๗

บทนา
กรมการพั ฒนาชุ ม ชน ได้ ก าหนดแนวทางการด าเนิ นงานโครงการพั ฒนาชุ มชนใสสะอาด
ประจาปึงบประมาณ พ๚ศ๚ ๒๕๖๕ เพู่อส่งเสร ิมหน่วยงานในสังกั ดกรมการพัฒนาชุ มชนมีการบร ิหารจัดการ
ด้ วยหลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เสร ิมสร้างบุคลากรกรมการพัฒนาชุ มชน มีคุณธรรม จร ิยธรรม
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามมาตรฐานประมวลจร ิยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุ มชน ยืดมั่นหลักคุณธรรม
เป็นฐานในการดาเนินชีว ิตตามแนวทาง “พอเพียง ว ินัย สุ จร ิต จิตอาสา” และเพู่อให้ การดาเนินการทางว ินัย
ข้าราชการเป็นอย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยได้ กาหนดให้ หน่วยงานดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดใน ๕ มิติ
ส ะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี ได้ ดะเนิ นกะรตะมแนวทะงทะงกะรด ะเนิ นงะนโครงกะร
พัฒนะชุ มชนใสสฯอะด ที่กรมกะรพัฒนะชุ มชนกะหนด โดยในปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ได้ รบ
ั กะรปรฯกะศ
ให้ เป็ นหน่ วยงะนพั ฒนะชุ มชนใสสฯอะดดี เด่ น จะนวน ๒ ปึ ติดต่ อกั น แลฯในปึ งบปรฯมะณ พ๚ศ๚ 2564 ได้ รบ
ั กะร
ปรฯกะศให้ เป็นหน่ วยงะนพั ฒนะชุ มชนใสสฯอะดต้ นแบบ ซื่งส ะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี ได้ ขยะยผล
กะรด ะเนิ นงะนทั๊ง 5 มิ ติ ทั๊งในรฯดั บจังหวัด แลฯรฯดั บอะเภอ ทะให้ เจ้ะหน้ ะที่พัฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี
มีผลกะรปฏิบัติงะนบรรลุเป๋ะหมะยประศจะกเรอฺ่ งร้องเร ึยนเกี่ ยวกั บกะรทุจร ิตแลฯปรฯพฤติ มิ ชอบ หร ฺอลฯเว้น
กะรปฏิบัติหน้ะที่ ไม่ก่อให้เกิดควะมเสียหะยแก่ปรฯชะชน มีกะรบร ิหะรจัดกะรด้ วยหลักควะมโปร่งใส สะมะรถ
ตรวจสอบได้ เจ้ะ หน้ ะ ที่ พั ฒ นะชุ ม ชนทุ ก คนมี คุ ณ ธรรม จร ิยธรรม ปรฯพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตะมมะตรฐะนทะง
คุณธรรมแลฯจร ิยธรรม ปรฯมวลจร ิยธรรมแลฯจรรยะข้ะระชกะรกรมกะรพัฒนะชุมชน
ขอขอบคุ ณ เจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนทุ ก คนที่ ใ ห้ ค วามร่ว มมู อ ด า เนิ น งานและถู อ ปฏิ บั ติ
ตามมาตรการทีส
่ านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีกาหนดอย่างเคร่งครัด ทาให้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
ประจาปึงบประมาณ ๒๕๖๕ สาเร็จลุล่วงไปด้ วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารสรุปผลผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาชุ มชนใสสะอาด ประจาปึ งบประมาณ พ๚ศ๚ ๒๕๖๕ เล่ มนี้ สามารถเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ของส านั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธานี ให้ เป็นที่ประจักษ์ แก่ ผู้สนใจทั่วไป และหน่ วยงานต่ างๆสามารถ
นาไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานต่อไป
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

พัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ปึ ๒๕๖๒ และ ปึ ๒๕๖๓

พัฒนาชุมชนใสสะอาดต้นแบบ ปึ ๒๕๖๔

หน่วยงานต้นแบบการส่งเสรมค่
ิ านิยมองค์การ ปึ ๒๕๕๒

ในปึงบประมาณ พ๚ศ๚ ๒๕๕๒ กรมการพัฒนาชุมชนได้คัดเลูอก
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทย
ั ธานีเป็นหน่วยงานต้นแบบ ๑ ใน ๔ จังหวัด
(อุทย
ั ธานี นครนายก ขอนแก่น และจังหวัดเพชรบุร ึ)

หน่วยงานต้นแบบการส่งเสรมค่
ิ านิยมองค์การ ปึ ๒๕๕๗ และ ปึ ๒๕๕๘

หน่วยงานต้นแบบการส่งเสรมค่
ิ านิยมองค์การ ปึ ๒๕๖๐ และ ปึ ๒๕๖๑

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดอุทย
ั ธานี ประจาปึ ๒๕๖๒

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดอุทย
ั ธานี ประจาปึ ๒๕๖๔

แนวทางการดาเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
ประจาปึ ๒๕๖๕
ในปึ ง บประมาณ พ๚ศ๚ ๒๕๖๕ ส านั ก งานพั ฒนาชุ ม ชนจังหวั ด อุ ทัยธานี ได้ ดาเนิ นงานตาม
กระบวนงานในการสร้างความโปร่งใสให้ เกิ ดกั บหน่ วยงาน ด้ วยกระบวนการมี ส่วนร่วมวางแผน ร่วมปฏิ บัติ
ร่วมสรุปผล ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ :

แต่ งตั้ งคณะกรรมการดาเนิ นงานโครงการพัฒนาชุ มชนใสสะอาด ประจาปึงบประมาณ พ๚ศ๚ ๒๕๖๕

และประชุ มคณะกรรมการฯ พร้อ มกั บด าเนิ นงานโครงการพั ฒนาชุ มชนใสสะอาดโดยจัดเวทีทบทวนผลการ
ดาเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดในปึ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ร่วมกั นว ิเคราะห์ ความเสี่ ยง และรวบรวมรายละเอียด
จากเวที พร้อมทั้งกาหนดกิจกรรมในการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๒ :

กาหนดแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตัวชีว้ ัดที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
คณะกรรมการได้ ร ว่ มกั นก า หนดแผนการด าเนิ นงาน โดยมอบหมายความรับ ผิ ดชอบให้

กลุ่ ม งานทุ ก กลุ่ ม งาน ในแต่ ล ะมิ ติข องเกณฑ์ ชี้วั ดส า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนใสสะอาด ปึ ๒๕๖๕ และร่ว มกั น
กาหนดโครงการที่เป็นนวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน
ขั้นตอที่ ๓ :

การดาเนินงานตามโครงการ
ดาเนินการแจ้งแผนการดาเนินงานในการประจาชุ มเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุ มชนทุกคน

เพู่อถูอปฏิบัติและร่วมกันดาเนินการ ใน ๕ มิติ และดาเนินกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
ขั้นตอที่ ๔ :

สรุปผลการดาเนินงาน
กลุ่ ม งานประสานและสนั บสนุ นการบร ิหารงานพั ฒนาชุ ม ชน สรุ ปผลการด าเนิ นงาน และ

นาเสนอผลการดาเนินงาน

มิตท
ิ ี่ ๑
ด้านบทบาทผูบ
้ รหารและความพยายามร
ิ
เร
ิ ม
่ ิ ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
ผู้บร ิหาร ซืง่ ได้แก่ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานีแสดงบทบาทและหน่วยงาน ได้ ดาเนินการในการสร้าง
ความโปร่งใสให้เกิดขื้นในหน่วยงาน ดังนี้
๑. ประกาศมาตรฐานจร ิยธรรมของพัฒนาการจังหวัด เพู่อให้ การบร ิหารงานของสานักงาน
พั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด อุ ทั ย ธานี เป็ น ไปตามระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้
๒. ประกาศเจตนารมณ์ เร อฺ่ ง “สุ จ ร ิต โปร่ง ใส ส า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด อุ ทั ย ธานี
ใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
๓. ประกาศการเสร ิมสร้างวัฒนธรรมสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดอุทัยธานี สุ จร ิต โปร่งใส
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ใสสะอาด ๒๕๖๕”
๔. การขั บ เคลู่ อ นนโยบายการก า กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี มี ก ารจัด ท า แผน และรายงานผล
การดาเนินการ
๕. ประกาศนโยบายในการสร้า งความโปร่ง ใสให้ เ กิ ด ขื้ น ในหน่ ว ยงาน จา นวน ๕ ด้ า น
คูอ ด้านบร ิหารงานบุคคล ด้านบร ิหารงบประมาณ ด้านการส่งเสร ิมการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
มาใช้ในการด ารงชีว ิตและการปฏิ บัติราชการ ด้ านกานส่ งเสร ิมค่านิยมองค์การ และด้ านการจัดการเรอฺ่ งร้องทุกข์
และมีการเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน
๔๚๑ ด้ านการบร ิหารงานบุคคล
- การประกาศนโยบายด้านการบร ิหารงานบุคคล
- แต่ ง ตั้ งคณะทางานบร ิหารงานบุ คคล ซื่งประกอบไปด้ วยพั ฒนาการจังหวัด และ
ผู้อานวยการกลุ่มงานทั้ง ๔ กลุ่มงาน โดยให้ มีหน้าที่ในการพิจารณาแต่ งตั้ ง โยกย้ายข้าราชการ การพิจารณา
เลู่อนเง ินเดูอนข้าราชการ
- จัดทาฐานข้อมูลบุคลากรเป็นปัจจุ บันเพู่อเป็นข้อมูลในการบร ิหารงานบุค คลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ด้ านการพิ จารณาความดี ความชอบ ได้ แ ต่ งตั้ งคณะทางานพิ จารณาข้ อตกลงการ
ปฏิ บัติราชการ และพิ จารณาผลการประเมิ นผลการปฏิ บัติราชการของข้ าราชการในต้ นรอบและปลายรอบ
ซืง่ ประกอบไปด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อานวยการกลุ่มงาน นักว ิชาการพัฒนาชุ มชนจังหวัด พัฒนาการอาเภอ พัฒนากร
และได้ ดาเนิ นงานตามกระบวนการประเมิ นผลการปฏิ บัติราชการครบถ้ วนตามที่กรมการพั ฒนาชุ มชนก าหนด
รวมทั้งแต่ งตั้ งคณะทางานรับผิดชอบตั วชี้วัดและค่ าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิ บัติราชการของจังหวัด
อุ ทัยธานี เพู่ อ ให้ ก ารขั บเคลู่ อนการปฏิ บัติราชการตามตั วชี้ วัดและการประเมิ นผลการปฏิ บัติราชการบรรลุ
ตามเป้าหมาย
- มีการกาหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร
และดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เช่น การพิจารณาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ณ ต้นรอบการประเมิน
การจัดทาข้อตกลง มี การกาหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิ บัติราชการ กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ความดี ความชอบเพิ่ มเติ มจากการประเมินผลการปฏิ บัติราชการตามตั วชีว้ ัดและสมรรถนะที่กรมการพัฒนาชุ มชน
กาหนด โดยจะพิจารณาจากรายงานการส่งงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การได้ รบ
ั คัดเลูอกเป็นข้าราชการที่มี
ผลงานดีเด่น การได้รบ
ั รางวัลกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น การประเมินการมีส่วนร่วมของแต่ละอาเภอ และนามาจัดกลุ่ม
ประเภท ดี เด่ น (A) ดี มาก (B) พอใช้ (C) เพู่อนาไปพิจารณาเลู่ อนเง ินเดู อน การลงนามรับทราบผลการประเมิ น
และแจ้งผลการเลู่อนเง ินเดูอน

- มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ และ
คณะทางานเพู่อพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- การแต่ ง ตั้ ง คณะตรวจติ ด ตามก า กั บ ดู แ ลและนิ เ ทศติ ด ตามให้ ค า แนะน า การ
ดาเนิ นงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธานี ทางานเพู่ อสนั บสนุนการด า เนิ นงานระดั บอาเภอในการขั บเคลู่ อน
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล/กรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัด จานวน ๔ ทีม
- มีการกาหนดหลักเกณฑ์ ในการแต่ งตั้ งโยกย้ายข้าราชการ เพู่อสร้างขวัญก าลั งใจแก่
บุคลากรในสังกัด เพู่อเพิ่มประสบการณ์ในการทางาน และแลกเปลี่ยนเร ึยนรูร้ ว่ มกัน
- มี ก ารประชุ มเชิงปฏิ บัติก ารด าเนิ นงานตามมาตรการปรับปรุ ง ประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิ บัติราชการ ประจาปึ ๒๕๖๕ เพู่ อถ่ ายทอดตั วชี้วัดและค่ าเป้าหมาย สร้างความรูค
้ วามเข้ าใจให้ เจ้าหน้ าที่
พัฒนาชุมชนทุกคน
- มีคาสั่งแบ่งงานและมอบหมายการงาน ทั้งระดับจังหวัด/อาเภอ

๔๚๒ ด้ านการบร ิหารงบประมาณ
๔๚๒๚๑ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะทางานเพู่ อ เร่ง รัดและติ ดตามการเบิ ก จ่า ยงบประมาณ
รายจ่ายประจาปึ
๔๚๒๚๒ มีการจัดทาแผนการใช้จา่ ยเง ินงบประมาณ ประจาปึ
๔๚๒๚๓ มีการประชุมสร้างความรูค
้ วามเข้าใจให้ แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รบ
ั ผิดชอบด้ านการเง ิน
และแจ้งแนวทางว ิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถูอปฏิบัติ
๔๚๒๚๔ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยก าหนดให้ มีการรายงานผลการเบิกจ่าย
ในที่ประชุมพัฒนาการอาเภอประจาเดูอนเป็นประจาทุกเดูอน และมีการติดตามให้การสนับสนุนในระดับอาเภอ
๔๚๒๚๕ รายงานผลการเบิกจ่ายให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครัง้ ที่มีการเบิกจ่าย

๔๚๓ ด้ านการส่งเสร ิมการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีว ิต
และการปฏิบัติราชการ
๔๚๓๚๑ ร่ว มด าเนิ น กิ จกรรมบ้ า นนี้ มี รก
ั ปลู ก ผั ก เพู่ อ สร้า งความมั่ น คงทางอาหาร
ณ บร ิเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

๔๚๓๚๒ ร่วมกิจกรรมศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับตาบล และร่วมดาเนินงาน
ขับเคลู่อนเคร ฺอข่าย “โคก หนอง นา โมเดล”

๔๚๓๚๓ จัดประกวดคัดเลูอก คนดี ศร ึ พช๚ โดยกาหนดเรอฺ่ งการดาเนินชีว ิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียง เป็นเกณฑ์ในการชี้วัด และได้ มีการประกาศมาตรการเสร ิมสร้างวัฒนธรรม สุ จร ิต โปร่งใส
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ใสสะอาด โดยให้ข้าราชการยืดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีว ิต

๔๚๓๚๔ จัดทาโครงการเพู่อช่วยเพู่อน พช๚อุทัยธานี เพู่อช่วยเหลูอ เกู้ อกูลซืง่ กั นและ
กันภายในองค์กร และนาความห่วงใยใส่ใจบุคลากร พช๚ อุทัยธานี

๔๚๓๚๕ การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการกองทุนสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
๔๚๔ ด้ านการส่งเสร ิมค่านิยมองค์การ
๔๚๔๚๑ แต่ งตั้ งและประชุ มคณะทางานขับเคลู่อนค่านิยมองค์การ ABC DEF และ
S&P จังหวัดอุทัยธานี
๔๚๔๚๒ ส่ ง เสร ิมให้ เ จ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนมี พ ฤติ ก รรมเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ละ
เป็ นบุ คลากรที่ พืงประสงค์ ของกรมการพั ฒนาชุ มชนโดยการนาค่ านิ ยมองค์ การ ABC DEF และ S&P มาใช้
ในการขับเคลู่อนงาน
๔๚๔๚๓ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุ มชนจัดทาแบบปฏิญะณตนเพู่อปฏิบัติตะมปรฯกะศการเสร ิมสร้าง
วัฒนธรรมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี สุ จร ิต โปร่งใส สานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดอุทัยธานี ใสสะอาด ๒๕๖๕”
พร้อมระยงะนตะมแบบระยงะนในรฯบบ Google Form
๔๚๔๚๔ ส่ ง เสร ิมให้ เ จ้า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนทุ ก คนร่ว มกั น พิ จารณาคั ด เลู อ กบุ ค คล
ต้ นแบบการส่ งเสร ิมค่านิ ยมองค์ การ โดยการโหวตผ่านระบบ Online (Google Form) และประกาศเกี ยรติ คุณ
บุคคลต้นแบบค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P ได้แก่ นางสาวลาพอง จันจุฬา ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอทัพทัน

จังหวัดอุทัยธะนีได้ ดะเนินกะรขับเคลู่อนค่ะนิยมองค์กะร ABC DEF S&P ก่ อให้ เกิ ดผล ดั งนี๊
ผลดี ต่ อ หน่ ว ยงะน คู อ ส ะนั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจั ง หวั ดอุ ทั ยธะนี ได้ ร บ
ั กะรยอมรับจะก
หน่วยงะนต่ะง ๆ กะรได้พัฒนะงะน แลฯเกิดกะรเสร ิมพลัง กะรทะงะน โดยกะรนะควะมรูใ้ หม่ ๆ มะสร้ะงผลงะน
แลฯทะให้สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี แลฯสะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอ มีภะพลักษณ์ที่ดี
ผลดี ต่อชุ มชน ได้ แก่ ผู้นะชุ มชนมีควะมศรัทธะในกะรทะงะน แลฯให้ ควะมร่วมมูอในกะร
สนับสนุนกะรปฏิบัติงะนให้บรรลุผลสะเร็จ แลฯเป็นไปอย่ะงมีปรฯสิทธิภะพ
ผลดี ต่อ ตนเอง ได้ แก่ กะรพั ฒนะตนเอง ปรับพฤติ ก รรมกะรทะงะน มี ควะมสุ ข ในกะร
ทะงะน มีกะรทะงะนเป็นทีม แลฯมีขวัญกะลังใจในกะรทะงะน
กะรใช้แลฯส่งเสร ิมกะรใช้ค่ะนิยมองค์กะรกรมกะรพัฒนะชุมชน ABC DEF แลฯ S&P ของ
สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี สะมะรถเป็นต้นแบบแก่หน่วยงะนอู่น ในเรอฺ่ งของกะรสร้ะงมนุษยสั มพันธ์ที่ดี
กะรพัฒนะตนเอง กะรทะงะนเป็นทีม กะรคิดร ิเรมิ่ สร้ะงสรรค์ กะรกล้ะตั ดสิ นใจ แลฯกะรให้ โอกะสผู้อู่นในกะรคิด
แลฯตัดสินใจ
๔๚๕ ด้ านการจัดการเรอฺ่ งร้องเร ึยนร้องทุกข์ ได้ มีการจัดระบบ/กลไกจัดการเรอฺ่ งร้องเร ึยน
ร้อ งทุ ก ข์ โดยได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะท า งานและมอบหมายความรับผิ ด ชอบระบบจัด การรับ เร อฺ่ งร้อ งเร ึยน
และจัดระเบียบ แนวทาง ช่องทาง ขั้นตอนการปฏิบัติในการดาเนินการต่ อเรอฺ่ งร้องเร ึยนและมีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับผิดชอบและดาเนินตอบสนองต่อเรอฺ่ งร้องเร ึยนร้องทุกข์

๕๚ แจ้งให้ เจ้าหน้ าที่พัฒนาชุ มชนทุกระดั บรับทราบและถู อปฏิ บัติตามมาตรการป้องกั นและแก้ ไข
ปัญหาการทุจร ิตและประพฤติมิชอบ
๕๚๑ ปรฯกะศเจตนะรมณ์ “สุจร ิต โปร่งใส มหะดไทยใสสฯอะด 2565” แลฯ “งดรับ งดให้ ”
ของขวัญ ของกะนัลทุกชนิดจะกกะรปฏิบัติหน้ะที่ (No Gift Policy) ของปลัดกรฯทรวงมหะดไทย
๕๚๒ ปรฯกะศเจตนะรมณ์ “สุ จร ิต โปร่งใส พัฒนะชุ มชนใสสฯอะด 2565” แลฯ “งดรับ งดให้ ”
ของขวัญ ของกะนัลทุกชนิดจะกกะรปฏิบัติหน้ะที่ (No Gift Policy) ของอธิบดีกรมกะรพัฒนะชุมชน
5.3 ปรฯกะศเจตนะรมณ์ “สุ จ ร ิต โปร่ง ใส ส ะ นั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจั ง หวั ด อุ ทั ย ธะนี
ใสสฯอะด ๒๕๖๕” แลฯ “งดรับ งดให้ ” ของขวัญ ของกะนัลทุกชนิดจะกกะรปฏิบั ติหน้ะที่ (No Gift Policy)
ของพัฒนะกะรจังหวัดอุทัยธะนี
5.4๚ ปรฯกะศกะรเสร ิมสร้ะงวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธะนี “สุ จร ิต โปร่งใส จังหวัดอุทัยธะนี
ใสสฯอะด 2565”
5๚5 ปรฯกะศกะรเสร ิมสร้ะงวั ฒนธรรมส ะนั ก งะนพั ฒนะชุ ม ชนจังหวั ดอุ ทัยธะนี “สุ จร ิต
โปร่งใส สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี ใสสฯอะด 2565”
๕๚6 ปรฯกะศสะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัดอุทัยธะนี เรอฺ่ ง มะตรกะรกะรใช้ทรัพย์สินของ
ทะงระชกะรของหน่วยงะนแลฯข้อปฏิบัติในกะรยูมทรัพย์สินของทะงระชกะรไปใช้ในกะรปฏิบัติระชกะร
๕๚๗ รายงานการรับของขวัญและของกานัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
รอบ ๖ เดูอน และ รอบ ๑๒ เดูอน
๖. การดาเนินงานโครงการที่เป็นนวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใสให้ เกิ ดขื้นในหน่วยงาน
ภายใต้ “โครงกะรเสร ิมสร้ะงวัฒนธรรม สุ จร ิต โปร่งใส พช๚อุทัยธะนี ใสสฯอะด” ดังนี้
๖๚๑ แต่ งตั้ งคณะทางานโครงการพั ฒนาชุ มชนใสสะอาด ประจาปึ ๒๕๖๕ และ แต่ งตั๊ ง
คณฯทะงะนขับเคลู่อนกะรดะเนินงะนโครงกะรพัฒนะชุมชนอุทัยธะนีใสสฯอะด ปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ 2565
๖๚๒ ประชุมคณะทางานฯ เพู่อกาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการดาเนินงานโครงการฯ
๖๚๓ จัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลู่อนโครงการฯ ครอบคลุมทั้ง ๕ มิติ
๖.๔ ดาเนินการขับเคลู่อนกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้
6๚4๚1 กิ จกรรมที่ 1 ปรฯชุ มเจ้ะหน้ ะที่พั ฒนะชุ มชนทุก คนเพู่ อทบทวนแลฯว ิเคระฯห์
กะรดะเนินงะนที่ผ่ะนมะ ร่วมกะหนดกลยุทธ์ในกะรขับเคลู่อน งะน งบ รฯบบ คน คูอ “งะนเยี่ยม คนยอด งบปลอดทุจร ิต”
6๚4๚2 กิจกรรมที่ 2 ปรฯกะศเจตนะรมณ์ในกะรต่อต้ะนกะรทุจร ิต ปรฯจะปึงบปรฯมะณ
พ๚ศ๚ 2565 ให้บุคละกรในสังกัด ศืกษะทะควะมเข้ะใจ ลงนะมรับทระบ ยืดถูอปฏิบัติตะมปรฯกะศฯ แลฯแสดง
สัญลักษณ์กะรต่อต้ะนกะรทุจร ิต
6๚4๚3 กิจกรรมที่ 3 ปรฯกะศเจตนะรมณ์ เรอฺ่ ง “สุจร ิต โปร่งใส สะนักงะนพัฒนะชุมชน
จังหวัดอุทัยธะนี ใสสฯอะด 2565” แลฯ “งดรับ งดให้ ” ของขวัญ ของกะนัลทุกชนิดจะกกะรปฏิบัติหน้ะที่ (No Gift
Policy) ให้บุคละกรในสังกัด รับทระบแลฯยืดถูอปฏิบัติ พร้อมเผยแพร่ปรฯชะสั มพันธ์ในเว็บไซต์ ของหน่วยงะน
แลฯระยงะนผลกะรรับของขวัญ ของกะนัลตะมนโยบะย No Gift Policy จะกกะรปฏิบัติหน้ะที่ รวมทั๊งปัญหะ
อุปสรรค ข้อเสนอแนฯฯ จะนวน 2 ครัง๊ (รอบ 6 เดูอน แลฯ รอบ 12 เดูอน)
6๚4๚4 กิ จกรรมที่ 4 อบรมสร้ะ งควะมรู ค
้ วะมเข้ ะ ใจเรอฺ่ ง “จิตพอเพี ย งต้ ะนทุ จร ิต”
แก่บุคละกรในสังกัด โดยใช้โมเดล “STRONG” ปรฯยุกต์ใช้กะรพัฒนะบุคละกรตะมหลักปรัชญะของเศรษฐกิจพอเพียง
S : Sufficiency หมะยถืง กะรน้อมนะปรัชญะของเศรษฐกิ จพอเพียงมะปรฯยุกต์ ใช้
เป็ นหลั ก ในกะรทะ งะนแลฯกะรด ะ รงชีว ต
ิ รวมถื ง เป็ นตั ว อย่ะง ในกะรเผยแพร่แนวคิ ดกะรน ะ ปรัช ญะของ
เศรษฐกิจพอเพียงมะเป็นเครอฺ่ งมูอในกะรป๋องกันกะรทุจร ิต

T : Transparency หมะยถืง หน่วยงะนมีรฯบบกะรกะรจัดซูอ
๊ จัดจ้ะง กะรจัดหะพัสดุ
เช่น แผนกะรจัดหะพัสดุ ระยกะรผลกะรจัดซูอ
๊ จัดจ้ะง กะรบร ิหะรงบปรฯมะณ กะรปฏิบัติงะนบนฐะนของควะมโปร่งใส
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ทุ ก ขั๊ น ตอนในกะรปฏิ บั ติ ภ ะรกิ จ ตรวจสอบได้ มี ค วะมไว้ ว ะงใจซื่ง กั น แลฯกั น ของบุ ค ละกร
ในหน่วยงะน
R : Realise หมะยถืง กะรตรฯหนั กรูถ
้ ื งปัญหะกะรทุจร ิต ปรฯพฤติ มิชอบ
คอร์รป
ั ชั่น สะมะรถว ิเคระฯห์ แลฯรฯบุ ถืงควะมเสี่ ยงต่ อกะรทุจร ิต แลฯกะรแยกแยฯผลปรฯโยชน์ ส่วนตั วแลฯ
ผลปรฯโยชน์ส่วนรวมพร้อมแนวทะงกะรแก้ไขปัญหะได้
O : Onward หมะยถืง บุคละกรมีแนวคิดมุ่งพัฒนะหน่วยงะนให้เกิดควะมโปร่งใส
แลฯร่วมสร้ะงวัฒนธรรมไม่ทนต่อกะรทุจร ิตให้ เกิดขื๊นแลฯไม่ย่อท้อต่อกะรแก้ ไขปัญหะกะรทุจร ิต ปรฯพฤติ มิชอบ
ให้สะเร็จลุล่วงได้ตะมเป๋ะหมะยที่กะหนดร่วมกัน
N : Knowledge หมะยถืง บุคละกรต้ องมีกะรพัฒนะองค์ควะมรูอ
้ ย่ะงสมะเสมอ
เพู่อให้รเู ้ ท่ะทันสถะนกะรณ์ทุจร ิต
G : Generosity หมะยถืง บุคละกรร่วมกั นพัฒนะหน่วยงะน เกิ ดควะมเอู๊ออะทร
บนพู๊นฐะนของจร ิยธรรมแลฯพอเพียง ปฏิบัติงะนเพู่อปรฯโยชน์ส่วนรวม
6๚4๚5 กิจกรรมที่ 5 ส่งเสร ิมค่ะนิยมองค์กร ABC DEF แลฯ S&P เพู่อให้ เจ้ะหน้ะที่ทุกคน
มีควะมสุ ข สนุกกั บกะรทะงะน มีควะมสมดุลรฯหว่ะงชีว ิตกั บกะรทะงะน (work life balance)แลฯก ะหนด
มะตรกะรเพู่อเสร ิมสร้ะงวัฒนธรรมสะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัดอุทัยธะนี “สุ จร ิต โปร่งใส สะนักงะนพัฒนะชุ มชน
จัง หวัดอุ ทัยธะนี ใสสฯอะด 2565” ให้ บุคละกรในสั งกั ดส ะนั ก งะนพั ฒนะชุ ม ชนจัง หวัดอุ ทัยธะนี ทุ กรฯดั บ
ยืดถูอแลฯปฏิญะณตนจฯปฏิบัติตะมปรฯกะศฯ พร้อมระยงะนตะมแบบระยงะนในรฯบบ Google Form
6๚4๚6 ติ ดตะม ปรฯเมินผล แลฯสรุปผลกะรดะเนินงะน พร้อมกั บเผยแพร่ปรฯชะสั มพั นธ์
งะนขององค์กรสู่สะธะรณฯชน
๗๚ มีการเผยแพร่ข้อมูล เพู่อสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ด้วยข้อมูลการตอบคาถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จานวน ๔๓ คาถาม บนเว็บไซต์
ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี และ Link ข้อมูลกับจังหวัดเพู่อส่งให้สานักงาน ป๚ป๚ช๚

ถอดบทเรยน
ึ
โครงการเสรมสร้
ิ างวัฒนธรรม สุจรติ โปร่งใส พช.อุทย
ั ธานี ใสสะอาด
กะรทุจร ิตแลฯปรฯพฤติมิชอบในวงระชกะรนับเป็นภัยร้ะยแรงต่ อปรฯชะชนแลฯปรฯเทศชะติ ส่งผลกรฯทบ
ต่ อกะรพั ฒนะปรฯเทศในทุกๆ มิ ติ ซืง่ รัฐบะลได้ ให้ ควะมส ะคั ญกั บกะรป๋องกั นแลฯประบประมกะรทุจร ิตแลฯ
ปรฯพฤติมิชอบในภะครัฐ โดยถูอเป็นนโยบะยสะคัญ เร่งด่ วนที่จฯเรมิ่ ดะเนินกะร โดยกะหนดให้ ส่วนระชกะรภะครัฐ
ยืดหลักโปร่งใส แลฯหลักธรรมะภิบะลที่เป็นสะกลในกะรปฏิบัติงะน เพู่อให้ กะรใช้ทรัพยะกรในกะรพัฒนะปรฯเทศ
เป็นไปอย่ะงมีปรฯสิทธิภะพแลฯเกิดปรฯโยชน์ต่อปรฯเทศโดยรวมอย่ะงแท้จร ิง
กรมกะรพัฒนะชุมชนได้ ดะเนินโครงกะรพัฒนะชุ มชนใสสฯอะด ตั๊ งแต่ ปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ 2550 เป็นต้ นมะ
แลฯได้ กะหนดแนวทะงกะรดะเนินโครงกะรพั ฒนะชุ มชนใสสฯอะด เพู่ อเป็นมะตรฐะนในกะรส่ งเสร ิมให้ หน่วยงะน
ในสังกั ดมี กะรบร ิหะรระชกะรด้ วยควะมโปร่งใส ตลอดจนเป็นกะรส่ งเสร ิมให้ ข้ะระชกะรปฏิ บัติหน้ะที่ระชกะร
ด้วยควะมซูอ
่ สัตย์ สุจร ิต ประศจะกกะรกรฯทะผิดว ินัย ซืง่ ในก้ ะวย่ะง ปึ พ๚ศ๚ 2565 ปึแห่ งกะรเสร ิมสร้ะงพลัง
แลฯยกรฯดั บขีดควะมสะมะรถของชุ มชน เพู่อให้ คนยังชีพอยู่ได้ มีงะนทะ มีระยได้ เศรษฐกิ จชุ มชนฟฺ๊ นตั วแลฯ
สะมะรถพั ฒ นะสู่ อ นะคตได้ อ ย่ ะงสมดุ ล ตะมหลั ก ปรัช ญะของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง โดยกะรพั ฒ นะบุ คละกร
กรมกะรพั ฒนะชุ มชนที่เอู๊ อในกะรขั บเคลู่ อนงะน คน พช๚ต้ องมีใจในกะรทะงะน รักในเกี ยรติ กะรเป็นข้ ะระชกะร
ที่ สนองเบู๊ องพรฯยุ คลบะท ท ะงะนเป็ นที มเว ริ ค
์ แลฯลงพู๊ น ที่ ท ะ งะนเคี ย งข้ ะ งปรฯชะชนเสมู อ นญะติ พี่ น้ อ ง
เน้ นกรฯบวนกะรมี ส่วนร่วมของปรฯชะชนแลฯบูรณะกะรงะนอย่ะงเป็นรูปธรรม เพู่ อให้ “ปรฯชะชนชูน
่ ใจแลฯ
มีควะมสุข”
สะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี ให้ ควะมสะคั ญต่ อกะรป๋องกั นแลฯประบประมกะรทุจร ิตใน
รฯบบระชกะร ให้ มีกะรดะเนิ นงะนอย่ะงโปร่งใสมี ปรฯสิ ทธิภะพอย่ะงต่ อเนู่อง แลฯเป็นกะรป๋องกั นกะรกรฯทะ
ผิ ดว น
ิ ั ยของข้ ะระชกะร อี ก ทั๊ งเพู่ อ เป็ นกะรส่ ง เสร ิม ปลู ก จิตส ะนื กให้ ข้ ะระชกะรแลฯเจ้ะหน้ ะที่มี ว น
ิ ั ย ยืดมั่ น
ในจร ิยธรรม คุณธรรม แลฯเสร ิมสร้ะงจิตสะนืกที่ดีในกะรปฏิบัติระชกะรด้ วยควะมซูอ
่ สั ตย์ สุ จร ิต ทุ่มเทให้ กับ
ระชกะร แลฯในส่ วนของกะรปรับเปลี่ ยนกรฯบวนทัศน์เพู่ อปรับปรุงพฤติ กรรมกะรปฏิ บัติงะนของข้ ะระชกะร
ตะมแนวทะงกะรบร ิหะรจัดกะรภะครัฐที่ดี (Good Governance) ตะมเกณฑ์ของสถะบันกะรบร ิหะรกิ จกะร
บ้ะนเมูองที่ดี สะนักงะนคณฯกรรมกะรพัฒนะรฯบบระชกะร (ก๚พ๚ร๚) กะหนด “I AM READY” เป็นค่ะนิยมที่
พืงปรฯสงค์ของข้ ะระชกะรยุ คใหม่ ซื่งกรมกะรพั ฒนะชุ มชนได้ ว ิเคระฯห์ แลฯออกแบบค่ะนิ ยมที่สอดคล้องกั บ
พฤติ กรรมในกะรทะงะนอย่ะงเหมะฯสม ได้ ปรฯกะศใช้ค่ะนิยมองค์ กะร ABC DEF แลฯ S&P เป็นหลักในกะร
ทะงะนร่วมกับปรฯชะชน รวมทั๊งให้ควะมสะคัญในกะรพัฒนะปรับปรุงรฯบบกะรบร ิหะรงะนบุคคลให้เป็นไปด้ วย
ควะมโปร่ง ใส แลฯมี ปรฯสิ ท ธิภ ะพ เพู่ อ ให้ บุคละกรในส ะนั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจัง หวั ด อุ ทัยธะนี สะมะรถน ะ
หลั ก ธรรมะภิ บะลมะใช้เ ป็ น เคร อฺ่ งมู อ ส่ ง เสร ิมวั ฒ นธรรมองค์ ก ะร ยกรฯดั บกรมกะรพั ฒ นะชุ ม ชนสู่ อ งค์ ก ร
ธรรมะภิ บะล สร้ะงภะพลั ก ษณ์ ที่ดีต่อองค์ ก ร สะมะรถขั บเคลู่ อ นงะนพั ฒนะชุ ม ชนให้ มีปรฯสิ ทธิภะพมะกขื๊ น
จังหวัดอุทัยธะนีจงื ได้จด
ั ทะ “โครงกะรเสร ิมสร้ะงวัฒนธรรม สุ จร ิต โปร่งใส พช๚อุทัยธะนี ใสสฯอะด”
วัตถุปรฯสงค์
1๚ เพู่ อ ให้ ส ะ นั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจัง หวั ดแลฯอ ะเภอ มี ม ะตรกะรในกะรบร ิหะรจัดกะรเป็ นไปตะม
หลักควะมโปร่งใสแลฯสะมะรถตรวจสอบได้
2๚ เพู่อส่งเสร ิมให้เจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุมชน มีทัศนคติ แลฯค่ะนิยม โดยยืดถูอปฏิบัติตนในอันที่จฯมุ่งมั่น
ปฏิ บั ติ ห น้ ะ ที่ ด้ ว ยควะมซู่ อ สั ต ย์ สุ จ ร ิต เสมอภะค แลฯเป็ น ธรรม ในกะรสร้ะ งควะมเชู่ อ ถู อ แลฯศรัท ธะ
ต่อปรฯชะชน
3. เพู่ อ เสร ิมสร้ะ งภะพลั ก ษณ์ ข องส ะนั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจัง หวั ด แลฯอ ะเภอให้ เ ป็ นแบบอย่ะงที่ ดี
ด้ะนคุณธรรม จร ิยธรรม

ขั๊นตอนแลฯว ิธีกะรดะเนินโครงกะร
๑๚ แต่งตั๊งคณฯทะงะนแลฯคณฯทะงะนขับเคลู่อนโครงกะรพัฒนะชุมชนใสสฯอะด ปรฯจะปึ ๒๕๖๕
๒๚ ปรฯชุมคณฯทะงะนขับเคลู่อนฯ เพู่อกะหนดหลักเกณฑ์ แลฯแนวทะงกะรดะเนินงะนโครงกะรฯ
๓๚ จัดทะแผนปฏิบัติกะรขับเคลู่อนโครงกะรฯ ครอบคลุมทั๊ง ๕ มิติ
๔๚ ดะเนินกะรขับเคลู่อนกิจกรรมตะมโครงกะรนวัตกรรมฯ ดังนี๊
4๚1 กิ จกรรมที่ 1 ปรฯชุ มเจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุ มชนทุกคนเพู่อทบทวนแลฯว ิเคระฯห์ กะรดะเนินงะน
ที่ผ่ะนมะ ร่วมกะหนดกลยุทธ์ในกะรขับเคลู่อน งะน งบ รฯบบ คน คูอ “งะนเยี่ยม คนยอด งบปลอดทุจร ิต”

4๚2 กิ จกรรมที่ 2 ปรฯกะศเจตนะรมณ์ในกะรต่ อต้ ะนกะรทุจร ิต ปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ 2565
ให้ บุคละกรในสั งกั ด ศื กษะทะควะมเข้ะใจ ลงนะมรับทระบ ยืดถูอปฏิบัติตะมปรฯกะศฯ แลฯแสดงสั ญลักษณ์
กะรต่อต้ะนกะรทุจร ิต

4๚3 กิ จกรรมที่ 3 ปรฯกะศเจตนะรมณ์ เรอฺ่ ง “สุ จร ิต โปร่งใส ส ะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัด
อุทัยธะนีใสสฯอะด 2565” แลฯ “งดรับ งดให้ ” ของขวัญ ของกะนัลทุกชนิดจะกกะรปฏิบัติหน้ะที่ (No Gift
Policy) ให้ บุคละกรในสั งกั ด รับทระบแลฯยืดถู อปฏิ บัติ พร้อ มเผยแพร่ปรฯชะสั ม พั นธ์ในเว็บไซต์ ของ
หน่วยงะน แลฯระยงะนผลกะรรับของขวัญ ของกะนัลตะมนโยบะย No Gift Policy จะกกะรปฏิบัติหน้ะที่
รวมทั๊งปัญหะอุปสรรค ข้อเสนอแนฯฯ จะนวน 2 ครัง๊ (รอบ 6 เดูอน แลฯ รอบ 12 เดูอน)

4๚4 กิ จกรรมที่ 4 อบรมสร้ะงควะมรู ค
้ วะมเข้ ะใจเรอฺ่ ง “จิตพอเพี ยงต้ ะนทุจร ิต” แก่ บุคละกร
ในสังกัด โดยใช้โมเดล “STRONG” ปรฯยุกต์ใช้กะรพัฒนะบุคละกรตะมหลักปรัชญะของเศรษฐกิจพอเพียง

4๚5 กิ จกรรมที่ 5 ส่งเสร ิมค่ะนิยมองค์กร ABC DEF แลฯ S&P เพู่อให้ เจ้ะหน้ะที่ทุกคนมีควะมสุ ข
สนุกกั บกะรทะงะน มีควะมสมดุลรฯหว่ะงชีว ิตกั บกะรทะงะน (work life balance)แลฯกะหนดมะตรกะรเพู่อ
เสร ิมสร้ะงวั ฒนธรรมส ะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวั ดอุ ทัยธะนี “สุ จร ิต โปร่งใส ส ะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจัง หวั ด
อุทัยธะนี ใสสฯอะด 2565” ให้บุคละกรในสังกั ดสะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัดอุทัยธะนี ทุกรฯดั บ ยืดถูอแลฯ
ปฏิ ญะณตนจฯปฏิ บัติตะมปรฯกะศฯ พร้อมระยงะนตะมแบบระยงะนในรฯบบ Google Form ซื่งได้ นะ
คะปฏิญะณตนของเจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุมชนทุกคน ไปเผยแพร่ที่เว็บไซต์สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี

4๚6 ติ ดตะม ปรฯเมิ นผล แลฯสรุปผลกะรดะเนินงะน พร้อมกั บเผยแพร่ปรฯชะสั มพันธ์งะนของ
องค์กรสู่สะธะรณฯชน

ผลลัพธ์ที่เกิดขื๊น
1๚ สะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัดแลฯอะเภอ มีมะตรกะรในกะรบร ิหะรจัดกะรเป็นไปตะมหลั กควะม
โปร่งใสแลฯสะมะรถตรวจสอบได้
2๚ เจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุ มชน สะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัด/อะเภอ มี ทัศนคติ ที่ดี ยืดถู อค่ะนิ ยม แลฯ
ปฏิบัติหน้ะที่ระชกะรตะมปรฯมวลจร ิยธรรมข้ะระชกะรพลเร ฺอน แลฯจรรยะข้ะระชกะรกรมกะรพัฒนะชุ มชน ใน
กะรปฏิบัติตน สร้ะงควะมเชูอ
่ ถูอ ศรัทธะต่อปรฯชะชน แลฯไม่มีเรอฺ่ งร้องเร ึยน ร้องทุกข์
3๚ ส ะ นั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจัง หวั ด แลฯอ ะ เภอมี ภ ะพลั ก ษณ์ ที่ ดี เป็ น แบบอย่ ะ งที่ ดี ด้ ะ นคุ ณ ธรรม
จร ิยธรรม
4๚ เจ้ะหน้ ะที่พัฒนะชุ มชน ส ะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัด/อะเภอ แลฯผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย สะมะรถ
เข้ะถืงข้อมูลข่ะวสะรได้ง่ะย สฯดวก รวดเร็ว โปร่งใสแลฯสะมะรถตรวจสอบได้

สรุปบทเรยนด้
ึ
านบทบาทผูบ
้ รหารและความพยายามร
ิ
เร
ิ ม
่ ิ ของหน่วยงาน
ในการสร้างความโปร่งใส ประจาปึ ๒๕๖๕
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทย
ั ธานี
การทุจร ิตและประพฤติ มิชอบในวงราชการ เป็นภั ยร้ายแรงต่ อประชาชนและประเทศชาติ
ที่ บ่อ นท าลายทั้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมู อ งและวั ฒ นธรรมตลอดจนส่ ง ผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาประเทศ
ในทุกๆ ด้าน การทุจร ิตและประพฤติ มิชอบในปัจจุ บันถูอว่าเป็นปัญหาใหญ่และได้ ทว ึความรุนแรง และขยาย
วงกว้างขื้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความสลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้ หมดสิ้ นไปโดยง่าย ซืง่ รัฐบาล
เห็ นความส าคั ญ กั บการป้ องกั นและปราบปรามการทุจร ิตประพฤติ มิ ช อบในภาครัฐ จืง ได้ ก าหนดนโยบาย
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตประพฤติมิชอบ โดยให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมที่
ช่วยป้องกันและลดการทุจร ิตและประพฤติมิชอบอย่างจร ิงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครอฺ่ งมูอในการติ ดตาม
การแก้ ไขปัญ หาทุจร ิตและประพฤติ มิช อบอย่างเป็ นระบบ และเร่งสร้างจิตส านื ก ของคนในสั งคมให้ ยืดมั่ น
ในความซูอ
่ สั ตย์ สุ จร ิต ถูกต้ อง ชอบธรรม และสนั บสนุนทุกภาคส่ วนให้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการป้องกั นและ
เฝ้าระวังการทุจร ิตประพฤติ มิชอบ เพู่ อป้องกั นการทุจร ิตและประพฤติ มิชอบภายในหน่ วยงาน และเพู่ อให้
ข้าราชการเป็นที่เชูอ
่ ถูอศรัทธาและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
กรมการพัฒนาชุ มชน ได้ กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินโครงการพัฒนาชุ มชน
ใสสะอาด ประจาปึง บประมาณ ๒๕๖๕ เพู่ อ เป็ นมาตรการในการส่ งเสร ิมให้ ห น่ ว ยงานมี ก ารบร ิหารราชการ
ด้ วยความโปร่งใส ตลอดจนเป็ นการส่ ง เสร ิมให้ ข้าราชการปฏิ บัติห น้ าที่ ด้วยความซู่อ สั ตย์ สุ จร ิต ปราศจาก
การกระทาผิ ด ในมิ ติที่ ๑ ด้ านนโยบายผู้ บร ิหารและความพยายามร ิเรมิ่ ของหน่ วยงานในการสร้างความโปร่งใส
ส านั กงานพั ฒ นาชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธานี ได้ ประกาศ เรอฺ่ ง นโยบายในการสร้างความโปร่งใสภายในองค์ ก ร
เมู่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยเผยแพร่ให้ บุคลากรในสั งกั ดและประชาชนได้ ทราบ มี มาตรการ แนวทาง
และผลการดาเนินงานในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน ๕ ด้าน
๑๚ ด้ า นการบร ิหารงานบุ คคล มี การด าเนิ นงานด้ านการบร ิหารงานบุ คคลในการพิ จารณา
ความดีความชอบอย่างโปร่งใส บร ิสุทธิ์ และยุติธรรม
- แต่ งตั้ งคณะกรรมการบร ิหารงานบุ คคลของส านั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธานี
ในการกาหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาความดีความชอบ
- ได้ กาหนดหลั กเกณฑ์ การพิ จารณาความดี ความชอบเพิ่ มเติ ม จากที่กรมการพั ฒนาชุ มชน
กาหนด เช่น การได้ รบ
ั คั ดเลูอกเป็นข้ าราชการที่มีผลงานดี เด่ น การได้ รบ
ั รางวัลกิ จกรรมพั ฒนาชุ มชนดี เด่ น
การส่ งงาน ผลกการเบิกจ่ายเง ินงบประมาณ การบรรลุตัวชีว้ ัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ จัดลาดั บผล
การประเมินเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน เป็นต้น
- มี การก าหนดหลั กเกณฑ์ ในการแต่ งตั้ งโยกย้ ายข้ าราชการ เพู่ อสร้างขวั ญก าลั งใจแก่
บุคลากรในสังกัด เพู่อเพิ่มประสบการณ์ในการทางาน และแลกเปลี่ยนเร ึยนรูร้ ว่ มกัน
๒๚ ด้ านการบร ิหารงบประมาณ มี ก ารบร ิหารงบประมาณที่ มี ค วามโปร่ง ใส ถู ก ต้ อ ง
มีประสิทธิผล ช่วยป้องกัน ลดความเสี่ยง ความผิดพลาด ความเสียหาย หร ฺอการทุจร ิต
- แต่ ง ตั้ งคณะทางานเพู่ อ เร่ง รัดและติ ดตามการเบิก จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปึ
- จัดทาแผนการใช้จา่ ยเง ินงบประมาณ ประจาปึ
- แจ้ง แนวทางและว ิธีปฏิ บัติเกี่ ยวกั บการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปึงบประมาณให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถูอปฏิบัติ
- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยกาหนดให้ มีการรายงานผลการเบิกจ่าย ในที่ประชุ ม
พัฒนาการอาเภอประจาเดูอนเป็นประจาทุกเดูอน และมีการติดตามให้การสนับสนุนในระดับอาเภอ
- รายงานผลการเบิกจ่ายให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครัง้ ที่มีการเบิกจ่าย

๓๚ ด้ ะนกะรส่ ง เสร ิมกะรน ะหลั ก ปรัช ญะของเศรษฐกิ จพอเพี ยง มะใช้ในกะรด ะรงชีว ิตแลฯ
กะรปฏิบัติหน้ะที่ระชกะร
- ข้ะระชกะรดะรงชีว ิตแลฯปฏิบัติหน้ะที่ระชกะรโดยยืดหลักปรัชญะของเศรษฐกิ จพอเพียง
แลฯ ปฏิบัติตะมปรฯมวลจร ิยธรรมข้ะระชกะรพลเร ฺอน
- ข้ะระชกะรสะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี เป็นสมะชิกสวัสดิ กะรกองทุนพัฒนะชุ มชน
จังหวัดอุทัยธะนี ในกะรเก็บออมเง ิน แลฯจัดสวัสดิกะรให้สมะชิกเกิดควะมเอู๊ออะทร
- กะรช่วยเหลูอเพู่อนข้ะระชกะรตะมโครงกะรเพู่อนช่วยเพู่อน พช๚อุทัยธะนี กรณีเจ็บป่วย
เก็บคนลฯ ๕๐ บะท เสียชีว ิต เก็บคนลฯ ๑๐๐ บะท ทะให้เกิดควะมรักควะมสะมัคคีในหมู่ข้ะระชกะร
๔๚ ด้ ะนกะรส่ งเสร ิมค่ ะนิ ยมองค์ กะร ABC DEF แลฯ S&P เพู่อให้ บุคละกรได้ ปฏิบัติตะม
ค่ะนิยมที่พืงปรฯสงค์ของกรมกะรพั ฒนะชุ มชน แลฯเป็นกะรเพิ่ มขี ดสมรรถนฯองค์ กะรแลฯบุคละกรของกะร
พัฒนะชุ มชนให้ มีค่ะนิ ยมแลฯวัฒนธรรมที่เอู๊ อต่ อกะรปฏิ บัติงะนตะมภะรกิ จแลฯยุ ทธศะสตร์กรมกะรพั ฒนะ
ชุมชน สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี ได้ดะเนินกะรขับเคลู่อน ดังนี๊
- จัดปรฯชุ มชีแ
๊ จงแก่ เจ้ะหน้ ะที่พัฒนะชุ มชนจังหวัดแลฯอะเภอ ในกะรขั บเคลู่ อนค่ ะนิ ยม
องค์กะร ABC DEF แลฯ S&P เพู่อให้ เจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุ มชนได้ รบ
ั ทระบแลฯนะค่ะนิยมองค์กะร ABC DEF
แลฯ S&P เป็นแนวทะงในกะรปฏิบัติงะนแลฯใช้ในกะรดะรงชีว ิต
- นะค่ะนิยมองค์กะร ABC DEF แลฯ S&P มะเป็นเกณฑ์แลฯแนวทะงกะรพิจะรณะคัดเลูอก
คนดีศร ึ พช๚ ปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ ๒๕๖๕
- มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติให้บุคคลต้นแบบค่ะนิยมองค์กะร ABC DEF แลฯ S&P
๕๚ ด้ ะ นกะรจัด กะรเร อฺ่ งร้อ งเร ึยนร้อ งทุ ก ข์ เพู่ อ สร้ะงควะมโปร่ง ใสในกะรปฏิ บัติง ะนของ
เจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุมชน แลฯเป็นกะรป๋องกันกะรกรฯทะควะมผิดว ินัยของข้ะระชกะร
- แต่งตั๊งคณฯทะงะนแลฯมอบหมะยควะมรับผิดชอบรฯบบจัดกะรรับเร ฺองร้องเร ึยน
- แจ้งให้เจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุ มชนทุกรฯดั บรับทระบแลฯถูอปฏิบัติตะมมะตรกะรป๋องกั นแลฯแก้ ไข
ปัญหะกะรทุจร ิตแลฯปรฯพฤติมิชอบ
- จัดทะขั๊นตอนกะรจัดกะรเรอฺ่ งร้องเร ึยน
- ระยงะนให้จงั หวัดทระบทุกเดู อน จะกกะรดะเนินงะนโครงกะรฯ ที่ผ่ะนมะ พัฒนะกะรจังหวัด
แลฯข้ะระชกะรทุกคนในสังกัด ไม่เคยถูกกล่ะวหะว่ะกรฯทะผิดว ินัย
เพู่ อ ให้ ก ะรขั บ เคลู่ อ นโครงกะรพั ฒ นะชุ ม ชนใสสฯอะด ปรฯจะ ปึ ๒๕๖๕ เป็ น ไปอย่ ะ งมี
ปรฯสิ ทธิภะพ ส ะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี จืงได้ จด
ั ทะโครงกะรนวัตกรรม “โครงกะรเสร ิมสร้ะง
วัฒนธรรม สุ จร ิต โปร่งใส พช๚อุทัยธะนี ใสสฯอะด” ดังนี๊ โดยได้ดะเนินกะร ดังนี๊
1๚ ปรฯชุมเจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุมชนทุกคนเพู่อทบทวนแลฯว ิเคระฯห์กะรดะเนินงะนที่ผ่ะนมะ
2๚ ปรฯกะศเจตนะรมณ์ ใ นกะรต่ อ ต้ ะ นกะรทุ จ ร ิต ปรฯจ ะ ปึ ง บปรฯมะณ พ๚ศ๚ 2565
ให้ บุคละกรในสั งกั ด ศื กษะทะควะมเข้ะใจ ลงนะมรับทระบ ยืดถูอปฏิบัติตะมปรฯกะศฯ แลฯแสดงสั ญลักษณ์
กะรต่อต้ะนกะรทุจร ิต
3๚ ปรฯกะศเจตนะรมณ์ เร อฺ่ ง “สุ จ ร ิต โปร่ง ใส ส ะ นั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจัง หวั ด อุ ทั ย ธะนี
ใสสฯอะด 2565” แลฯ “งดรับ งดให้ ” ของขวัญ ของกะนัลทุกชนิดจะกกะรปฏิบัติหน้ะที่ (No Gift Policy)
ให้ บุคละกรในสังกั ด รับทระบแลฯยืดถูอปฏิบัติ พร้อมเผยแพร่ปรฯชะสั มพันธ์ในเว็บไซต์ ของหน่วยงะน แลฯ
ระยงะนผลกะรรับของขวัญ ของก ะนั ลตะมนโยบะย No Gift Policy จะกกะรปฏิบัติหน้ ะที่ รวมทั๊งปัญหะ
อุปสรรค ข้อเสนอแนฯฯ จะนวน 2 ครัง๊ (รอบ 6 เดูอน แลฯ รอบ 12 เดูอน)
4๚ อบรมสร้ะงควะมรูค
้ วะมเข้ะใจเรอฺ่ ง “จิตพอเพียงต้ ะนทุจร ิต” แก่ บุคละกรในสังกั ด โดยใช้
โมเดล “STRONG” ปรฯยุกต์ใช้กะรพัฒนะบุคละกรตะมหลักปรัชญะของเศรษฐกิจพอเพียง

5๚ ส่งเสร ิมค่ะนิยมองค์กร ABC DEF แลฯ S&P เพู่อให้ เจ้ะหน้ะที่ทุกคนมีควะมสุ ข สนุกกั บ
กะรทะงะน มี ควะมสมดุ ล รฯหว่ ะงชีว ต
ิ กั บกะรทะงะน (work

life

balance)แลฯก ะหนดมะตรกะรเพู่ อ

เสร ิมสร้ะงวัฒนธรรมสะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุทัยธะนี “สุ จร ิต โปร่งใส สะนักงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัด
อุทัยธะนี ใสสฯอะด 2565” ให้บุคละกรในสังกั ดสะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัดอุทัยธะนี ทุกรฯดั บ ยืดถูอ แลฯ
ปฏิ ญะณตนจฯปฏิ บัติตะมปรฯกะศฯ พร้อมระยงะนตะมแบบระยงะนในรฯบบ Google Form ซื่งได้ นะ
คะปฏิญะณตนของเจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุมชนทุกคน ไปเผยแพร่ที่เว็บไซต์สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี
6. ติดตะม ปรฯเมินผล แลฯสรุปผลกะรดะเนินงะน พร้อมกับเผยแพร่ปรฯชะสัมพันธ์งะนของ
องค์กรสู่สะธะรณฯชน
ผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขื๊ น ส ะ นั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจั ง หวั ด แลฯส ะ นั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนอ ะ เภอ
ได้ดะเนินงะนตะมเกณฑ์ชวี๊ ัดที่กะหนด ทะให้เกิดผลดีต่อหน่วยงะน/บุคละกร ดังนี๊
๑. ส ะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัด แลฯอะเภอ มี มะตรกะรในกะรบร ิหะรจัดกะรเป็นไปตะม
หลักควะมโปร่งใสแลฯสะมะรถตรวจสอบได้
๒. เจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุมชนทุกคน มีทัศนคติ ที่ดี ยืดถู อค่ะนิยม แลฯปฏิบัติหน้ะที่ตะมปรฯมวล
จร ิยธรรมข้ ะระชกะรพลเร ฺอน แลฯจรรยะข้ ะระชกะรกรมกะรพั ฒ นะชุ ม ชน ในกะรปฏิ บัติตนจนเป็ นว ถิ ี ชีว ต
ิ
(way of life) สร้ะงควะมเชูอ
่ ถูอ ศรัทธะต่อปรฯชะชน แลฯไม่มีเรอฺ่ งร้องเร ึยน ร้องทุกข์
๓. สะนักงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัด อะเภอ มีภะพลักษณ์ที่ ดี เป็นแบบอย่ะงที่ดีด้ะนคุณธรรม
จร ิยธรรม
๔. เจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุมชนทุกคน แลฯผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สะมะรถเข้ะถืงข้อมูลข่ะวสะรได้ ง่ะย
สฯดวก รวดเร็ว โปร่งใสแลฯสะมะรถตรวจสอบได้
๕. เจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุมชน มีควะมรัก สะมัคคี แลฯมีควะมสุข (Change for Good)

มิตท
ิ ี่ ๒

ด้านความเปิดเผยข้อมูล
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ได้ดาเนินการตามกระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
๑๚ มี ก ารจัดตั้ ง ศู นย์ข้ อ มู ล ข่ าวสารส าหรับให้ บร ิการข้ อ มู ล ข่ าวสาร และมี ป้ ายแสดงไว้ อ ย่างชัดเจน
เพู่อให้ประชาชนได้รบ
ั ทราบข้อมูลข่าวสาร
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทางานปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
๓๚ มีแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ๚ศ๚ ๒๕๔๐
โดยการจัดทาแฟ้ ม ข้ อมู ลข่ าวสารไว้บร ิการ เช่น แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปึ คู่มู อ
การดาเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
๔๚ มีการจัดทาดัชนีข้อมูลข่าวสารเพู่อให้สะดวกในการค้นหา
๕๚ มีการสรุปข้อมูลการจัดซูอ
้ /จัดจ้างทุกเดูอน
๖๚ มีการจัดทาสถิติผู้มาใช้บร ิการ/แบบสารวจความพืงพอใจผู้รบ
ั บร ิการสรุปผลผู้มาใช้บร ิการรายงาน
ผู้บร ิหารทราบ ผ่าน Google form
๗๚ มี ก ารน าระบบสารสนเทศมาช่ว ยในการคู บ ค้ น ข้ อ มู ล คู อ เว็ บไซต์ ข องส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน
จังหวัดอุทัยธานี (https://uthaithani.cdd.go.th/) และ ศู นย์ข้อมู ลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของทางราชการ
ส า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี (http://www.oic.go.th/INFOCENTER88/8839/)โดยระบบ
ดั ง กล่ าวสามารถจัดเร ึยงข้ อมู ล ข่ าวสารเป็ นหมวดหมู่ สู บค้ นเอกสาร และสามารถเร ึยกดู ข้ อ มู ล ได้ โ ดยง่ าย
สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา
๘๚ จัดทาข้อมูล Big Data จังหวัดอุทัยธานี และ จัดทาองค์ความรู ้ ๑ พัฒนากร ๑ องค์ความรู ้ โดยได้ รวบรวม
ความรู ้ สารประโยชน์ เอกสารที่ ได้ รบ
ั จากผู้ เข้ ารับการฝุ กอบรมต่ าง ๆ เพู่ อเผยแพร่ให้ ผู้ สนใจได้ สู บค้ นเพู่ อ
เพิ่มพูนความรู ้
๙๚ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญทางเคร ฺอข่า ยสังคมออนไลน์ Facebook สานักงานพัฒนาชุ มชน
จังหวัดอุทัยธานี

จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ขอ
้ มูลข่าวสารสาหรับให้บรการข้
ิ
อมูลข่าวสาร

มีปา้ ยบอกถืงทีต
่ ้ังของสถานทีห
่ รอศู
ื นย์ข้อมูลข่าวสารที่จด
ั ไว้ให้บรการข้
ิ
อมูลข่าวสาร
ที่เข้าใจได้ง่ายและมองเห็นได้ชด
ั เจน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก

มีเจ้าหน้าที่รบ
ั ผิดชอบประจาศูนย์ขอ
้ มูลข่าวสารหรอื
ปฏิบต
ั ิหน้าที่เกี่ยวกับการให้บรการข้
ิ
อมูลข่าวสาร

จัดทาดัชนีขอ
้ มูลข่าวสารไว้ให้บรการและแผนภู
ิ
มข
ิ ้น
ั ตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
ณ ศูนย์ขอ
้ มูลข่าวสาร

จัดทาสถิติผม
ู้ าใช้บรการ/แบบส
ิ
ารวจความพืงพอใจผู้รบ
ั บรการสรุ
ิ
ปผลผู้มาใช้บรการ
ิ
รายงานผู้บรหารทราบ
ิ
ผ่าน Google form

นาระบบสารสนเทศมาช่วยในการคืบค้นข้อมูล คือ
เว็บไซต์ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี (https://uthaithani.cdd.go.th/) และ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
http://www.oic.go.th/INFOCENTER88/8839/) โดยระบบดังกล่าวสามารถจัดเรยงข้
ึ
อมูล
ข่าวสารเป็นหมวดหมู่ สืบค้นเอกสาร สามารถเรยกดู
ึ
ข้อมูลได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา

มีการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ด้วยข้อมูลการตอบคาถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จานวน ๔๓ คาถาม
บนเว็บไซต์ของสานักงาน และLink ข้อมูลกับจังหวัดเพื่อส่งให้สานักงาน ป.ป.ช.

จัดทาข้อมูล Big Data จังหวัดอุทย
ั ธานี และ จัดทาองค์ความรู ้ ๑ พัฒนากร ๑ องค์ความรู ้
โดยได้รวบรวมความรู ้ สารประโยชน์ เอกสารทีไ่ ด้รบ
ั จากผู้เข้ารับการฝุกอบรมต่าง ๆ
เพู่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้สูบค้นเพู่อเพิ่มพูนความรู ้

เผยแพร่ขอ
้ มูลข่าวสารทีท
่ างเคร ฺอข่ายสังคมออนไลน์ Facebook สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทย
ั ธานี

เผยแพร่ขอ
้ มูลข่าวสารผ่านช่อง YOUTUBE CHANNEL สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทย
ั ธานี

มิตท
ิ ี่ ๓

ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ได้ดาเนินการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. มี ก ารส ารวจความพื ง พอใจของบุ คคลภายนอกต่ อ การด าเนิ นงานของส า นั ก งาน เช่น การส า รวจ
ความพืงพอใจต่อการให้บร ิการงานพัฒนาชุมชน

๒. การเปิดช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพู่อให้ ประชาชนได้ รบ
ั รูผ
้ ลการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาชุ มชน
จังหวัดอุทัยธานี เพู่อสร้างความโปร่งใส ให้สาธารณชนและส่วนราชการได้ทราบ

๓. มีการแต่งตั้งภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานพัฒนาชุ มชน/การคัดเลูอกต่ าง ๆ (การบร ิหาร
โครงการขับเคลู่อนการพัฒนาพู้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิต ๛ ผู้นาการเปลี่ยนแปลง๛ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
เพู่อสร้างความมั่ นคงทางอาหารกิ จ ทีมผู้นาอาสาพั ฒนาบ้านเกิ ด การขับเคลู่ อนโครงการเศรษฐกิ จฐานรากและ
ประชารัฐ ด้ วยบร ิษั ทประชารัฐรักสามั คคี อุทัยธานี (ว ิสาหกิ จเพู่ อสั งคม) จากั ด กองทุนพั ฒ นาบทบาทสตร ึ และ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติต่าง ๆ เป็นต้น)

๖๚ ส ะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี ได้ มีกะรแต่ งตั๊ งภะคปรฯชะชนเข้ ะมะมี ส่วนร่วมเป็นกรรมกะร
ในจัดซูอ
๊ จัดจ้ะงโครงกะร/กิจกรรมตะมแผนปฏิบัติระชกะรปรฯจะปึ ที่ได้รบ
ั งบปรฯมะณสูงสุด 3 อันดับแรก ดังนี๊
6๚1 โครงกะรกะรจัดเก็ บข้ อมู ลควะมจะเป็ นพู๊ นฐะน (จปฐ๚) ด้ วยเครอฺ่ งมู ออิ เล็ กทรอนิ กส์

งบปรฯมะณ

1,627,680 บะท
6.2 โครงกะรพัฒนะศูนย์เร ึยนรูท
้ ฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นะ” งบปรฯมะณ 1๛266๛000 บะท
6๚3 โครงกะรส่ งเสร ิมกรฯบวนกะรเคร ฺอข่ะยองค์ควะมรู ้ (Knowledge - based OTOP : KBO)
งบปรฯมะณ 907,800 บะท
ซืง่ มีกะรแต่งตั๊งภะคปรฯชะชนเข้ะมะมีส่วนร่วมในกะรจัดซูอ
๊ จัดจ้ะง ในโครงกะรที่ได้รบ
ั งบปรฯมะณสูงสุด
3 อันดับแรก คิดเป็นร้อยลฯ 100
7๚ สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี ได้จด
ั ทะ โครงกะรกะรมีส่วนร่วมของภะคปรฯชะชนเพู่ อป๋องกั น
แลฯประบประมกะรทุจร ิต โดยดะเนินกะรตะมโครงกะรกะรมีส่วนร่วมของภะคปรฯชะชนในกะรปฏิบัติงะนของ
สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี๊
กิ จ กรรมที่ 1 เผยแพร่ ปรฯชะสั ม พั น ธ์ส่ ง เสร ิมกะรรับ รู ก
้ ะรมี ส่ ว นร่ว มของภะคปรฯชะชน
แก่ ปรฯชะชน กลุ่ มผู้ นะ องค์ ก รเคร ฺอข่ ะยภะคี แลฯผู้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ยในกะรด ะเนิ นโครงกะร /กิ จกรรมของ
สะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนแลฯช่องทะงกะรชี๊เบะฯแสกะรทุจร ิต หร ฺอปรฯพฤติ มิ ชอบของเจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุ มชน
หน้ ะเว็บไซต์ สะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี รวมทั๊งได้ ปรฯกะศมะตรกะรป๋องกั นแลฯแก้ ไขปัญหะ
กะรทุจร ิตปรฯพฤติมิชอบ เพู่อให้ข้ะระชกะร พนักงะน แลฯลูกจ้ะงถูอปฏิบัติอย่ะงเคร่งครัด

กิ จกรรมที่ 2 จัดทะแบบสอบถะมควะมคิ ดเห็ นของภะคปรฯชะชน แลฯกลุ่ ม องค์ กรต่ ะง ๆ
ทะงสู่ ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพะฯสอบถะมควะมคิดเห็ นเกี่ ยวกั บกะรดะเนินโครงกะร/กิ จกรรมของสะนักงะน
พัฒนะชุมชนจังหวัด/อะเภอ ที่ได้รบ
ั กะรจัดสรรงบปรฯมะณสูงสุด 5 ละดับแรก ผ่ะนรฯบบออนไลน์ Google forms
ซื่งส ะนั ก งะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี มี กะรแต่ งตั๊ งภะคปรฯชะชนเข้ ะมะมี ส่วนร่วมในกะรจัดซู๊อจัดจ้ะง
ในโครงกะรที่ได้รบ
ั งบปรฯมะณสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นร้อยลฯ 100

กิจกรรมที่ 3 แจ้งแนวทะงกะรแต่งตั๊งภะคปรฯชะชนให้เข้ะมะมีส่วนร่วมในกะรบร ิหะรงบปรฯมะณ
โดยเฉพะฯกะรจัดซูอ
๊ จัดจ้ะงโดยแต่งตั๊งให้ภะคปรฯชะชนเข้ะมะมีส่วนร่วมในกะรตรวจรับพัสดุ

มิตท
ิ ี่ ๔

ด้านการเสรมสร้
ิ างองค์กรคุณธรรม
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ได้ดาเนินการเสร ิมสร้างองค์กรคุณธรรม ดังนี้
๑๚ ทบทวนและว ิเคราะห์ การด าเนิ นงานในปึที่ผ่านมาเพู่ อ การเสร ิมสร้างคุณธรรมจร ิยธรรม
องค์กร ในการประชุมผู้บร ิหารงานพัฒนาชุมชนและนักว ิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

๒๚ แต่ ง ตั๊ ง คณฯท ะ งะนองค์ ก รคุ ณ ธรรม จั ง หวั ด อุ ทั ย ธะนี ขั บ เคลู่ อ นกะร ด ะ เนิ นงะนให้
ส ะ นั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจั ง หวั ด อุ ทั ย ธะนี “เป็ น องค์ ก รคุ ณ ธรรม” ส่ ง เสร ิมให้ ข้ ะ ระชกะรมี ทั ศ นคติ ว ธิ ีคิ ด
กะรปรฯพฤติ ปฏิ บัติที่มี คุณธรรมจร ิยธรรม ค่ ะนิ ยมที่ ดี ยืดมั่ นหลั ก ธรรมทะงศะสนะ แลฯหลั ก ปรัช ญะของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นฐะนในกะรดะเนินชีว ิตตะมแนวทะง “พอเพียง ว ินัย สุจร ิต จิตอะสะ”
๓๚ มีปรฯกะศเจตนะรมณ์ในกะรเป็นองค์กรคุณธรรมของสะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัดอุทัยธะนี
ในกะรสร้ะงคนดีเพู่อสังคมดี ส่งเสร ิมให้คนในสะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดแลฯอะเภอ มีทัศนคติ ว ิธีคิด แลฯ
กะรปรฯพฤติปฏิบัติที่สฯท้อนกะรมีคุณธรรม จร ิยธรรมแลฯค่ะนิยมที่ดี ส่งผลให้องค์กรมีคุณค่ะ มีปรฯสิ ทธิภะพ
แลฯปรฯสิทธิผลในกะรดะเนินงะน ยืดมั่นหลักคุณธรรมเป็นฐะนในกะรดะเนินชีว ิตตะมแนวทะง “พอเพียง ว ินัย
สุจร ิต จิตอะสะ” เพู่อเป็นส่วนหนื่งของกะรสร้ะงสังคมไทยในกะรก้ะวเป็นสังคมคุณธรรม
๔๚ มีแผนกะรดะเนินงะนขับเคลู่อนคุณธรรมตะมปรฯเด็นคุณธรรมเป๋ะหมะย

5๚ ส ะนั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจัง หวั ดอุ ทัยธะนี ไ ด้ มุ่ ง มั่ นที่ จฯเสร ิมสร้ะงหน่ ว ยงะนมุ่ ง สู่ อ งค์ ก ร
คุณธรรม ภะยใต้กะรดะเนินกิจกรรมเสร ิมสร้ะงองค์กรคุณธรรมต่ะงๆ ซืง่ สรุปผลกะรดะเนินงะนได้ ดังนี๊
กิจกรรม

ผลกะรดะเนินกะร

กิ จ กรรม ประกาศเจตนารมณ์ ใ นการเป็ น องค์ ก ร บุคละกรในสั งกั ดรับทระบเจตนะรมณ์ ในกะรขั บเคลู่ อนงะน
คุณธรรมของสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดอุทัยธานี

ไปสู่ อ งค์ ก รคุ ณธรรม แลฯน ะ ไปปฏิ บัติใ นชีว ต
ิ ปรฯจะวั น

แลฯ ก ะ หนดคุ ณ ธรรมเป๋ ะ หมะย "พอเพี ย ง ว น
ิ ั ย มี ควะมพอปรฯมะณ พอดี ไม่ เบียดเบี ยนผู้ อู่น ไม่ ปรฯมะท
สุจร ิต จิตอะสะ" ปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ 2565

มี ทัศ นคติ ว ธิ ค
ี ิ ด แลฯกะรปรฯพฤติ ปฏิ บัติที่ส ฯท้ อ นกะร
มี คุ ณ ธรรม จร ิยธรรมแลฯค่ ะ นิ ย มที่ ดี ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก ร
มีคุณค่ะ มีปรฯสิทธิภะพแลฯปรฯสิทธิผลในกะรดะเนินงะน
แลฯได้สฯท้อนถืงปัญหะภะพรวมขององค์กร ข้อบกพร่อง
เพู่อนะไปสู่กะรแก้ไขปัญหะ แลฯพัฒนะองค์กรให้ดียิ่งขื๊น

กิ จ กรรม การเสร ิมสร้า งคุ ณ ธรรม จร ิยธรรม และ

ข้ ะ ระชกะรมี ค วะมซู่ อ สั ต ย์ สุ จ ร ิต ยื ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม

จรรยาข้าราชการ การสร้างการรับรูป
้ ระมวลจร ิยธรรม จร ิยธรรม กล้ ะ ยู น หยั ด ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง ด ะ รงชี ว ต
ิ แลฯ
ข้าราชการ

ปฏิบัติงะนโดยยืดหลั กปรัชญะเศรษฐกิ จที่พอเพียง แลฯ
มี จิต ส ะ นื ก แลฯแสดงออก มี ค วะมศรัท ธะ แลฯเชู่อ มั่ น
ในองค์ ก ะร มี ข วั ญ ก ะลั ง ใจในกะรปฏิ บัติงะน ขั บเคลู่ อ น
หน่วยงะนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

โครงกะรสะนักงะนน่ะอยู่

ส ะ นั ก งะนพั ฒ นะชุ มชนจั ง หวั ด /อ ะ เภอ มี ค วะมเป็ น
รฯเบี ย บเร ึยบร้อ ย น่ ะ อยู่ สะมะรถเอู๊ อ อ ะ นวยต่ อ กะร
ปฏิบัติงะนของเจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุมชน แลฯผู้มะขอรับบร ิกะร
เกิ ดควะมพอใจ มี สภะพแวดล้ อมที่ดี เกิ ดบรรยะกะศน่ ะทะงะน
ปลอดภัย สฯอะดเร ึยบร้อย ถูกสุ ขลักษณฯ สะมะรถปฏิบัติงะน
ด้ วยควะมรวดเร็ว แลฯผู้ มะติ ดต่ อระชกะรสะมะรถได้ รบ
ั
กะรบร ิกะรด้วยควะมพืงพอใจ

โครงกะรคนดีศร ึ พช๚

เจ้ะหน้ ะที่พัฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี มี สมรรถนฯสู งขื๊ น
(เก่ ง ดี มี คุ ณธรรม) มี ผลงะนเป็ น ที่ ป รฯจัก ษ์ มี ควะมรัก
ควะมสะมั คคี ในหมู่ คณฯ มี ควะมภะคภู มิ ใจในตนเองแลฯ
องค์กร เกิดแรงจูงใจ ในกะรปฏิบัติงะนให้บรรลุเป๋ะหมะย

โครงกะรเพู่อช่วยเพู่อน พช๚อุทัยธะนี

เจ้ะหน้ ะที่ พั ฒนะชุ ม ชนจังหวั ดอุ ทั ยธะนี มี ค วะมสั ม พั น ธ์
แลฯมีกิจกรรมช่วยเหลูอ เกู๊ อกูลต่ อกั นแลฯกั น ซืง่ นะไปสู่
กะรปลู กฝังค่ ะนิ ยมองค์ กะรให้ แก่ เจ้ะหน้ ะที่พัฒนะชุ มชน
ทุ ก คน มี ส วั ส ดิ ก ะรที่ ส ร้ะ งขวั ญ ก ะ ลั ง ใจต่ อ เจ้ ะ หน้ ะ ที่
พัฒนะชุ มชนที่ปฏิบัติงะนทุกรฯดั บ ส่ งผลให้ กะรปฏิ บัติงะน
เกิดปรฯสิทธิภะพแลฯปรฯสิทธิผล

๖๚ การสร้างการรับรูป
้ ระมวลจร ิยธรรมข้าราชการ

๗๚ โครงการเพู่ อช่วยเพู่ อน พช๚อุ ทัยธานี เพู่อช่วยเหลู อ เกู้ อกู ลซื่งกั นและกั นภายในองค์ กร
และนาความห่วงใยใส่ใจบุคลากร พช๚ อุทัยธานี

๘๚ มี ก ารประกาศแรงจู ง ใจในการท า งานเพู่ อ สร้า งขวั ญ ก า ลั ง ใจแก่ บุ ค ลากรเพู่ อ ยกย่ อ ง
เชิดชูเกียรติข้าราชการ ดังนี้
๘๚๑ กิจกรรมคัดเลูอกหน่วยงาน “โครงการสานักงานน่าอยู่” จานวน ๔ รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ

ได้แก่ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมูองอุทัยธานี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดั บ ๑ ได้แก่ สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอหนองฉาง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านไร่
รางวัลชมเชย จานวน ๕ รางวัล ได้แก่ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอห้วยคต
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทัพทัน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสว่างอารมณ์
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหนองขาหย่าง
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอลานสัก

๘๚๒ กิจกรรมคัดเลูอกประเภทบุคคล ได้แก่
๘๚๒๚๑ โครงการคนดีศร ึ พช๚” จานวน ๕ รางวัล ดังนี้
พัฒนาการอาเภอดีเด่น ได้แก่ นางเธียรรัตน์ จันทรัตนันท์
ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอห้วยคต
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนดีเด่น ได้แก่ นางสาวนพพร สุคนธชาติ
ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน
พัฒนากรดีเด่น

ได้แก่ นายศิวะ วุฑฒิรก
ั ษ์
ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมูองอุทัยธานี

บุคคลต้นแบบการซูอ
่ สัตย์สุจร ิต ได้แก่ นางสาวสุชาดา นิลประภา
ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน
๘๚๒๚๒ บุคคลต้นแบบค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P ได้แก่
นางสาวลาพอง จันจุฬา
ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอทัพทัน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทัพทัน
๘๚๓ การสนับสนุนข้าราชการเข้ารับการคัดเลูอกเป็นข้าราชการดีเด่น ของ ก๚พ๚ ได้แก่
นางวัชร ึ สินธุศิร ิ ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอเมูองอุทัยธานี

ถอดบทเร ึยนกะรดะเนินงะนองค์กรคุณธรรมสะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี
ปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ 2565
สะนักงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี เป็นระชกะรบร ิหะรส่ วนภู มิภะค สั งกั ด กรมกะรพั ฒนะชุ มชน
กรฯทรวงมหะดไทย มี อะนะจหน้ ะที่เกี่ ยวกั บกะรจัดทะยุ ทธศะสตร์กะรพั ฒนะชุ มชนของจังหวัด ด ะเนิ นกะรปรฯสะนงะน
เกี่ยวกับกะรพัฒนะชุมชนในจังหวัด กะหนด กะกั บดูแลให้ คะแนฯนะแลฯสนับสนุ นกะรปฏิบัติงะนของสะนักงะน
พั ฒ นะชุ ม ชนอ ะเภอแลฯปฏิ บัติง ะนร่ว มกั บหร ฺอสนั บสนุ นกะรปฏิ บัติง ะนของหน่ ว ยงะนอู่ นที่ เ กี่ ยวข้ อ งหร ฺอ
ที่ได้รบ
ั มอบหมะย โดยกะรนะแผนปฏิบัติระชกะรของกรมกะรพัฒนะชุ มชน พ๚ศ๚ 2563 – 2565 มะใช้เป็น
กรอบทิ ศ ทะงในกะรปฏิ บั ติง ะน ในปรฯเด็ นกะรพั ฒ นะ จะนวน 4 ปรฯเด็ น ได้ แ ก่ 1)สร้ะงสรรค์ ชุ ม ชน
พื่งตนเองได้ 2) ส่ งเสร ิมเศรษฐกิ จฐะนระกให้ ขยะยตั วอย่ะงสมดุล 3)เสร ิมสร้ะงทุนชุ มชนให้ มีธรรมะภิ บะล
4)เสร ิมสร้ะงองค์ ก รให้ มี ขีดสมรรถนฯสู ง ซื่งในปรฯเด็ นกะรพั ฒนะที่ 4 ก ะหนดให้ ยกรฯดั บกะรจัดกะรแลฯ
บร ิหะรองค์กรที่มุ่งเน้นรฯบบคุณธรรมแลฯควะมโปร่งใสในกะรดะเนินงะน
สะหรับกะรขับเคลู่อนแลฯส่งเสร ิมคุณธรรมจร ิยธรรมในส ะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี
มีกะรดะเนินกะรอย่ะงเป็นรฯบบแลฯครอบคลุมถืงสะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอทุกอะเภอ ผ่ะนกะรดะเนินงะน
องค์กรคุณธรรม ส่งผลให้ได้รบ
ั ระงวัลดังนี๊
๑. ได้ รบ
ั กะรปรฯกะศให้ เ ป็ นหน่ ว ยงะนพั ฒ นะชุ ม ชนใสสฯอะดดี เ ด่ น มะแล้ ว จะนวน ๒ ปึ
ติดต่อกัน (ปึ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓)
๒. ได้รบ
ั กะรปรฯกะศให้เป็นหน่วยงะนพัฒนะชุมชนใสสฯอะดต้นแบบ ในปึ ๒๕๖๔
๓. หน่ วยงะนต้ นแบบกะรส่ งเสร ิมค่ ะนิ ยมองค์ กะร ปึ ๒๕๕๒ ซื่งในปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ ๒๕๕๒
กรมกะรพั ฒนะชุ มชนได้ คัดเลู อกส ะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุทัยธะนี เป็นหน่ วยงะน
ต้นแบบ ๑ ใน ๔ จังหวัด (อุทัยธะนี นครนะยก ขอนแก่น แลฯจังหวัดเพชรบุร ึ)
๔. หน่วยงะนต้นแบบกะรส่งเสร ิมค่ะนิยมองค์กะร ปึ ๒๕๕๗ แลฯ ปึ ๒๕๕๘
๕. หน่วยงะนต้นแบบกะรส่งเสร ิมค่ะนิยมองค์กะร ปึ ๒๕๖๐ แลฯ ปึ ๒๕๖๑
กะรขั บ เคลู่ อ นคุ ณธรรมภะยในส ะนั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจัง หวั ด อุ ทั ย ธะนี เป็ น ไปตะมแผน
กะรดะเนินงะนองค์กรคุณธรรม ปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ 2565 ที่มุ่งสร้ะงให้ สะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัดอุทัยธะนี
เป็นองค์กรคุณธรรมภะยใต้ กรฯบวนกะรมีส่วนร่วมของบุคละกร โดยมีกะรปรฯกะศเจตนะรมณ์รว่ มกั นในกะร
ว่ะจฯเป็นผู้ มีคุณธรรม แลฯค่ ะนิ ยมที่ดีโดยเฉพะฯจฯมุ่ งเน้ นคุณธรรมที่มีควะมพอเพี ยง มี ว ินั ย มี ควะมสุ จร ิต
แลฯมีจต
ิ อะสะ เพู่อเป็นส่วนหนื่งของกะรสร้ะงสังคมไทยในกะรก้ะวเป็นสังคมคุณธรรม โดยคุณธรรมเป๋ะหมะย
กะหนดตะมคุณธรรมที่พืงปรฯสงค์ 5 ปรฯกะร ได้แก่ 1. พอเพียง 2๚ ว ินัย 3๚ สุ จร ิต 4๚ จิตอะสะ 5. หลักศะสนะแลฯ
หลักปรัชญะของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีสะรฯสะคัญ ปรฯกอบด้วย
คุณธรรม

ปัญหะที่อยะกแก้

ควะมดีที่อยะกทะ

เป๋ะหมะย
พอเพียง

1. กะรใช้จะ่ ยที่ฟุ่มเฟฺอย

1.

ปฏิ บั ติ ต ะมแนวทะงของปรัช ญะ

เศรษฐกิจพอเพียง

2.

กะรใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ข ะดควะม 2. มีเหตุผลใช้ควะมรูใ้ นกะรตั ดสิ นใจอย่ะง

รฯมัดรฯวัง

รอบคอบ รูจ้ ก
ั ปรฯมะณตน

3. กะรดูแลสุขภะพ

3. บร ิหะรจัดกะรกะรใช้ชวี ิตให้เหมะฯสมกับ
ฐะนนุรูป

4. กะรบร ิหะรจัดกะรเวละ

ว ินัย

1. ทัศนคติเชิงลบ

1. หมั่นฝุกฝนตนเองแลฯปฏิบัติตนให้อยู่
ในรฯเบียบว ินัย

2. กะรไม่ปฏิบัติตะมรฯเบียบว ินัย

2. ตั๊งใจให้คิดบวก

3. กะรให้บร ิกะรปรฯชะชน (กะรพูดจะ

3. ปรฯพฤติตนให้อยู่ในรฯเบียบว ินัย มี

กะรแสดงพฤติกรรม ไม่ดูหมิ่น

คุณธรรม จร ิยธรรม

4. กะรให้ควะมเคะรพนับถูอผู้อะวุโส
กว่ะ

5. กะรมีนะใจต่อทุกคน
สุจร ิต

1. กะรไม่ปฏิบัติตะมรฯเบียบกฎหมะย

1. ปรฯพฤติปฏิบัติตนตะมรฯเบียบ
กฎหมะย อย่ะงเคร่งครัด

2. กะรไม่ดูแลผลปรฯโยชน์ของทะง

2. ถูอศีล 5 อยู่เนูองนิจ

ระชกะร

3. กะรมองเรอฺ่ งทุจร ิตเป็นเรอฺ่ งปกติ

3. ยืดมั่นในคุณธรรมจร ิยธรรมในกะร

ว ิสัย

ปฏิบัติงะน แลฯให้นะ
ค่ะนิยมองค์กะร ABC DEF แลฯ S&P มะ
ใช้อย่ะงสมะเสมอ

จิตอะสะ

1. จิตสะนืกกะรเสียสลฯเพู่อส่วนรวม

1. ร่วมกิจกรรมจิตอะสะอย่ะงน้อยเดูอนลฯ
1 ครัง๊

2. กะรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ะงๆ

2. ร่วมบร ิจะคโลหิตอย่ะงน้อยปึลฯ 1 ครัง๊

1. ยกรฯดับจิตใจบุคละกรในสังกัด

1. ส่งเสร ิมให้บุคละกร คิดดี ทะดี มีควะม

หลักศะสนะ

ปรฯพฤติดี ทั๊งกะย วะจะ ใจ

แลฯหลักปรัชญะ
ของเศรษฐกิจ

2. กะรลดระยจ่ะย

2. กะรออม

3. กะรรับมูอกับควะมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขื๊น 3. กะรปฏิบัติระชกะรด้วยควะมรูค้ ่ค
ู ุณธรรม

พอเพียง
นอกจะกนี๊ บุ คละกรในสั ง กั ดส ะนั กงะนพั ฒ นะชุ ม ชนจัง หวั ดอุ ทัยธะนี ยังได้ รว่ มกั นจัดทะ
แผนกะรขั บ เคลู่ อ นองค์ ก รคุ ณธรรม ปรฯจะปึ ง บปรฯมะณ พ๚ศ๚ 2565 เพู่ อ ก ะหนดทิ ศ ทะงกะรขั บเคลู่ อ น
องค์ กรคุณธรรม ภะยในส ะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี ให้ ตอบสนองตอบต่ อปัญหะที่อยะกแก้ แลฯ
ควะมดี ที่อยะกทะ โดยมี กะรกะหนดกิ จกรรมตะมแผนกะรขับเคลู่ อนฯ รวมทั๊งสิ๊ น 5 กิ จกรรม ปรฯกอบด้ วย
1) ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดอุทัยธานี แลฯ กะหนด
คุณธรรมเป๋ะหมะย "พอเพี ยง ว ินั ย สุ จร ิต จิตอะสะ" ปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ 2565 2) กิ จกรรมการเสร ิมสร้าง
คุณธรรม จร ิยธรรม และจรรยาข้าราชการ การสร้างการรับรูป
้ ระมวลจร ิยธรรมข้าราชการ 3) โครงกะรสะนักงะนน่ะอยู่
4) โครงกะรคนดี ศร ึ พช๚ 5) โครงการเพู่ อช่วยเพู่ อน พช๚อุ ทัยธานี โดยมี กลไกในกะรทะงะนในรู ปแบบกะรแต่ งตั๊ ง
คณฯทะงะน แลฯได้มีกะรดะเนินกิจกรรมตะมแผนปฏิบัติกะรฯ อย่ะงต่อเนู่องเพู่อมุ่งสู่กะรเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ทั๊งนี๊ สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี ได้ ดะเนินกะรเผยแพร่ข้อมูลกะรถอดบทเร ึยน
จะกกะรดะเนิ นงะนองค์กรคุณธรรม ผ่ะน website แลฯ Facebook ส ะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี
เพู่ อเป็นข้ อมู ลปรฯกอบกะรขับเคลู่ อนแผนปฏิ บัติกะรส่ งเสร ิมคุณธรรม ตลอดจนเผยแพร่ข้อมู ลดั งกล่ ะวให้
บุ ค ละกรในสั ง กั ด แลฯบุ ค คลภะยนอกหน่ ว ยงะน สะมะรถน ะ ข้ อ มู ล ข้ ะ งต้ น ไปใช้ป รฯกอบกะรด ะ เนิ นงะน
ด้ะนกะรขับเคลู่อนองค์กรคุณธรรมในหน่วยงะนได้

มิตท
ิ ี่ ๕

ด้านการรักษาสิง
่ างาน
่ แวดล้อมในสถานทีท
ส ะ นั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจัง หวั ด อุ ทั ย ธะนี ได้ มี ก ะรจัด กิ จ กรรมด้ ะ นกะรรัก ษะสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในสถะนที่ทะ งะน เพู่อควะมเป็นรฯเบียบเร ึยบร้อยในที่ทะ งะนก่อให้เกิดสภะพกะรทะงะนที่ดี ปลอดภัยมีรฯเบียบเร ึยบร้อย
นะไปสู่ กะรเพิ่มผลผลิต แลฯช่วยสร้ะงสภะพแวดล้อมที่ดีในที่ทะงะน เกิ ดควะมสฯอะดเร ึยบร้อยในหน่วยงะน
ถูกสุขลักษณฯ ทะให้ข้ะระชกะรสะมะรถใช้ศักยภะพของตนเองได้อย่ะงเต็มควะมสะมะรถ สร้ะงทัศนคติที่ดีของ
ข้ะระชกะรต่อหน่วยงะน เกิดควะมร่วมมูอ ร่วมใจ แลฯข้ะระชกะรจฯมีรฯเบียบว ินัยมะกขื๊นแลฯรักหน่วยงะน ดังนี๊
๑๚ มีกะรแต่งตั๊งคณฯทะงะนปฏิบัติกะรลดแลฯแยกขยฯมูลฝอย สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี
๒๚ กะรเข้ะร่วมกิ จกรรมสนับสนุนมะตรกะรลด แลฯคัดแยกขยฯมูลฝอยในหน่ วยงะนภะครัฐ
โดยกะหนดมะตรกะรลด แลฯคัดแยกขยฯมูลฝอยในหน่วยงะน ดังนี๊
๒.๑ มะตรกะรปฏิบัติกะรลดขยฯมูลฝอย
๒.๑.๑ งดกะรใช้โฟมบรรจุอะหะรในสะนักงะน กรณีต้องจัดเตร ึยมอะหะรในกะรปรฯชุมต่ะง ๆ
ให้ใช้กล่องกรฯดะษ
๒๚๑๚๒ ให้ ใช้แก้ วนะ ภะชนฯใช้ซะ ปิ่ นโต กล่ อ งใส่ อะหะร ตฯกร้ะ ถุ งผ้ ะ ภะชนฯหร ฺอ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพู่อลดกะรใช้ถุงพละสติกหูหิ๊ว
๒๚๑๚๓ ลดภะรฯกะรใช้ถุงพละสติก/พละสติกหูหิ๊ว ภะยในสะนักงะน

๒.๑.๔ นะขยฯร ึไซเคิล เช่น ขวดนะพละสติก กรฯดะษสองหน้ะ ใส่ลงในถังบรรจุที่เตร ึยมไว้
๒๚๑๚๕ นะขยฯทั่วไปที่ใช้แล้วทิ๊งในถังบรรจุที่เตร ึยมไว้
๒๚๑๚๖ ให้พนักงะนทะควะมสฯอะดดะเนินกะรบันทืกข้อมูลปร ิมะณขยฯในหน่วยงะนทุกวัน
สรุปเป็นระยเดูอนส่งให้กลุ่มงะนปรฯสะนฯ เพู่อระยงะนจังหวัด ทระบ

๒๚๒ กะรคัดแยกขยฯมูลฝอย
๒.๒.๑ จัดวะงถังบรรจุขยฯร ึไซเคิล ขยฯเปึยก แลฯขยฯทั่วไปไว้ที่บร ิเวณห้องรับปรฯทะนอะหะร
๒๚๒๚๒ ให้ เจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุ มชนทุกคนรวบรวมกรฯดะษหน้ ะเดี ยวจะกงะนต่ ะง ๆ แล้ ว
ปรฯทับตระ “กรฯดะษใช้แล้วนะกลับมะใช้ใหม่”

๒๚ มี ก ะรจั ด ท ะ โครงกะร “ส ะ นั ก งะนน่ ะ อยู่ ” แลฯได้ ก ะ หนดมะตรกะรด ะ เนิ น กิ จ กรรม
ด้ ะนสภะพแวดล้อมกะรทะงะน จัดทะแผนปฏิบัติกะร ๕ ส แลฯแต่ งตั๊ งคณฯทะงะนโครงกะรสะนักงะนน่ะอยู่
แลฯคณฯกรรมกะรคัดเลูอกสะนักงะนน่ะอยู่
๒๚๑ ด้ะนสภะพแวดล้อมสถะนที่ทะ งะน โดยได้ดะเนินกะร ดังนี๊
- กะรแบ่งพู๊นที่รบ
ั ผิดชอบ
- กะรมีป๋ะยบอกชูอ
่ สะนักงะน/อัตระกะลัง/บอร์ดปรฯชะสั มพันธ์
- กะรจัดมุมวะงเอกสะรเพู่อกะรเผยแพร่
๒.2 มะตรกะรป๋องกันกะรแพร่รฯบะดของโรคติดเชูอ
๊ ไวรัสโคโรนะ ๒๐๑๙ (COVID-19)
โดยได้ดะเนินกะร ดังนี๊
- จัดเตร ึยมเครอฺ่ งวัดอุณหภูมิ โดยตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ะห้องสะนักงะน
- จัดเตร ึยมแอลกอฮอล์ เจล แลฯแอลกอฮอล์ ส เปรย์ เพู่ อ ใช้ล้ ะงมู อ แลฯฉี ดพ่ น
ก่อนเข้ะห้องสะนักงะน
- ให้ผู้มะติดต่อระชกะรสแกน QR CODE ไทยชนฯ ก่อนเข้ะห้องสะนักงะน
- สวมหน้ะกะกอนะมัย หน้ะกะกผ้ะ เว้นรฯยฯห่ะงรฯหว่ะงบุคคล
๒๚3 ด้ะนกะรดะเนินกิจกรรม ๕ ส
ส๚ สฯสะง
- กะหนดจัดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) จะนวน ๔ ครัง๊
๑) ครัง๊ ที่ ๑ ในวันเสะร์สัปดะห์ที่ ๔ ของเดูอนเมษะยน ๒๕๖๕
๒) ครัง๊ ที่ ๒ ในวันเสะร์สัปดะห์ที่ ๔ ของเดูอนมิถุนะยน ๒๕๖๕
๓) ครัง๊ ที่ ๓ ในวันเสะร์สัปดะห์ที่ ๔ ของเดูอนสิงหะคม ๒๕๖๕
๔) ครัง๊ ที่ ๔ ในวันเสะร์สัปดะห์ที่ ๔ ของเดูอนกันยะยน ๒๕๖๕
- สะรวจแยกของที่จะ เป็นต้องใช้ แลฯไม่จะ เป็นต้องใช้แยกจะกกัน
- กะรจัดเก็บโต์ฯทะงะนให้เร ึยบร้อยก่อนกลับบ้ะน
ส๚ สฯดวก
- กะหนดจุดในกะรวะงอุปกรณ์ที่ใช้รว่ มกัน
- กะรจัดเก็บเอกสะรเป็นแฟ๋มแยกหมวดหมู่ เพู่อสฯดวกในกะรค้นหะ

ส๚ สฯอะด
- กะรสะรวจ/ขจัดสะเหตุของควะมสกปรก/กะรคัดแยกขยฯ
- พนักงะนทะควะมสฯอะดจฯฉี ดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ แลฯเช็ด วัสดุ อุปกรณ์สะนักงะน
โต์ฯ เก้ะอี๊ เป็นปรฯจะทุกวัน
ส๚ สุขลักษณฯ
- กะรกะหนดมะตรกะรว ิธีกะรใช้สะหรับอุปกรณ์ที่มีควะมยุ่งยะกซับซ้อน
๑) ผังขั๊นตอนกะรเปิด-ปิด ตู้ UIH แลฯ WIFI
๒) ผังกะรเปิด-ปิด ทีว ึพช๚ /Conference
ส๚ สร้ะงนิสัย
- เจ้ะหน้ะที่ทุกคนถูอปฏิบัติตะมอย่ะงเคร่งครัด
- ปรฯกะศมะตรกะรแรงจูงใจในกะรจัดกิจกรรม ๕ ส
๓.

มี ก ะรคั ดเลู อ กส ะนั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนอ ะเภอตะมโครงกะรส ะนั ก งะนน่ ะอยู่ จะนวน

๔ ระงวัล ได้แก่
ระงวัลชนฯเลิศ

ได้แก่ สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอเมูองอุทัยธะนี

ระงวัลรองชนฯเลิศ อันดั บ ๑ ได้ แก่ สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอหนองฉะง
ระงวัลรองชนฯเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอบ้ะนไร่
ระงวัลชมเชย จะนวน ๕ ระงวัล ได้แก่ สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอห้วยคต
สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอทัพทัน
สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอสว่ะงอะรมณ์
สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอหนองขะหย่ะง
สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอละนสัก

กิจกรรม ๕ ส
ก่อนดาเนินการ

กิจกรรม ๕ ส
ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรม ๕ ส
หลังดาเนินการ

กิจกรรม ๕ ส
หลังดาเนินการ

ติดตามและคัดเลือก
ตามโครงการสานักงานน่าอยูร่ ะดับอาเภอ

กิจกรรมปันสุขปันน้าใจให้นอ
้ ง
"เรอฺ่ งง่ะยๆ ที่รว่ มทะกั นได้ " ท่ะนเคยสังเกตกั นไหมว่ะที่โต์ ฯทะงะนหร ฺอที่บ้ะนของเระบะงที ก็ มีดินสอ
ปะกกะเสียบเต็มไปหมดที่เหลูอใช้จร ิงๆ ก็มีเพียงไม่กี่ด้ะม
สะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัดอุทัยธะนี ได้ จด
ั กิ จกรรมจิตอะสะพัฒนะชุ มชนอุทัยธะนี ปันสุ ขปันนะใจ
ให้ น้ อ ง จืง ขอเชิญ ชวนร่ว มบร ิจะคดิ น สอ ปะกกะ สมุ ดแลฯเคร อฺ่ งเขี ยนที่ เหลู อ ใช้แ ต่ ยั ง สะมะรถใช้ง ะนได้
เพู่อรวบรวมแลฯส่งให้กับน้องๆ นักเร ึยน ได้ใช้ปรฯโยชน์กันต่อไป
ร่ว มเป็ น ส่ ว นหนื่ ง กั บ ควะมดี ง ะมแลฯร่ว มสะนต่ อ ควะมพอเพี ย งด้ ว ยกะรแบ่ ง ปั น ของเหลู อ ใช้
เพู่อให้น้องๆ นักเร ึยนได้ใช้ปรฯโยชน์
โดยส ะนั ก งะนพั ฒนะชุ มชนจั ง หวั ดอุ ทั ยธะนี ได้ เ ผยแพร่ ปรฯชะสั ม พั นธ์กิ จกรรมดั งกล่ ะว ที่ ป๋ ะย
ปรฯชะสั มพั นธ์งะนพั ฒนะชุ มชน ผ่ ะน website ส ะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี แลฯ Facebook
ส ะนั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจัง หวั ดอุ ทัย ธะนี แลฯเมู่ อ รวบรวมได้ ส่ิ ง ของที่ ผู้ มี จิตศรัท ธะบร ิจะคแล้ ว ส ะ นั ก งะน
พัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนีจฯนะส่งสิ่งของบร ิจะคให้น้องๆ ผู้ด้อยโอกะสในถิ่นทุรกันดะรต่อไป

รางวัลจากหน่วยงานภายนอก
สะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัดอุทัยธะนี ได้ เข้ะร่วมปรฯเมินองค์กร คุณธรรม ภะยใต้ แผนแม่บท
ส่งเสร ิมคุณธรรมแห่ งชะติ โดยได้ ปรฯเมิ นตนเองแลฯได้ จด
ั ส่งเอกสะรเชิงปรฯจักษ์ ผลกะรดะเนินงะนตะมเกณฑ์
ให้ สะนักงะนวัฒนธรรมจังหวัดอุ ทัยธะนี แลฯได้ รบ
ั เกี ยรติ บัตรปรฯกะศยกย่ององค์ กรคุณธรรม รฯดั บต้ นแบบ
จังหวัดอุทัยธะนี ปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ ๒๕๖๒ แลฯ องค์กรคุณธรรมต้ นแบบ จังหวัดอุทัยธะนี ปรฯจะปึ ๒๕๖๔

การเป็นหน่วยงานต้นแบบ
ส ะนั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจัง หวั ด อุ ทัยธะนี ไ ด้ ดะเนิ นกะรตะมแนวทะงโครงกะรพั ฒ นะชุ ม ชน
ใสสฯอะด ที่กรมกะรพัฒนะชุมชนตะมเกณฑ์กะรปรฯเมินครบทั๊ง ๕ มิติ มะโดยตลอด จนได้รบ
ั กะรระงวัล ดังนี๊
๑. ได้ รบ
ั กะรปรฯกะศให้ เ ป็ นหน่ ว ยงะนพั ฒ นะชุ ม ชนใสสฯอะดดี เ ด่ น มะแล้ ว จะนวน ๒ ปึ
ติดต่อกัน (ปึ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓)
๒. ได้รบ
ั กะรปรฯกะศให้เป็นหน่วยงะนพัฒนะชุมชนใสสฯอะดต้นแบบ ในปึ ๒๕๖๔
๓. หน่ วยงะนต้ นแบบกะรส่ งเสร ิมค่ ะนิ ยมองค์ กะร ปึ ๒๕๕๒ ซื่งในปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ ๒๕๕๒
กรมกะรพั ฒนะชุ มชนได้ คัดเลู อกส ะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุทัยธะนี เป็นหน่ วยงะน
ต้นแบบ ๑ ใน ๔ จังหวัด (อุทัยธะนี นครนะยก ขอนแก่น แลฯจังหวัดเพชรบุร ึ)
๔. หน่วยงะนต้นแบบกะรส่งเสร ิมค่ะนิยมองค์กะร ปึ ๒๕๕๗ แลฯ ปึ ๒๕๕๘
๕. หน่วยงะนต้นแบบกะรส่งเสร ิมค่ะนิยมองค์กะร ปึ ๒๕๖๐ แลฯ ปึ ๒๕๖๑
ซื่ ง ส ะ นั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจั ง หวั ด อุ ทั ย ธะนี ไ ด้ เ ชู่ อ มโยงผลกะรด ะ เนิ น งะน ทั๊ ง ๕ มิ ติ
โดยพั ฒนะกะรจังหวัดอุทัยธะนีปรฯกะศมะตรกะรกะรเสร ิมสร้ะงวัฒนธรรมสะนักงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุทัยธะนี
“สุ จร ิต โปร่งใส ส ะนั กงะนพัฒนะชุ มชนอุ ทัยธะนี ใสสฯอะด ๒๕๖๕” แลฯให้ เจ้ะหน้ะที่ทุกคนรับทระบแลฯถูอปฏิ บัติ
พร้อมกับขับเคลู่อนมะตรกะรกะรเสร ิมสร้ะงวัฒนธรรมสะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี “สุ จร ิต โปร่งใส
สะนักงะนพัฒนะชุมชนอุทัยธะนี ใสสฯอะด ภะยใต้ “โครงกะรเสร ิมสร้ะงวัฒนธรรม สุ จร ิต โปร่งใส พช๚อุทัยธะนี ใสสฯอะด”
แลฯได้ ส รุปผลกะรด ะเนิ นงะนเผยแพร่ปรฯชะสั ม พั นธ์ ทะงเว็ บไซต์ ส ะนั กงะนพั ฒ นะชุ ม ชนจังหวัดอุ ทัยธะนี
https://uthaithani.cdd.go.th/

ในปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ 2566 สะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัดอุทัยธะนีได้ วะงแผนจฯขยะยผล
กะรด ะเนิ นงะนโครงกะรพัฒนะชุ มชนใสสฯอะดลงสู่ รฯดั บอะเภอ คูอ โครงกะรสุ จร ิต โปร่งใส พช๚อะเภอ ใสสฯอะด
โดยมีกะรคัดเลู อกส ะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนอะเภอใสสฯอะดต้ นแบบ พร้อมกั บได้ กะหนดหลั กเกณฑ์ กะรคั ดเลู อก
จะนวน 5 มิติ ตอบสนองต่อกะรป๋องกันแลฯประบประมกะรทุจร ิตในภะครัฐอย่ะงเป็นรูปธรรม

