เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน

โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ท้าทาย”
ประจาปึ ๒๕๖๔

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทย
ั ธานี

โทร. ๐๕๖-๕๑๑๓๓๗

บทนา
กรมกะรพั ฒนะชุ มชน ได้ ก ะหนดแนวทะงกะรด ะเนิ นงะนโครงกะร “พั ฒนะชุ มชนใสสฯอะด”

ปรฯจะปึ ๒๕๖๔ เพู่อเป็นมะตรฐะนในกะรส่งเสร ิมให้ หน่วยงะนในสังกั ดมีกะรบร ิหะรจัดกะรให้ เป็นไปตะมหลัก
ควะมโปร่งใส ตลอดจนเสร ิมสร้ะงคุณธรรม จร ิยธรรม ให้ แก่ บุคละกรให้ ปรฯพฤติ แลฯปฏิ บัติหน้ ะที่ระชกะร

สอดคล้ องกั บปรฯมวลจร ิยธรรมข้ ะระชกะรพลเร ฺอน แลฯจรรยะข้ ะระชกะรกรมกะรพั ฒนะชุ มชน โดยได้ กะหนดให้
หน่วยงะนดะเนินกะรตะมแนวทะงกะรดะเนินงะนโครงกะร “พัฒนะชุมชนใสสฯอะด” ใน ๕ มิติ

ส ะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวั ดอุ ทัยธะนี ได้ ดะเนิ นกะรตะมแนวทะงฯ ที่ กรมกะรพั ฒนะชุ มชน

ก ะหนดแลฯได้ ร บ
ั กะรปรฯกะศให้ เป็ นหน่ วยงะนพั ฒนะชุ มชนใสสฯอะดดี เด่ นมะแล้ ว จะนวน ๒ ปึ ติ ดต่ อกั น
(ปึ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓) โดยกรมกะรพัฒนะชุ มชนได้ กะหนดเกณฑ์ดะเนินกะรเป็น ๕ มิติ สะนั กงะนพัฒนะชุ มชน

จั ง หวั ด อุ ทั ย ธะนี ไ ด้ ข ยะยผลจะกกะรด ะ เนิ นงะนตะมมิ ติ เดิ ม ที่ เ คยปฏิ บั ติ ท ะให้ เจ้ ะ หน้ ะที่ พั ฒ นะชุ ม ชน
จังหวั ดอุ ทัยธะนี ในรฯดั บจังหวั ด แลฯรฯดั บอ ะเภอ มี ก ะรบร ิหะรจัดกะรด้ ว ยหลั ก ควะมโปร่ง ใส แลฯสะมะรถ

ตรวจสอบได้ ผลกะรปฏิบัติงะนบรรลุเป๋ะหมะยประศจะกเรอฺ่ งร้องเร ึยนเกี่ ยวกั บกะรทุจร ิตแลฯปรฯพฤติ มิชอบ
หร ฺอลฯเว้นกะรปฏิบัติหน้ะที่ ที่ก่อให้เกิดควะมเสียหะยแก่ปรฯชะชน ข้ะระชกะรมีคุณธรรม จร ิยธรรม ปรฯพฤติ
ปฏิบัติตนตะมมะตรฐะนทะงคุณธรรมแลฯจร ิยธรรม ปรฯมวลจร ิยธรรมแลฯจรรยะข้ะระชกะรกรมกะรพัฒนะชุมชน

ขอขอบคุ ณเจ้ ะหน้ ะที่ พั ฒ นะชุ มชนทุ กคนที่ ให้ ควะมร่วมมู อ สนั บสนุ นกะรด ะเนิ นงะนแลฯ

ถู อปฏิ บัติ ตะมแนวทะงแลฯมะตรกะรที่สะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี กะหนดอย่ะงเคร่งครัด ส่ งผลให้
โครงกะรพัฒนะชุ มชนใสสฯอะด “ท้ะทะย” ปรฯจะปึงบปรฯมะณ ๒๕๖๔ ของจังหวัดอุทัยธะนี สะเร็จลุ ล่วงไปด้ วยดี

แลฯหวังเป็นอย่ะงยิง่ ว่ะเอกสะรสรุปผลผลกะรดะเนินงะนโครงกะรพัฒนะชุ มชนใสสฯอะด “ท้ะทะย” ปรฯจะปึ ๒๕๖๔ เล่มนี๊

สะมะรถเผยแพร่ผลกะรด ะเนินงะนของสะนักงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี ให้ เป็นที่ปรฯจักษ์ แก่ ผู้สนใจทั่วไป
แลฯหน่วยงะนสะมะรถนะไปปรับปรฯยุกต์ใช้ให้เกิดปรฯโยชน์แก่องค์กร ต่อไป

สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี
๒๐ กรกฎะคม ๒๕๖๔

พัฒนาชุมชนใสสะอาดต้นแบบ ปึ ๒๕๖๒ และ ปึ ๒๕๖๓

หน่วยงานต้นแบบการส่งเสรมค่
ิ านิยมองค์การ ปึ ๒๕๕๒

ในปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ ๒๕๕๒ กรมกะรพัฒนะชุมชนได้คัดเลูอก

สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทย
ั ธะนีเป็นหน่วยงะนต้นแบบ ๑ ใน ๔ จังหวัด
(อุทย
ั ธะนี นครนะยก ขอนแก่น แลฯจังหวัดเพชรบุร ึ)

หน่วยงานต้นแบบการส่งเสรมค่
ิ านิยมองค์การ ปึ ๒๕๕๗ และ ปึ ๒๕๕๘

หน่วยงานต้นแบบการส่งเสรมค่
ิ านิยมองค์การ ปึ ๒๕๖๐ และ ปึ ๒๕๖๑

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดอุทย
ั ธานี

แนวทางการดาเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
ประจาปึ ๒๕๖๔
ในปึ ง บปรฯมะณ พ๚ศ๚ ๒๕๖๔ ส ะนั ก งะนพั ฒนะชุ ม ชนจังหวั ด อุ ทัยธะนี ได้ ดะเนิ นงะนตะม

กรฯบวนงะนในกะรสร้ะงควะมโปร่งใสให้ เกิ ดกั บหน่ วยงะน ด้ วยกรฯบวนกะรมี ส่วนร่วมวะงแผน ร่วมปฏิ บัติ
ร่วมสรุปผล ดังนี๊
ขั๊นตอนที่ ๑ :

แต่ งตั๊ งคณฯกรรมกะรดะเนิ นงะนโครงกะรพัฒนะชุ มชนใสสฯอะด ปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ ๒๕๖๔

แลฯปรฯชุ มคณฯกรรมกะรฯ พร้อมกั บด ะเนิ นงะนโครงกะรพั ฒนะชุ มชนใสสฯอะดโดยจัดเวทีทบทวนผลกะร
ดะเนินงะนพัฒนะชุมชนใสสฯอะดในปึ ๒๕๖๓ ที่ผ่ะนมะ ร่วมกั นว ิเคระฯห์ ควะมเสี่ ยง แลฯรวบรวมระยลฯเอียด
จะกเวที พร้อมทั๊งกะหนดกิจกรรมในกะรจัดกะร/ป๋องกันปัจจัยเสี่ยง
ขั๊นตอนที่ ๒ :

กะหนดแผนกะรดะเนินงะนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตัวชีว๊ ัดที่กรมกะรพัฒนะชุมชนกะหนด

คณฯกรรมกะรได้ ร ว่ มกั นก ะ หนดแผนกะรด ะเนิ นงะน โดยมอบหมะยควะมรับ ผิ ดชอบให้

กลุ่ ม งะนทุ ก กลุ่ ม งะน ในแต่ ล ฯมิ ติข องเกณฑ์ ชี๊วั ดส ะ นั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนใสสฯอะด ปึ ๒๕๖๔ แลฯร่ว มกั น
กะหนดโครงกะรที่เป็นนวัตกรรมในกะรสร้ะงควะมโปร่งใสให้กับหน่วยงะน
ขั๊นตอที่ ๓ :

กะรดะเนินงะนตะมโครงกะร

ด ะเนิ นกะรแจ้ง แผนกะรด ะเนิ นงะนในกะรปรฯจะชุ ม เชิงปฏิ บัติก ะรเจ้ะหน้ ะที่พั ฒนะชุ มชน

ทุกคน เพู่อถูอปฏิบัติแลฯร่วมกันดะเนินกะร ใน ๕ มิติ แลฯดะเนินกิจกรรมตะมแผนที่กะหนด
ขั๊นตอที่ ๔ :

สรุปผลกะรดะเนินงะน

กลุ่ ม งะนปรฯสะนแลฯสนั บสนุ นกะรบร ิหะรงะนพั ฒนะชุ ม ชน สรุ ปผลกะรด ะเนิ นงะน แลฯ

นะเสนอผลกะรดะเนินงะน

มิตท
ิ ี่ ๑
ด้านบทบาทผูบ
้ รหารและความพยายามร
ิ
เร
ิ ม
่ ิ ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
ผู้บร ิหะร ซืง่ ได้แก่ พัฒนะกะรจังหวัดอุทัยธะนีแสดงบทบะทแลฯหน่วยงะน ได้ ดะเนินกะรในกะรสร้ะง

ควะมโปร่งใสให้เกิดขื๊นในหน่วยงะน ดังนี๊

๑. ปรฯกะศมะตรฐะนจร ิยธรรมของพัฒนะกะรจังหวัด เพู่อให้ กะรบร ิหะรงะนของสะนักงะน

พั ฒ นะชุ ม ชนจัง หวั ด อุ ทั ย ธะนี เป็ น ไปตะมรฯเบี ย บแบบแผนของทะงระชกะร บรรลุ วั ต ถุ ป รฯสงค์ อ ย่ ะ งมี
ปรฯสิทธิภะพแลฯปรฯสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้

๒. ปรฯกะศเจตจะนงสุจร ิตในกะรบร ิหะรงะนของจังหวัดอุทัยธะนี เพู่อ ดะเนินงะนตะมภะรกิ จ

ตะมหลั กธรรมะภิ บะล โดยยืดมั่ นในค่ ะนิ ยมของจังหวัดอุ ทัยธะนี “มุ่ งเน้ นปรฯสิ ทธิภะพ รับผิดชอบต่ อผลงะน

บร ิกะรด้วยใจ” เพู่อให้บรรลุผลสัมฤทธิต
์ ะมว ิสัยทัศน์ของจังหวัดอุทัยธะนี “เมูองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผะสุก” ยุทธศะสตร์กะรพัฒนะจังหวัด แลฯยกรฯดับคุณภะพชีว ิตที่ดีขื๊นของปรฯชะชนชะวจังหวัดอุทัยธะนี
กะรดะเนินกะร

๓. กะรขั บ เคลู่ อ นนโยบะยกะรก ะ กั บ ดู แ ลองค์ ก ะรที่ ดี มี ก ะรจัด ท ะ แผน แลฯระยงะนผล

๔. ปรฯกะศนโยบะยในกะรสร้ะงควะมโปร่ง ใสให้ เ กิ ดขื๊ นในหน่ ว ยงะน จะนวน ๕ ด้ ะน คู อ

ด้ะนบร ิหะรงะนบุคคล ด้ ะนบร ิหะรงบปรฯมะณ ด้ ะนกะรส่งเสร ิมกะรนะหลักปรัชญะของเศรษฐกิ จพอเพียงมะ

ใช้ในกะรดะรงชีว ิตแลฯกะรปฏิบัติระชกะร ด้ะนกะนส่งเสร ิมค่ะนิยมองค์กะร แลฯด้ ะนกะรจัดกะรเรอฺ่ งร้องทุกข์
แลฯมีกะรเผยแพร่ทะงเว็บไซด์ของหน่วยงะน

๔๚๑ ด้ ะนกะรบร ิหะรงะนบุคคล

- กะรปรฯกะศนโยบะยด้ะนกะรบร ิหะรงะนบุคคล

- แต่ ง ตั๊ งคณฯทะงะนบร ิหะรงะนบุ คคล ซื่งปรฯกอบไปด้ วยพั ฒนะกะรจังหวัด แลฯ

ผู้อะนวยกะรกลุ่มงะนทั๊ง ๔ กลุ่มงะน โดยให้ มีหน้ะที่ในกะรพิจะรณะแต่ งตั๊ ง โยกย้ะยข้ะระชกะร กะรพิจะรณะ
เลู่อนเง ินเดูอนข้ะระชกะร
ปรฯสิทธิภะพ

- จัดทะฐะนข้อมูลบุคละกรเป็นปัจจุ บันเพู่อเป็นข้อมูลในกะรบร ิหะรงะนบุคคลอย่ะงมี

- ด้ ะนกะรพิ จะรณะควะมดี ควะมชอบ ได้ แ ต่ งตั๊ งคณฯทะงะนพิ จะรณะข้ อตกลงกะร

ปฏิ บัติระชกะร แลฯพิ จะรณะผลกะรปรฯเมิ นผลกะรปฏิ บัติระชกะรของข้ ะระชกะรในต้ นรอบแลฯปละยรอบ

ซืง่ ปรฯกอบไปด้วย พัฒนะกะรจังหวัด ผู้อะนวยกะรกลุ่มงะน นักว ิชะกะรพัฒนะชุ มชนจังหวัด พัฒนะกะรอะเภอ พัฒนะกร
แลฯได้ ดะเนิ นงะนตะมกรฯบวนกะรปรฯเมิ นผลกะรปฏิ บัติระชกะรครบถ้ วนตะมที่กรมกะรพั ฒนะชุ มชนก ะหนด
รวมทั๊งแต่ งตั๊ งคณฯทะงะนรับผิดชอบตั วชี๊วัดแลฯค่ ะเป๋ะหมะยกะรปรฯเมินผลกะรปฏิ บัติระชกะรของจังหวัด
อุ ทัยธะนี เพู่ อให้ ก ะรขั บเคลู่ อนกะรปฏิ บัติระชกะรตะมตั วชี๊วัดแลฯกะรปรฯเมิ นผลกะรปฏิ บัติระชกะรบรรลุ
ตะมเป๋ะหมะย

- มีกะรกะหนดรูปแบบแลฯหลักเกณฑ์ในกะรพิจะรณะควะมดีควะมชอบของบุคละกร

แลฯดะเนินกะรให้เป็นไปตะมหลักเกณฑ์ เช่น กะรพิจะรณะข้อตกลงกะรปฏิบัติระชกะร ณ ต้นรอบกะรปรฯเมิน
กะรจัดทะข้อตกลง มี กะรกะหนดแนวทะงกะรปรฯเมินผลกะรปฏิ บัติระชกะร กะหนดหลักเกณฑ์กะรพิจะรณะ

ควะมดี ควะมชอบเพิ่ มเติ มจะกกะรปรฯเมินผลกะรปฏิ บัติระชกะรตะมตั วชีว๊ ัดแลฯสมรรถนฯที่กรมกะรพัฒนะชุ มชน
กะหนด โดยจฯพิจะรณะจะกระยงะนกะรส่งงะน ผลกะรเบิกจ่ะยงบปรฯมะณ กะรได้ รบ
ั คัดเลูอกเป็นข้ะระชกะรที่มี

ผลงะนดีเด่น กะรได้รบ
ั ระงวัลกิจกรรมพัฒนะชุมชนดีเด่น กะรปรฯเมินกะรมีส่วนร่วมของแต่ลฯอะเภอ แลฯนะมะจัดกลุ่ม

ปรฯเภท ดี เด่ น (A) ดี มะก (B) พอใช้ (C) เพู่อนะไปพิจะรณะเลู่ อนเง ินเดู อน กะรลงนะมรับทระบผลกะรปรฯเมิ น
แลฯแจ้งผลกะรเลู่อนเง ินเดูอน

- มี ก ะรแต่ ง ตั๊ ง คณฯกรรมกะรปรฯเมิ น ผลกะรทดลองปฏิ บั ติ ห น้ ะ ที่ ร ะชกะร แลฯ

คณฯทะงะนเพู่อพัฒนะข้ะระชกะรที่อยู่รฯหว่ะงทดลองปฏิบัติหน้ะที่ระชกะร

- กะรแต่ ง ตั๊ ง คณฯตรวจติ ด ตะมก ะ กั บ ดู แ ลแลฯนิ เ ทศติ ด ตะมให้ ค ะ แนฯน ะ กะร

ดะเนิ นงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี ทะงะนเพู่ อสนั บสนุนกะรด ะเนิ นงะนรฯดั บอะเภอในกะรขั บเคลู่ อน
ยุทธศะสตร์ของรัฐบะล/กรมกะรพัฒนะชุมชน แลฯจังหวัด จะนวน ๔ ทีม

- มีกะรกะหนดหลักเกณฑ์ ในกะรแต่ งตั๊ งโยกย้ะยข้ะระชกะร เพู่อสร้ะงขวัญก ะลั งใจแก่

บุคละกรในสังกัด เพู่อเพิ่มปรฯสบกะรณ์ในกะรทะงะน แลฯแลกเปลี่ยนเร ึยนรูร้ ว่ มกัน

- มี กะรปรฯชุ มเชิงปฏิ บัติกะรด ะเนิ นงะนตะมมะตรกะรปรับปรุงปรฯสิ ทธิภะพในกะร

ปฏิ บัติระชกะร ปรฯจะปึ ๒๕๖๔ เพู่ อถ่ ะยทอดตั วชี๊วัดแลฯค่ ะเป๋ะหมะย สร้ะงควะมรูค
้ วะมเข้ ะใจให้ เจ้ะหน้ ะที่
พัฒนะชุมชนทุกคน

- มีคะสั่งแบ่งงะนแลฯมอบหมะยกะรงะน ทั๊งรฯดับจังหวัด/อะเภอ

๔๚๒ ด้ ะนกะรบร ิหะรงบปรฯมะณ
ระยจ่ะยปรฯจะปึ

๔๚๒๚๑ มี ก ะรแต่ ง ตั๊ ง คณฯทะงะนเพู่ อ เร่ง รัดแลฯติ ดตะมกะรเบิ ก จ่ะ ยงบปรฯมะณ

๔๚๒๚๒ มีกะรจัดทะแผนกะรใช้จะ่ ยเง ินงบปรฯมะณ ปรฯจะปึ

๔๚๒๚๓ แจ้ ง แนวทะงแลฯว ธิ ีป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ กะรเบิ ก จ่ ะ ยงบปรฯมะณ ปรฯจ ะ ปึ

งบปรฯมะณ ให้เจ้ะหน้ะที่ทุกคนทระบแลฯถูอปฏิบัติ

๔๚๒๚๔ เร่งรัดกะรเบิกจ่ะยงบปรฯมะณโดยกะหนดให้มีกะรระยงะนผลกะรเบิกจ่ะย ใน

ที่ปรฯชุมพัฒนะกะรอะเภอปรฯจะเดูอนเป็นปรฯจะทุกเดูอน แลฯมีกะรติดตะมให้กะรสนับสนุนในรฯดับอะเภอ
๔๚๒๚๕ ระยงะนผลกะรเบิกจ่ะยให้ผู้บังคับบัญชะทระบทุกครัง๊ ที่มีกะรเบิกจ่ะย

แลฯกะรปฏิบัติระชกะร

๔๚๓ ด้ ะนกะรส่งเสร ิมกะรนะหลักปรัชญะของเศรษฐกิ จพอเพียงมะใช้ในกะรด ะรงชีว ิต
๔๚๓๚๑ ร่วมด ะเนิ นโครงกะรน้ อมนะแนวพรฯระชด ะร ิฯ สร้ะงควะมมั่ นคงทะงอะหะร

สู่ปฏิบัติกะร ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพู่อสร้ะงควะมมั่นคงทะงอะหะร

๔๚๓๚๒ มี กิ จกรรมส่ ง เสร ิมให้ ข้ าราชการด ารงชีว ต
ิ และปฏิ บัติห น้ าที่ ร าชการโดย

ยื ด หลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เช่น ปลู ก ผั ก สวนครัว เพื่ อ สร้า งความมั่ น คงทางอาหาร ประกาศ
เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดอุทัยธานีกาหนดคุณธรรมเป๋าหมาย
"พอเพียง ว ินัย สุจร ิต จิตอาสา" ประจาปึงบประมาณ พ๚ศ๚ 2564

๔๚๓๚๓ จัดปรฯกวดคัดเลูอก คนดี ศร ึ พช๚ โดยกะหนดเรอฺ่ งกะรดะเนินชีว ิตตะมหลัก

ปรัชญะเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเกณฑ์ในกะรชีว๊ ัด แลฯได้ มีกะรปรฯกะศมะตรกะรแนวทะงเสร ิมสร้ะงคุณธรรม
จร ิยธรรม ข้ะระชกะร/ลูกจ้ะงปรฯจะ โดยให้ข้ะระชกะรยืดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกะรดะเนินชีว ิต

๔๚๓๚๔ จัดทะโครงกะรเพู่อช่วยเพู่อน พช๚อุทัยธะนี เพู่อช่วยเหลูอ เกู๊ อกูลซืง่ กั นแลฯ

กันภะยในองค์กร แลฯนะควะมห่วงใยใส่ใจบุคละกร พช๚ อุทัยธะนี

๔๚๓๚๕ กะรจัดตั๊งกองทุนสวัสดิกะรกองทุนสวัสดิกะรพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี

๔๚๔ ด้ ะนกะรส่งเสร ิมค่ะนิยมองค์กะร
S&P จังหวัดอุทัยธะนี
จังหวัดอุทัยธะนี

๔๚๔๚๑ แต่ งตั๊ งแลฯปรฯชุ มคณฯทะงะนขับเคลู่อนค่ะนิยมองค์กะร ABC DEF แลฯ
๔๚๔๚๒ ปรฯกะศมะตรกะรจู งใจกะรขับเคลู่อนค่ะนิยมองค์กะร ABC DEF แลฯ S&P

๔๚๔๚๓ ส่งเสร ิมให้ จนท๚ มีพฤติ กรรมเป็นแบบอย่ะงที่ดี แลฯเป็นบุ คละกรที่พืงปรฯสงค์

ของกรมกะรพัฒนะชุมชนโดยกะรนะค่ะนิยมองค์กะร ABC DEF แลฯ S&P มะใช้ในกะรขับเคลู่อนงะน
จังหวัดอุทัยธะนี

๔๚๔๚๔ บุ คละกรจัดทะผลงะนกะรส่ งเสร ิมค่ ะนิ ยมองค์ กะร ABC DEF แลฯ S&P
๔๚๔๚๕ พิจะรณะคัดเลูอกบุคคลต้ นแบบกะรส่งเสร ิมค่ะนิยมองค์กะร โดยคณฯทะงะนฯ

แลฯปรฯกะศเกี ยรติ คุณบุคคลต้ นแบบค่ะนิยมองค์กะร ABC DEF แลฯ S&P ได้ แก่ นะงสะวสุ ชะดะ นิลปรฯภะ
ตะแหน่ง นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร กลุ่มงะนปรฯสะนแลฯสนับสนุนกะรบร ิหะรงะนพัฒนะชุมชน

จังหวัดอุทัยธานีได้ ดาเนินการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ ABC DEF S&P ก่ อให้ เกิ ดผล ดั งนี๊

ผลดี ต่ อหน่ ว ยงาน คื อ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ดอุ ทั ยธานี ได้ ร บ
ั การยอมรับจาก

หน่วยงานต่าง ๆ การได้พัฒนางาน และเกิดการเสร ิมพลัง การทางาน โดยการนาความรูใ้ หม่ ๆ มาสร้างผลงาน
และทาให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ มีภาพลักษณ์ที่ดี

ผลดี ต่อชุ มชน ได้ แก่ ผู้นาชุ มชนมีความศรัทธาในการทางาน และให้ ความร่วมมือในการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลดี ต่อ ตนเอง ได้ แก่ การพั ฒนาตนเอง ปรับพฤติ ก รรมการทางาน มี ความสุ ข ในการ

ทางาน มีการทางานเป็นทีม และมีขวัญกาลังใจในการทางาน

การใช้และส่งเสร ิมการใช้ค่านิยมองค์การกรมการพัฒนาชุมชน ABC DEF และ S&P ของ

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี สามารถเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่น ในเรอื่ งของการสร้างมนุษยสั มพันธ์ที่ดี

การพัฒนาตนเอง การทางานเป็นทีม การคิดร ิเรมิ่ สร้างสรรค์ การกล้าตั ดสิ นใจ และการให้ โอกาสผู้อื่นในการคิด
และตัดสินใจ

๔๚๕ ด้ ะนกะรจัดกะรเรอฺ่ งร้องเร ึยนร้องทุกข์ ได้ มีกะรจัดรฯบบ/กลไกจัดกะรเรอฺ่ งร้องเร ึยน

ร้อ งทุ ก ข์ โดยได้ มี ก ะรแต่ ง ตั๊ ง คณฯท ะ งะนแลฯมอบหมะยควะมรับผิ ด ชอบรฯบบจัด กะรรับ เร อฺ่ งร้อ งเร ึยน
แลฯจัดรฯเบียบ แนวทะง ช่องทะง ขั๊นตอนกะรปฏิบัติในกะรดะเนินกะรต่ อเรอฺ่ งร้องเร ึยนแลฯมีกะรมอบหมะย
เจ้ะหน้ะที่ในหน่วยงะนรับผิดชอบแลฯดะเนินตอบสนองต่อเรอฺ่ งร้องเร ึยนร้องทุกข์

๕๚ แจ้งให้ เจ้ะหน้ ะที่พัฒนะชุ มชนทุกรฯดั บรับทระบแลฯถู อปฏิ บัติตะมมะตรกะรป๋องกั นแลฯแก้ ไข

ปัญหะกะรทุจร ิตแลฯปรฯพฤติมิชอบ
แลฯปรฯพฤติมิชอบ

๕๚๑ ปรฯกะศจังหวัดอุทัยธะนี เรอฺ่ ง นโยบะยกะรต่ อต้ ะนกะรรับสิ นบน เพู่อป๋องกั นกะรทุจร ิต
๕๚๒ ปรฯกะศจังหวัดอุทัยธะนี เรอฺ่ ง กะรเสร ิมสร้ะงวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธะนี “สุ จร ิต โปร่งใส

จังหวัดอุทัยธะนีใสสฯอะด”

๕๚๓ ปรฯกะศเจตนะรมณ์จงั หวัดอุทัยธะนี “สุจร ิต โปร่งใส จังหวัดอุทัยธะนีใสสฯอะด ๒๕๖๔”

๕๚๔ ปรฯกะศสะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัดอุทัยธะนี เรอฺ่ ง มะตรกะรกะรใช้ทรัพย์สินของ

ทะงระชกะรของสะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี

๕๚๕ ปรฯกะศส ะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี เรอฺ่ ง เรอฺ่ ง มะตรกะรกะรปรับปรุง

รฯบบกะรทะงะนของสะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี

๕๚๖ จัดทะแผนปฏิ บัติกะรป๋ องกั นแลฯประบประมกะรทุจร ิตแลฯปรฯพฤติ มิ ชอบปรฯจะ

จังหวัดอุทัยธะนี แลฯระยงะนผลกะรดะเนินงะน รอบ ๖ เดูอน แลฯ รอบ ๑๒ เดูอน (ผลงะนสฯสม)

๖. กะรดะเนินงะนโครงกะรที่เป็นนวัตกรรมในกะรสร้ะงควะมโปร่งใสให้ เกิ ดขื๊นในหน่วยงะน

ภะยใต้ “โครงกะร สุจร ิต โปร่งใส พช๚อุทัยธะนี ใสสฯอะด” ดังนี๊

๖๚๑ แต่งตั๊งคณฯทะงะนขับเคลู่อนโครงกะรพัฒนะชุมชนใสสฯอะด ปรฯจะปึ ๒๕๖๔

๖๚๒ ปรฯชุมคณฯทะงะนขับเคลู่อนฯ เพู่อกะหนดหลักเกณฑ์ แลฯแนวทะงกะรดะเนินงะนโครงกะรฯ
๖๚๓ จัดทะแผนปฏิบัติกะรขับเคลู่อนโครงกะรฯ ครอบคลุมทั๊ง ๕ มิติ
๖.๔ ดะเนินกะรขับเคลู่อนกิจกรรมตะมโครงกะรฯ ดังนี๊

๖๚๔๚๑ กิ จกรรมที่ ๑ ปรฯชุ มเจ้ะหน้ ะที่พัฒนะชุ มชนทุกคนเพู่ อทบทวนแลฯว ิเคระฯห์

กะรด ะเนิ นงะนที่ ผ่ะนมะ ร่ว มก ะหนดกลยุ ทธ์ใ นกะรขั บเคลู่ อ น งะน งบ รฯบบ คน คู อ “งะนเยี่ยม คนยอด
งบปลอดทุจร ิต”

๖๚๔๚๔ กิ จ กรรมที่ ๒ กะรจัด ท ะ ข้ อ ตกลง (MOU) รฯหว่ ะ งพั ฒ นะกะรจั ง หวั ด แลฯ

ผู้อะนวยกะรกลุ่มงะน แลฯพัฒนะกะรอะเภอ เพู่อกะกับติดตะมแลฯกะรปรฯเมินผลกะรดะเนินงะน

๖๚๔๚๓ กิจกรรมที่ ๓ กะรเสร ิมสร้ะงจร ิยธรรมข้ะระชกะรกรมกะรพัฒนะชุ มชน ส่งเสร ิม

ให้ เจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุ มชนมี ทัศนคติ ที่ดี มี อุดมกะรณ์ในกะรปฏิ บัติงะนพัฒนะชุ มชน กะรบร ิกะรปรฯชะชนให้ มี

จิตบร ิกะร สร้ะงกะรทะงะนเป็นทีม เสร ิมสร้ะงกะรมีส่วนร่วม แลฯส่งเสร ิมค่ะนิยมองค์กร ABC DEF แลฯ S&P
เพู่ อให้ เจ้ะหน้ ะที่ทุกคนมี ควะมสุ ข สนุกกั บกะรทะงะน มี ควะมสมดุลรฯหว่ะงชีว ิตกั บกะรทะงะน (work life
balance)

๖๚๔๚๔ กิ จกรรมที่ ๔ IT support นะเทคโนโลยีสะรสนเทศมะสนับสนุนขับเคลู่อ น

โครงกะรฯ

๑) กะรใช้ Google Sheet ๛ Google form ๛ Google drive เป็นรฯบบระยงะนผล

กะรดะเนินงะน ติดตะม แลฯตรวจสอบกะรปฏิบัติงะน

๒) กะรเผยแพร่ปรฯชะสั มพั นธ์ข้ อมู ลข่ ะวสะรกะรด ะเนิ นงะนพั ฒนะชุ มชนผ่ ะน

สู่อออนไลน์ website Facebook แลฯ Line

๓) ช่องทะงสู่อสะรออนไลน์ผ่ะน Facebook (App. Messages) แลฯ LINE ภะยใต้

ชูอ
่ “Uthaicdd-hotline สะยตรงผู้บร ิหะร” (พั ฒนะกะรจังหวัด/หั วหน้ ะกลุ่ม/หั วหน้ะฝ่ะย) สะหรับให้ ผู้บร ิหะร
พูดคุย รับเรอฺ่ งจะกเจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุมชน เพู่อรับฟังควะมคิดเห็นหร ฺอปัญหะอุปสรรคในกะรทะงะน

๖๚๕ ติดตะม ปรฯเมินผล แลฯสรุปผลกะรดะเนินงะน พร้อมกับเผยแพร่ปรฯชะสัมพันธ์งะน

ขององค์กรสู่สะธะรณฯชน

๗๚ มีกะรเผยแพร่ข้อมูล เพู่อสร้ะงควะมโปร่งใสในกะรดะเนินงะนของหน่วยงะนภะครัฐ (ITA)

ด้วยข้อมูลกะรตอบคะถะมตะมแบบตรวจกะรเปิดเผยข้อมูลสะธะรณฯ (OIT) จะนวน ๔๓ คะถะม บนเว็บไซต์
ของสะนักงะน แลฯLink ข้อมูลกับจังหวัดเพู่อส่งให้สะนักงะน ป๚ป๚ช๚

ถอดบทเรยน
ึ
โครงการ สุจรติ โปร่งใส พช.อุทย
ั ธานี ใสสะอาด
การทุจร ิตและประพฤติมิชอบในวงราชการนับเป็นภัยร้ายแรงต่ อประชาชนและประเทศชาติ ส่งผลกระทบ

ต่ อการพั ฒนาประเทศในทุกๆ มิ ติ ซืง่ รัฐบาลได้ ให้ ความสาคั ญกั บการป๋องกั นและปราบปรามการทุจร ิตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยถือเป็นนโยบายสาคัญ เร่งด่ วนที่จะเรมิ่ ดาเนินการ โดยกาหนดให้ ส่วนราชการภาครัฐ
ยืดหลักโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาลที่เป็นสากลในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ การใช้ทรัพยากรในการพัฒนาประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จร ิง

กรมการพัฒนาชุมชนได้ ดาเนินโครงการพัฒนาชุ มชนใสสะอาด ตั๊ งแต่ ปึงบประมาณ พ๚ศ๚ 2550 เป็นต้ นมา

และได้ กาหนดแนวทางการดาเนินโครงการพั ฒนาชุ มชนใสสะอาด เพื่ อเป็นมาตรฐานในการส่ งเสร ิมให้ หน่วยงาน
ในสังกั ดมี การบร ิหารราชการด้ วยความโปร่งใส ตลอดจนเป็นการส่ งเสร ิมให้ ข้าราชการปฏิ บัติหน้าที่ราชการ

ด้วยความซือ
่ สัตย์ สุจร ิต ปราศจากการกระทาผิดว ินัย ซืง่ ในก้ าวย่าง ปึ พ๚ศ๚ 2564 ปึแห่ งการเสร ิมสร้างพลัง
และยกระดั บขีดความสามารถของชุ มชน เพื่อให้ คนยังชีพอยู่ได้ มีงานทา มีรายได้ เศรษฐกิ จชุ มชนฟื๊ นตั วและ

สามารถพั ฒ นาสู่ อนาคตได้ อย่ างสมดุ ล ตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง โดยการพั ฒ นาบุ คลากร

กรมการพั ฒนาชุ มชนที่เอื๊ อในการขั บเคลื่ อนงาน คน พช๚ต้ องมีใจในการทางาน รักในเกี ยรติ การเป็นข้ าราชการ
ที่ สนองเบื๊ องพระยุ คลบาท ท างานเป็ นที มเว ริ ค
์ และลงพื๊ น ที่ ท างานเคี ย งข้ า งประชาชนเสมื อ นญาติ พี่ น้ อ ง

เน้ นกระบวนการมี ส่วนร่วมของประชาชนและบูรณาการงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่ อให้ “ประชาชนชืน
่ ใจและ
มีความสุข”

สานั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธานี ให้ ความสาคั ญต่ อการป๋องกั นและปราบปรามการทุจร ิตใน

ระบบราชการ ให้ มีการดาเนิ นงานอย่างโปร่งใสมี ประสิ ทธิภาพอย่างต่ อเนื่อง และเป็นการป๋องกั นการกระทา

ผิ ดว น
ิ ั ยของข้ าราชการ อี ก ทั๊ งเพื่ อเป็ นการส่ ง เสร ิม ปลู ก จิตส านื กให้ ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่มี ว น
ิ ั ย ยืดมั่ น
ในจร ิยธรรม คุณธรรม และเสร ิมสร้างจิตสานืกที่ดีในการปฏิบัติราชการด้ วยความซือ
่ สั ตย์ สุ จร ิต ทุ่มเทให้ กับ

ราชการ และในส่ วนของการปรับเปลี่ ยนกระบวนทัศน์เพื่ อปรับปรุงพฤติ กรรมการปฏิ บัติงานของข้ าราชการ

ตามแนวทางการบร ิหารจัดการภาครัฐที่ดี (Good Governance) ตามเกณฑ์ของสถาบันการบร ิหารกิ จการ

บ้านเมืองที่ดี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก๚พ๚ร๚) กาหนด “I AM READY” เป็นค่านิยมที่
พืงประสงค์ของข้ าราชการยุ คใหม่ ซื่งกรมการพั ฒนาชุ มชนได้ ว ิเคราะห์ และออกแบบค่านิ ยมที่สอดคล้องกั บ

พฤติ กรรมในการทางานอย่างเหมาะสม ได้ ประกาศใช้ค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P เป็นหลักในการ
ทางานร่วมกับประชาชน รวมทั๊งให้ความสาคัญในการพัฒนาปรับปรุงระบบการบร ิหารงานบุคคลให้เป็นไปด้ วย
ความโปร่ง ใส และมี ประสิ ท ธิภ าพ เพื่ อให้ บุคลากรในส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด อุ ทัยธานี สามารถน า

หลั ก ธรรมาภิ บาลมาใช้เ ป็ น เคร อื่ งมื อส่ ง เสร ิมวั ฒ นธรรมองค์ ก าร ยกระดั บกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนสู่ องค์ ก ร

ธรรมาภิ บาล สร้างภาพลั ก ษณ์ ที่ดีต่อองค์ ก ร สามารถขั บเคลื่ อ นงานพั ฒนาชุ ม ชนให้ มีประสิ ทธิภาพมากขื๊ น
จังหวัดอุทัยธานีจงื ได้จด
ั ทา “โครงการ สุจร ิต โปร่งใส พช๚อุทัยธานี ใสสะอาด”
วัตถุประสงค์

1๚ เพื่ อให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ดและอ าเภอ มี ม าตรการในการบร ิหารจัดการเป็ นไปตาม

หลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

2๚ เพื่อส่งเสร ิมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มีทัศนคติ และค่านิยม โดยยืดถือปฏิบัติตนในอันที่จะมุ่งมั่น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซือ
่ สัตย์ สุจร ิต เสมอภาค และเป็นธรรม ในการสร้างความเชือ
่ ถือและศรัทธาต่อประชาชน

3. เพื่ อเสร ิมสร้า งภาพลั ก ษณ์ ข องส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด และอ าเภอให้ เ ป็ นแบบอย่างที่ ดี

ด้านคุณธรรมจร ิยธรรม

๔๚ เพื่อนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบร ิหารจัดการข้อมู ลข่าวสาร ได้ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

และสามารถตรวจสอบได้

ขั๊นตอนและว ิธีการดาเนินโครงการ

1๚ แต่งตั๊งคณะทางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจาปึ 2564

2๚ ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนฯ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการดาเนินงานโครงการฯ
3๚ จัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการฯ ครอบคลุมทั๊ง 5 มิติ
4. ดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี๊

4๚1 กิ จกรรมที่ 1 ประชุ มเจ้าหน้ าที่พัฒนาชุ มชนทุกคนเพื่ อทบทวนและว ิเคราะห์ การดาเนิ นงาน

ที่ผ่านมา ร่วมกาหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน งาน งบ ระบบ คน คือ “งานเยี่ยม คนยอด งบปลอดทุจร ิต”

4๚2 กิจกรรมที่ 2 การจัดทาข้อตกลง (MOU) ระหว่างพัฒนาการจังหวัดและผู้อานวยการกลุ่มงาน

และพัฒนาการอาเภอ เพื่อกากับติดตามและการประเมินผลการดาเนินงาน

4๚3 กิ จกรรมที่ 3 การเสร ิมสร้างจร ิยธรรมข้ าราชการกรมการพัฒนาชุ มชน ส่ งเสร ิมให้ เจ้าหน้าที่

พั ฒนาชุ มชนมี ทัศนคติ ที่ดี มี อุดมการณ์ ในการปฏิ บัติง านพั ฒนาชุ ม ชน การบร ิการประชาชนให้ มีจิตบร ิการ

สร้างการทางานเป็นทีม เสร ิมสร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสร ิมค่านิยมองค์กร ABC DEF และ S&P เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสุข สนุกกับการทางาน มีความสมดุลระหว่างชีว ิตกับการทางาน (work life balance)

4๚4 กิจกรรมที่ 4 IT support นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการฯ

4๚4๚1) การใช้ Google Sheet ๛ Google form ๛ Google drive เป็นระบบรายงานผลการ

ดาเนินงาน ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน

4๚4๚2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานพัฒนาชุมชนผ่านสื่อออนไลน์

website Facebook และ Line

4๚4๚3) ช่องทางสื่ อสารออนไลน์ผ่าน Facebook (App. Messages) และ LINE ภายใต้ ชอ
ื่

“Uthaicdd-hotline สายตรงผู้บร ิหาร” (พั ฒนาการจังหวัด/หั วหน้ากลุ่ม/หั วหน้าฝ่าย) สาหรับให้ ผู้บร ิหาร
พูดคุย รับเรอื่ งจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นหร ือปัญหาอุปสรรคในการทางาน

ผลลัพธ์ที่เกิดขื๊น

1๚ สานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดและอาเภอ มีมาตรการในการบร ิหารจัดการเป็นไปตามหลั กความ

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

2๚ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุ มชน สานั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัด/อาเภอ มี ทัศนคติ ที่ดี ยืดถื อค่านิ ยม และ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามประมวลจร ิยธรรมข้าราชการพลเร ือน และจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุ มชน ใน
การปฏิบัติตน สร้างความเชือ
่ ถือ ศรัทธาต่อประชาชน และไม่มีเรอื่ งร้องเร ึยน ร้องทุกข์
จร ิยธรรม

3๚ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด และอ าเภอมี ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี เป็ น แบบอย่า งที่ ดี ด้ านคุ ณ ธรรม
4๚ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุ มชน สานั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัด/อาเภอ และผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย สามารถ

เข้าถืงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

สรุปบทเรยนด้
ึ
านบทบาทผูบ
้ รหารและความพยายามร
ิ
เร
ิ ม
่ ิ ของหน่วยงาน
ในการสร้างความโปร่งใส ประจาปึ ๒๕๖๔
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทย
ั ธานี

กะรทุจร ิตแลฯปรฯพฤติ มิชอบในวงระชกะร เป็นภั ยร้ะยแรงต่ อปรฯชะชนแลฯปรฯเทศชะติ

ที่ บ่อ นท ะละยทั๊ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม กะรเมู อ งแลฯวั ฒ นธรรมตลอดจนส่ ง ผลกรฯทบต่ อ กะรพั ฒ นะปรฯเทศ

ในทุกๆ ด้ะน กะรทุจร ิตแลฯปรฯพฤติ มิชอบในปัจจุ บันถูอว่ะเป็ นปัญหะใหญ่แลฯได้ ทว ึควะมรุนแรง แลฯขยะย

วงกว้ะงขื๊นอย่ะงรวดเร็ว รวมทั๊งมีควะมสลับซับซ้อนจนยะกแก่กะรประบประมให้ หมดสิ๊ นไปโดยง่ะย ซืง่ รัฐบะล
เห็ นควะมส ะคั ญ กั บกะรป๋ องกั นแลฯประบประมกะรทุจร ิตปรฯพฤติ มิ ช อบในภะครัฐ จืง ได้ ก ะหนดนโยบะย

ด้ะนกะรป๋องกันแลฯประบประมกะรทุจร ิตปรฯพฤติมิชอบ โดยให้มีมะตรกะรแลฯรฯบบเทคโนโลยี นวัตกรรมที่
ช่วยป๋องกันแลฯลดกะรทุจร ิตแลฯปรฯพฤติมิชอบอย่ะงจร ิงจังแลฯเข้มงวด รวมทั๊งเป็นเครอฺ่ งมูอในกะรติ ดตะม
กะรแก้ ไขปัญ หะทุจร ิตแลฯปรฯพฤติ มิช อบอย่ะงเป็ นรฯบบ แลฯเร่งสร้ะงจิตส ะนื ก ของคนในสั งคมให้ ยืดมั่ น
ในควะมซูอ
่ สั ตย์ สุ จร ิต ถูกต้ อง ชอบธรรม แลฯสนั บสนุนทุกภะคส่ วนให้ เข้ ะมะมีส่วนร่วมในกะรป๋องกั นแลฯ
เฝ๋ะรฯวังกะรทุจร ิตปรฯพฤติ มิชอบ เพู่ อป๋องกั นกะรทุจร ิตแลฯปรฯพฤติ มิชอบภะยในหน่ วยงะน แลฯเพู่ อให้
ข้ะระชกะรเป็นที่เชูอ
่ ถูอศรัทธะแลฯเป็นที่ไว้วะงใจของปรฯชะชน

กรมกะรพัฒนะชุ มชน ได้ กะหนดแนวทะงแลฯหลักเกณฑ์กะรปรฯเมินโครงกะรพัฒนะชุ มชน

ใสสฯอะด ปรฯจะปึง บปรฯมะณ ๒๕๖๔ เพู่ อ เป็ นมะตรกะรในกะรส่ งเสร ิมให้ ห น่ ว ยงะนมี ก ะรบร ิหะรระชกะร
ด้ วยควะมโปร่งใส ตลอดจนเป็ นกะรส่ ง เสร ิมให้ ข้ะระชกะรปฏิ บัติห น้ ะที่ ด้วยควะมซู่อ สั ตย์ สุ จร ิต ประศจะก

กะรกรฯทะผิ ด ในมิ ติที่ ๑ ด้ ะนนโยบะย ผู้ บร ิหะรแลฯควะมพยะยะมร ิเรมิ่ ของหน่ วยงะนในกะรสร้ะงควะมโปร่งใส
ส ะนั กงะนพั ฒ นะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี ได้ ปรฯกะศ เรอฺ่ ง นโยบะยในกะรสร้ะงควะมโปร่งใสภะยในองค์ ก ร

เมู่อวันที่ ๑๔ เมษะยน ๒๕๖๓ โดยเผยแพร่ให้ บุคละกรในสั งกั ดแลฯปรฯชะชนได้ ทระบ มีมะตรกะร แนวทะง
แลฯผลกะรดะเนินงะนในกะรสร้ะงควะมโปร่งใสของหน่วยงะน ๕ ด้ะน

๑๚ ด้ ะ นกะรบร ิหะรงะนบุ คคล มี กะรด ะเนิ นงะนด้ ะนกะรบร ิหะรงะนบุ คคลในกะรพิ จะรณะ

ควะมดีควะมชอบอย่ะงโปร่งใส บร ิสุทธิ์ แลฯยุติธรรม

- แต่ งตั๊ งคณฯกรรมกะรบร ิหะรงะนบุ คคลของส ะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี

ในกะรกะหนดหลักเกณฑ์แลฯกะรพิจะรณะควะมดีควะมชอบ

- ได้ กะหนดหลั กเกณฑ์ กะรพิ จะรณะควะมดี ควะมชอบเพิ่ มเติ ม จะกที่กรมกะรพั ฒนะชุ มชน

กะหนด เช่น กะรได้ รบ
ั คั ดเลูอกเป็นข้ ะระชกะรที่มีผลงะนดี เด่ น กะรได้ รบ
ั ระงวัลกิ จกรรมพั ฒนะชุ มชนดี เด่ น

กะรส่ งงะน ผลกกะรเบิกจ่ะยเง ินงบปรฯมะณ กะรบรรลุตัวชีว๊ ัดตะมคะรับรองกะรปฏิบัติระชกะร จัดละดั บผล
กะรปรฯเมินเจ้ะหน้ะทีพัฒนะชุมชน เป็นต้น

- มี กะรก ะหนดหลั กเกณฑ์ ในกะรแต่ งตั๊ งโยกย้ ะยข้ ะระชกะร เพู่ อสร้ะงขวั ญก ะลั งใจแก่

บุคละกรในสังกัด เพู่อเพิ่มปรฯสบกะรณ์ในกะรทะงะน แลฯแลกเปลี่ยนเร ึยนรูร้ ว่ มกัน

๒๚ ด้ ะนกะรบร ิหะรงบปรฯมะณ มี ก ะรบร ิหะรงบปรฯมะณที่ มี ค วะมโปร่ง ใส ถู ก ต้ อ ง

มีปรฯสิทธิผล ช่วยป๋องกัน ลดควะมเสี่ยง ควะมผิดพละด ควะมเสียหะย หร ฺอกะรทุจร ิต

- แต่ ง ตั๊ งคณฯทะงะนเพู่ อ เร่ง รัดแลฯติ ดตะมกะรเบิก จ่ะยงบปรฯมะณระยจ่ ะยปรฯจะปึ
- จัดทะแผนกะรใช้จะ่ ยเง ินงบปรฯมะณ ปรฯจะปึ

- แจ้ง แนวทะงแลฯว ิธีปฏิ บัติเกี่ ยวกั บกะรเบิกจ่ะยงบปรฯมะณ ปรฯจะปึงบปรฯมะณให้

เจ้ะหน้ะที่ทุกคนทระบแลฯถูอปฏิบัติ

- เร่งรัดกะรเบิกจ่ะยงบปรฯมะณโดยกะหนดให้ มีกะรระยงะนผลกะรเบิกจ่ะย ในที่ปรฯชุ ม

พัฒนะกะรอะเภอปรฯจะเดูอนเป็นปรฯจะทุกเดูอน แลฯมีกะรติดตะมให้กะรสนับสนุนในรฯดับอะเภอ
- ระยงะนผลกะรเบิกจ่ะยให้ผู้บังคับบัญชะทระบทุกครัง๊ ที่มีกะรเบิกจ่ะย

๓๚ ด้ ะนกะรส่ ง เสร ิมกะรน ะหลั กปรัชญะของเศรษฐกิ จพอเพี ยง มะใช้ในกะรด ะรงชีว ิตแลฯ

กะรปฏิบัติหน้ะที่ระชกะร

- ให้ บุคละกรสั งกั ดส ะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี ทุกคน ด ะเนิ นตะมโครงกะร

แผนปฏิบัติกะร ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว (จฯพัฒนะใครเขะ ต้องพัฒนะตัวเระก่อน) ครบ ๑๐๐%

- ข้ะระชกะรดะรงชีว ิตแลฯปฏิบัติหน้ะที่ระชกะรโดยยืดหลักปรัชญะของเศรษฐกิจพอเพียง

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 ะนกะรส่งเสร ิมค่ ะนิ ยมองค์ กะร ABC DEF แลฯ S&P เพู่ อให้ บุคละกรได้ ปฏิบัติตะม

ค่ะนิยมที่พืงปรฯสงค์ ของกรมกะรพั ฒนะชุ มชน แลฯเป็ นกะรเพิ่มขี ดสมรรถนฯองค์กะรแลฯบุคละกรของกะร
พัฒนะชุ มชนให้ มีค่ะนิ ยมแลฯวัฒนธรรมที่เอู๊ อต่ อกะรปฏิ บัติงะนตะมภะรกิ จแลฯยุ ทธศะสตร์กรมกะรพั ฒนะ
ชุมชน สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี ได้ดะเนินกะรขับเคลู่อน ดังนี๊

- จัดปรฯชุ มชีแ
๊ จงแก่ เจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุ มชนจังหวัดแลฯอะเภอ ในกะรขับเคลู่ 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๚ ๒๕๖๔

- 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 ๒๕๖๔ เป็ น ไปอย่ ะ งมี

ปรฯสิทธิภะพ สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี จืงได้จด
ั ทะโครงกะรนวัตกรรม “โครงกะร สุจร ิต โปร่งใส
พช๚อุทัยธะนี ใสสฯอะด” ดังนี๊ โดยได้ดะเนินกะร ดังนี๊

๑. ปรฯชุ มเจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุ มชนทุกคน เพู่ อทบทวนแลฯว ิเคระฯห์ กะรด ะเนินงะนที่ผ่ะนมะ

ร่วมกะหนดกลยุทธ์ในกะรขับเคลู่อน งะน งบ รฯบบ คน คูอ งะนเยี่ยม คนยอด งบปลอดทุจร ิต

๒๚ จั ด ท ะ ข้ อ ตกลง (MOU) รฯหว่ ะ งพั ฒ นะกะรจั ง หวั ด แลฯผู้ อ ะ นวยกะรกลุ่ ม งะน แลฯ

พัฒนะกะรอะเภอ เพู่อกะกับติดตะมแลฯกะรปรฯเมินผลกะรดะเนินงะน

๓๚ กะรเสร ิมสร้ะงจร ิยธรรมข้ะระชกะรกรมกะรพัฒนะชุมชน ส่งเสร ิมให้เจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุมชน

มีทัศนคติที่ดี มีอุดมกะรณ์ในกะรปฏิบัติงะนพัฒนะชุมชน กะรบร ิหะรปรฯชะชนให้ มีจต
ิ บร ิกะร สร้ะงกะรทะงะน
เป็นทีม เสร ิมสร้ะงกะรมีส่วนร่วม แลฯส่งเสร ิมค่ะนิยมองค์กะร ABC DEF แลฯ S&P
๔๚ IT support นะเทคโนโลยีสะรสนเทศมะสนับสนุน

๕๚ ติ ดตะม ปรฯเมิ นผล แลฯสรุปผลกะรด ะเนิ นงะน พร้อมเผยแพร่ปรฯชะสั มพั นธ์งะนของ

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. สะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัด แลฯอะเภอ มี มะตรกะรในกะรบร ิหะรจัดกะรเป็นไปตะม

หลักควะมโปร่งใสแลฯสะมะรถตรวจสอบได้

๒. เจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุมชนทุกคน มีทัศนคติ ที่ดี ยืดถูอค่ะนิยม 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
จร ิยธรรม

๓. สะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัด อะเภอ มีภะพลักษณ์ที่ดี เป็นแบบอย่ะงที่ดีด้ะนคุณธรรม
๔. เจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุมชนทุกคน แลฯผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สะมะรถเข้ะถืงข้อมูลข่ะวสะรได้ ง่ะย

สฯดวก รวดเร็ว โปร่งใสแลฯสะมะรถตรวจสอบได้

๕. เจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุมชน มีควะมรัก สะมัคคี แลฯมีควะมสุข (Change for Good)

เอกสารประกอบมิตท
ิ ี่ ๑

มิตท
ิ ี่ ๒

ด้านความเปิดเผยข้อมูล
สะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี ได้ ดะเนินกะรตะมกรฯบวนกะรในกะรเปิดเผยข้อมู ลข่ะวสะร

ดังนี๊

๑๚ มี ก ะรจัดตั๊ ง ศู นย์ข้ อมู ล ข่ ะวสะรส ะหรับให้ บร ิกะรข้ อ มู ล ข่ ะวสะร แลฯมี ป๋ะยแสดงไว้ อ ย่ะงชัดเจน

เพู่อให้ปรฯชะชนได้รบ
ั ทระบข้อมูลข่ะวสะร

๒. มีกะรแต่งตั๊งคณฯกรรมกะร แลฯคณฯทะงะนปฏิบัติงะนศูนย์ข้อมูลข่ะวสะรฯ

๓๚ มีแฟ๋มข้อมูลข่ะวสะรตะมมะตระ ๙ แห่งพรฯระชบัญญัติข้อมูลข่ะวสะรของทะงระชกะร พ๚ศ๚ ๒๕๔๐

โดยกะรจัดทะแฟ๋มข้อมูลข่ะวสะรไว้บร ิกะร เช่น แผนงะน โครงกะร แลฯงบปรฯมะณระยจ่ะยปรฯจะปึ คู่มูอกะร
ดะเนินงะนฯ ต่ะง ๆ เกี่ยวกับงะนพัฒนะชุมชน

๔๚ มีกะรจัดทะดัชนีข้อมูลข่ะวสะรเพู่อให้สฯดวกในกะรค้นหะ
๕๚ มีกะรสรุปข้อมูลกะรจัดซูอ
๊ /จัดจ้ะงทุกเดูอน

๖๚ มีกะรจัดทะสถิติผู้มะใช้บร ิกะร/แบบสะรวจควะมพืงพอใจผู้รบ
ั บร ิกะรสรุปผลผู้มะใช้บร ิกะรระยงะน

ผู้บร ิหะรทระบ ผ่ะน Google form

๗๚ มี กะรน ะรฯบบสะรสนเทศมะช่วยในกะรคู บค้ นข้ อมู ล โดยรฯบบดั ง กล่ ะวสะมะรถจัดเร ึยงข้ อมู ล

ข่ะวสะรเป็นหมวดหมู่ สูบค้นเอกสะร แลฯสะมะรถเร ึยกดูข้อมูลได้ โดยง่ะย สฯดวก รวดเร็ว แลฯปรฯหยัดเวละ

ทะงเว็บไซต์ ของสะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัดอุทัยธะนี แลฯ รฯบบ E-Submission มะใช้ในกะรรับ-ส่งสู บค้น
เอกสะร/หนังสูอ ที่ต้องกะร

๘๚ จัดทะข้อมูล Big Data จังหวัดอุทัยธะนี แลฯ จัดทะองค์ควะมรู/้ info_km โดยได้ รวบรวมควะมรู ้

สะรปรฯโยชน์ เอกสะรที่ได้ รบ
ั จะกผู้ เข้ ะรับกะรฝุกอบรมต่ ะง ๆ เพู่ อเผยแพร่ให้ ผู้สนใจได้ สู บค้ นเพู่ อเพิ่ มพู น
ควะมรู ้

๙๚ เผยแพร่ข้อมูลข่ะวสะรที่สะคัญทะงเคร ฺอข่ะยสังคมออนไลน์ Facebook สะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัด

อุทัยธะนี

จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ขอ
้ มูลข่าวสารสาหรับให้บรการข้
ิ
อมูลข่าวสาร

มีปา้ ยบอกถืงทีต
่ ั้งของสถานทีห
่ รอศู
ื นย์ข้อมูลข่าวสารที่จด
ั ไว้ให้บรการข้
ิ
อมูลข่าวสาร
ที่เข้าใจได้ง่ายและมองเห็นได้ชด
ั เจน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก

มีเจ้าหน้าที่รบ
ั ผิดชอบประจาศูนย์ขอ
้ มูลข่าวสารหรอื
ปฏิบต
ั ิหน้าที่เกี่ยวกับการให้บรการข้
ิ
อมูลข่าวสาร

จัดทาดัชนีขอ
้ มูลข่าวสารไว้ให้บรการและแผนภู
ิ
มข
ิ ั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
ณ ศูนย์ขอ
้ มูลข่าวสาร

จัดทาสถิติผม
ู้ าใช้บรการ/แบบส
ิ
ารวจความพืงพอใจผู้รบ
ั บรการสรุ
ิ
ปผลผู้มาใช้บรการ
ิ
รายงานผู้บรหารทราบ
ิ
ผ่าน Google form

นาระบบสารสนเทศมาช่วยในการคืบค้นข้อมูล โดยระบบดังกล่าวสามารถจัดเรยงข้
ึ
อมูลข่าวสาร
เป็นหมวดหมู่ สืบค้นเอกสาร และสามารถเรยกดู
ึ
ข้อมูลได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดเวลา ทางเว็บไซต์ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี และ
ระบบ E-Submission มาใช้ในการรับ-ส่งสืบค้นเอกสาร/หนังสือ

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

จัดทะข้อมูล Big Data จังหวัดอุทย
ั ธะนี แลฯ จัดทะองค์ควะมรู/้ info_km
โดยได้รวบรวมควะมรู ้ สะรปรฯโยชน์ เอกสะรทีไ่ ด้รบ
ั จะกผู้เข้ะรับกะรฝุกอบรมต่ะง ๆ
เพู่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้สูบค้นเพู่อเพิ่มพูนควะมรู ้

เผยแพร่ขอ
้ มูลข่ะวสะรทีท
่ ะงเคร ฺอข่ะยสังคมออนไลน์ Facebook สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทย
ั ธะนี

เผยแพร่ขอ
้ มูลข่ะวสะรผ่ะนช่อง YOUTUBE CHANNEL สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทย
ั ธะนี

เอกสารประกอบมิตท
ิ ี่ ๒

มิตท
ิ ี่ ๓

ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี ได้ดะเนินกะรให้ปรฯชะชนเข้ะมะมีส่วนร่วมในกะรปฏิบัติงะน ดังนี๊

๑. มีกะรสะรวจควะมพืงพอใจของบุคคลภะยนอกต่อกะรดะเนินงะนของสะนักงะน เช่น กะรสะรวจควะม

พืงพอใจต่อกะรให้บร ิกะรงะนพัฒนะชุมชน

๒. กะรเปิดช่องทะงปรฯชะสัมพันธ์ต่ะง ๆ เพู่อให้ ปรฯชะชนได้ รบ
ั รูผ
้ ลกะรดะเนินงะนของสะนักงะนพัฒนะชุ มชน

จังหวัดอุทัยธะนี เพู่อสร้ะงควะมโปร่งใส ให้สะธะรณชนแลฯส่วนระชกะรได้ทระบ

๓. กะรขั บ เคลู่ อ นโครงกะรเศรษฐกิ จ ฐะนระกแลฯปรฯชะรัฐ ด้ ว ยบร ิษั ท ปรฯชะรัฐ รัก สะมั ค คี อุ ทั ย ธะนี

(ว ิสะหกิจเพู่อสังคม) จะกัด

๔๚ กะรแต่ งตั๊ งภะคปรฯชะชนเข้ ะมะมี ส่วนร่วมในกะรด ะเนิ นงะนพั ฒนะชุ มชน/กะรคั ดเลู อกต่ ะง ๆ(กะรบร ิหะร

ตะมโครงกะรขับเคลู่อนกะรพั ฒนะพู๊ นที่ต้นแบบกะรพั ฒนะคุณภะพชีว ิต ๛ คัดเลู อก นพต๚๛ ผู้นะกะรเปลี่ ยนแปลง๛
กิจกรรมปลูกผัก๛ กิจกรรมเชิดชูเกียรติต่ะง ๆ ๛ ทีมผู้นะอะสะพัฒนะบ้ะนเกิด)

๕๚ โครงกะรแผนปฏิบัติกะร ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพู่อสร้ะงควะมมั่นคงทะงอะหะร
๕.๑ ส่วนระชกะรในจังหวัด
๕๚๒ ผู้นะท้องถิ่น/ท้องที่

๕๚๓ ผู้นะ อช๚/อช๚/สตร ึ/เคร ฺอข่ะย OTOP

๖๚ สานั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธานี ได้ มีการแต่ งตั๊ งภาคประชาชนเข้ ามามี ส่วนร่วมเป็นกรรมการ

ในจัดซือ
๊ จัดจ้างโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปึ ดังนี๊

6๚1 ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ไ ด้ ร ับ งบประมาณให้ ด าเนิ น การโครงการ/กิ จ กรรม

ตามแผนปฏิ บัติราชการกรมการพั ฒ นาชุ มชนที่ต้องดาเนิ นการจัดซื๊อจัดจ้าง ทั๊ง สิ๊ น 257 โครงการ/กิ จกรรม
โดยมีการแต่งตั๊งภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซือ
๊ จัดจ้างทั๊งสิ๊ น 245 โครงการ/กิ จกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 95๚33 ของโครงการ/กิจกรรม

6๚2 โครงการตามงบเง ินกู้(กรมฯ) คือ โครงการพัฒนาพื๊นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิต ตามหลักทฤษฎีใหม่

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จานวน 308 ราย และเพิ่มเติม 7 ราย รวมทั๊งสิ๊ น 315 ราย มีการแต่ งตั๊ ง
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซือ
๊ จัดจ้าง ทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั๊งหมด

6๚๓ โครงการงบเง ินกู้ (จังหวัด) จานวน ๑ โครงการ ชื่อโครงการส่ งเสร ิมและพั ฒนาอาชีพครัวเร ือน

เป๋าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รบ
ั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชือ
๊ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
มีการแต่งตั๊งภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซือ
๊ จัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการทั๊งหมด

6๚4 โครงการงบพัฒนาจังหวัด จานวน ๑ โครงการ คือ โครงการพั ฒนาและเสร ิมสร้างชุ มชนเข้มแข็ ง

ด้ ว ยหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง มี การแต่ งตั๊ งภาคประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ว มในการจัดซื๊อ จัด จ้า ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการทั๊งหมด

6๚5 ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ไ ด้ มี ก ารแต่ ง ตั๊ ง ภาคประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ว มเป็ น

กรรมการในจัดซือ
๊ จัดจ้างโครงการ/กิจกรรม งบประมาณสูงสุด ๓ ลาดับแรก คือ

6๚5๚๑ โครงการพั ฒ นาพื๊ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ต
ิ ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ป ระยุ ก ต์ สู่

“โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดอุทัยธานี (งบเง ินกู้ 315 แปลง/โครงการ)งบประมาณ ๒9๛019๛2๐๐ บาท

6๚5๚๒ โครงการพั ฒนาศู นย์ เร ึยนรู ท
้ ฤษฎี ใหม่ รู ปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวั ดอุ ทั ยธานี

(งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ๒๔๓ แปลง/โครงการ) งบประมาณ ๑๓๛๗๔๗๛๒๐๐ บาท

6๚5๚๓ โครงการส่งเสร ิมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย งบประมาณ ๓๛๖๒๐๛๘๐๐ บาท

7๚ การเสร ิมสร้างความเข้ มแข็งกองทุนชุ มชนตามหลักธรรมาภิบาล สานักงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธานี

ได้ มีการแต่ งตั๊ งทีมคู่หูคู่คิด (Move For Fund Team) ตามคาสั่งจังหวัดอุทัยธานีที่ 1054/2564 ลงวันที่

29 มีนาคม พ๚ศ๚ 2564 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิ จฐานรากอย่างธรรมาภิบาล โดยให้ ความรูเ้ รอื่ งความสุ จร ิตโปร่งใส
แก่ ผู้ นา กลุ่ ม องค์ กร เคร ือข่ ายชุ มชน อี กด้ ว ย และยัง สอดแทรกความรู ใ้ นเรอื่ งเกี่ ยวกั บการป๋ องกั นทุ จร ิต
ความโปร่งใส ตามหลักสูตรต้านทุจร ิตศืกษาสู่ภาคประชาชน เพื่อนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ เพิ่มเติม

เอกสารประกอบมิตท
ิ ี่ ๓

มิตท
ิ ี่ ๔

ด้านการเสรมสร้
ิ างองค์กรคุณธรรม
สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี ได้ดะเนินกะรเสร ิมสร้ะงองค์กรคุณธรรม ดังนี๊

๑๚ ทบทวนแลฯว ิเคระฯห์ กะรด ะเนิ นงะนในปึที่ผ่ะนมะเพู่ อ กะรเสร ิมสร้ะงคุณธรรมจร ิยธรรม

องค์กร ในกะรปรฯชุมผู้บร ิหะรงะนพัฒนะชุมชนแลฯนักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนจังหวัดอุทัยธะนี

๒๚ แต่ ง ตั๊ ง คณฯท ะ งะนองค์ ก รคุ ณ ธรรม จั ง หวั ด อุ ทั ย ธะนี ขั บ เคลู่ อ นกะรด ะ เนิ น งะนให้

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 บัติที่ มี คุณธรรมจร ิยธรรม ค่ ะนิ ยมที่ ดี ยืดมั่ นหลั ก ธรรมทะงศะสนะ แลฯหลั ก ปรัช ญะของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นฐะนในกะรดะเนินชีว ิตตะมแนวทะง “พอเพียง ว ินัย สุจร ิต จิตอะสะ”

๓๚ มี ปรฯกะศเจตนะรมณ์ ใ นกะรเป็ น องค์ ก รคุ ณ ธรรมของส ะ นั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจัง หวั ด

อุทัยธะนี ในกะรสร้ะงคนดี เพู่อสั งคมดี ส่งเสร ิมให้ คนในสะนักงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดแลฯอะเภอ มี ทัศนคติ
ว ิธีคิด แลฯกะรปรฯพฤติ ปฏิ บัติที่ส ฯท้อนกะรมี คุณธรรม จร ิยธรรมแลฯค่ ะนิ ยมที่ ดี ส่ งผลให้ อ งค์ ก รมี คุณค่ ะ

มีปรฯสิทธิภะพแลฯปรฯสิทธิผลในกะรดะเนินงะน ยืดมั่นหลักคุณธรรมเป็นฐะนในกะรดะเนินชีว ิตตะมแนวทะง
“พอเพียง ว ินัย สุจร ิต จิตอะสะ” เพู่อเป็นส่วนหนื่งของกะรสร้ะงสังคมไทยในกะรก้ะวเป็นสังคมคุณธรรม

๔๚ ด้ ะนกะรเสร ิมสร้ะงคุณธรรม จร ิยธรรม แลฯจรรยะข้ะระชกะร เพู่อพัฒนะ แลฯเสร ิมสร้ะง

ให้ ข้ะระชกะรมีควะมซูอ
่ สั ตย์ สุ จร ิต ยืดมั่ นในคุณธรรม จร ิยธรรม กล้ ะยูนหยัดในสิ่ง ที่ถูกต้ อง ด ะรงชีว ิตแลฯ
ปฏิ บัติงะนโดยยืดหลั ก ปรัช ญะเศรษฐกิ จที่พ อเพี ยง แลฯเสร ิมสร้ะงให้ ข้ะระชกะรมี จิตส ะนื กแลฯแสดงออก
ซืง่ ควะมศรัทธะ แลฯเชูอ
่ มั่นองค์กะรมีขวัญกะลังใจในกะรปฏิบัติงะน จืงได้ดะเนินกะร ดังนี๊

๔๚๑ มีกะรจัดทะโครงกะรเสร ิมสร้ะงคุณธรรม จร ิยธรรม ข้ะระชกะรสะนักงะนพัฒนะชุ มชน

จังหวัดอุ ทัยธะนี เพู่ อมุ่งเน้ นให้ ข้ะระชกะรปรฯพฤติ ปฏิบัติหน้ ะที่ระชกะรโดยยืดหลักคุณธรรม จร ิยธรรม แลฯ
จรรยะข้ะระชกะร เพู่อขับเคลู่อนหน่วยงะนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

๔๚๒ มีกะรขับเคลู่ อนคุณธรรม (เฉพะฯกะล) ที่สอดคล้ องกั บสถะนกะรณ์กะรแพร่รฯบะดของโรค

ติดเชูอ
๊ ไวรัสโคโรนะ ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมระยงะนให้จงั หวัดทระบ

๔๚๓ มีกะรปรฯกะศแรงจูงใจในกะรทะงะนเพู่อสร้ะงขวัญกะลังใจแก่หน่วยงะนแลฯบุคละกร

เพู่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้ะระชกะร ดังนี๊

๔๚๓๚๑ กิจกรรมคัดเลูอกหน่วยงะน “โครงกะรสะนักงะนน่ะอยู่” จะนวน ๔ ระงวัล ได้แก่
ระงวัลชนฯเลิศ

ได้แก่

สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอทัพทัน

ระงวัลรองชนฯเลิศ อันดั บ ๑ ได้แก่ สะนักงะนพัฒนะชุ มชนอะเภอเมูองอุทัยธะนี
ระงวัลรองชนฯเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอบ้ะนไร่

สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอหนองฉะง

ระงวัลชมเชย จะนวน ๕ ระงวัล ได้แก่ สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอห้วยคต
สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอละนสัก

สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอสว่ะงอะรมณ์

สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอหนองขะหย่ะง

๔๚๓๚๒๚ กิจกรรมคัดเลูอกปรฯเภทบุคคล ได้แก่

๔๚๓๚๒๚๑ โครงกะรคนดีศร ึ พช๚” จะนวน ๕ ระงวัล ดังนี๊

พัฒนะกะรอะเภอดีเด่น ได้แก่ นะงเธียรรัตน์ จันทรัตนันท์

ตะแหน่ง พัฒนะกะรอะเภอห้วยคต

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนดีเด่น ได้แก่ นะยนิมิต กละยสุข

ตะแหน่ง นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

พัฒนะกรดีเด่น

กลุ่มงะนสะรสนเทศกะรพัฒนะชุมชน
ได้แก่ นะยภะณุพงศ์ กิติกะธร

ตะแหน่ง นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนปฏิบัติกะร
สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอเมูองอุทัยธะนี

บุคคลต้นแบบกะรซูอ
่ สัตย์สุจร ิต ได้แก่ นะงสะวณัฐติกะญจน์ จีรฯพงษ์เอกธนะ
ตะแหน่ง นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร
สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอทัพทัน

พัฒนะกรผู้มีผลงะนดี (ชมเชย) ได้แก่

นะงสะวธัญญะรัตน์ สิญจวัตร

ตะแหน่ง นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร
สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอสว่ะงอะรมณ์
นะยอนันตวุฒิ บุญเนูอง

ตะแหน่ง นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนปฏิบัติกะร
สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอละนสัก

นะยศักดิ์ชย
ั เที่ยงสุนทร

ตะแหน่ง นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนปฏิบัติกะร
สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอบ้ะนไร่

๔๚๓๚๒๚๒ บุคคลต้ นแบบค่ะนิยมองค์กะร ABC DEF แลฯ S&P ได้แก่
นะงสะวสุชะดะ นิลปรฯภะ

ตะแหน่ง นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร
กลุ่มงะนปรฯสะนแลฯสนับสนุนกะรบร ิหะร
งะนพัฒนะชุมชน

๔๚๓๚๒๚๓ บุคคลแต่งกะยผ้ะไทยดีเด่น ได้แก่

นะงสะวนพพร สุคนธชะติ

ตะแหน่ง นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

กลุ่มงะนส่งเสร ิมกะรพัฒนะชุมชน

๔๚๓๚๒๚๔ บุคคลผู้เร ึยนรูใ้ นรฯบบ e-learning ดีเด่น ได้แก่
นะยนิมิต กละยสุข

ตะแหน่ง นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

กลุ่มงะนสะรสนเทศกะรพัฒนะชุมชน

๓๚ กะรสนับสนุนข้ะระชกะรเข้ะรับกะรคัดเลูอกเป็นข้ะระชกะรดีเด่ น ปรฯเภทต่ะงๆ ดังนี๊
๓๚๑ ข้ะระชกะรพลเร ฺอนดีเด่นของ ก๚พ๚ ได้แก่

นะงวัชร ึ สินธุศิร ิ ตะแหน่ง พัฒนะกะรอะเภอเมูองอุทัยธะนี

๓๚๒ โครงกะรข้ะระชกะรต้นแบบด้ะนจร ิยธรรม (The Icon) ได้แก่

๑) นะงสะวสุชะดะ นิลปรฯภะ ตะแหน่ง นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

๒) นะงสะวณัฐติกะญจน์ จีรฯพงษ์เอกธนะ

ตะแหน่ง นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

๔๚ กะรสร้ะงกะรรับรูป
้ รฯมวลจร ิยธรรมข้ะระชกะร

๕๚ โครงกะรเพู่อช่วยเพู่อน พช๚อุทัยธะนี เพู่อช่วยเหลูอ เกู๊ อกูลซืง่ กั นแลฯกั นภะยใน

องค์กร แลฯนะควะมห่วงใยใส่ใจบุคละกร พช๚ อุทัยธะนี

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดอุทย
ั ธานี

วันพฤหั สบดี ที่ ๑๘ มีนะคม ๒๕๖๔ เวละ ๑๓๚๓๐ น๚ ณ ห้ องปรฯชุ มสฯแกกรัง ชัน
๊ ๕ ศะละกละงจังหวัดอุทัยธะนี

ผู้ชว่ ยศะตระจะรย์พิเศษ ดร๚อลงกต วรกี รองผู้ว่ะระชกะรจังหวัดอุทัยธะนี เป็นปรฯธะนในพิธม
ี อบเกี ยรติ บัตร

ปรฯกะศยกย่องชุ มชน องค์ กร แลฯ อะเภอคุณธรรม รฯดั บต้ นแบบ ปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ ๒๕๖๒ โดยมี
ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จะนวน ๒๘ ชุมชน องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จะนวน ๓๗ องค์กร แลฯอะเภอคุณธรรม

ต้ นแบบ จะนวน ๘ อะเภอ เข้ ะรับเกี ยรติ บัตร ในกะรนี๊ สะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนีได้ รบ
ั เกี ยรติ
บัตรปรฯกะศยกย่ององค์กรคุณธรรม รฯดับต้นแบบ ปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ ๒๕๖๒ ดังกล่ะวด้วย

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีได้มุ่งมั่นที่จะเสร ิมสร้างหน่วยงานมุ่งสู่องค์กรคุณธรรม ภายใต้

การดาเนินกิจกรรมเสร ิมสร้างองค์กรคุณธรรมต่างๆ ซืง่ สรุปผลการดาเนินงานได้ ดังนี๊
กิจกรรม

ผลการดาเนินการ

กิ จ กรรม ปรฯกะศเจตนะรมณ์ ใ นกะรเป็ น องค์ ก ร บุ คลากรในสั ง กั ดรับทราบเจตนารมณ์ ใ นการขั บเคลื่ อน
คุณธรรมของสะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัดอุทัยธะนี

ง า น ไ ป สู่ อ ง ค์ ก ร คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ น า ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ น

สุจร ิต จิตอาสา" ประจาปึงบประมาณ พ๚ศ๚ 2564

ไม่ ประมาท มี ทัศ นคติ ว ธิ ค
ี ิ ด และการประพฤติ ปฏิ บัติที่

และ ก าหนดคุ ณ ธรรมเป๋ า หมาย "พอเพี ย ง ว น
ิ ั ย ชีว ิตประจาวัน มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
สะท้อนการมีคุณธรรม จร ิยธรรมและค่านิยมที่ดี ส่งผลให้
องค์ ก รมี คุ ณค่ า มี ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลในการ

ดาเนินงาน และได้ สะท้อนถืงปัญหาภาพรวมขององค์กร
ข้ อ บกพร่อ งเพื่ อ น าไปสู่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา และพั ฒ นา
องค์กรให้ดียิ่งขื๊น
กิ จ กรรม กะรเสร ิมสร้ะ งคุ ณ ธรรม จร ิยธรรม แลฯ

ข้ า ราชการมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ร ิต ยื ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม

ข้ะระชกะร

ปฏิบัติงานโดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจที่พอเพียง และมี

จรรยะข้ะระชกะร กะรสร้ะงกะรรับรูป
้ รฯมวลจร ิยธรรม จร ิยธรรม กล้ า ยื น หยั ด ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง ด ารงชี ว ต
ิ และ
จิตส านื ก และแสดงออก มี ค วามศรัทธา และเชื่อ มั่ นใน

องค์ ก าร มี ข วั ญ ก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน ขั บ เคลื่ อ น

หน่ วยงานให้ เป็นองค์ กรคุณธรรมต้ นแบบ รวมทั๊ง มีการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) ไปถืงระดั บผู้นา กลุ่ม องค์กร

ชุมชน ที่สอดคล้องกั บสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชือ
๊
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โครงการสานักงานน่าอยู่

ส านั ก งานพั ฒ นาชุ มชนจั ง หวั ด /อ าเภอ มี ค วามเป็ น

ระเบี ย บเร ึยบร้อ ย น่ า อยู่ สามารถเอื๊ อ อ านวยต่ อ การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้มาขอรับบร ิการ

เกิ ดความพอใจ มี สภาพแวดล้ อมที่ดี เกิ ดบรรยากาศน่ าทางาน
ปลอดภัย สะอาดเร ึยบร้อย ถูกสุ ขลักษณะ สามารถปฏิบัติงาน
ด้ วยความรวดเร็ว และผู้ มาติ ดต่ อราชการสามารถได้ รบ
ั การ
บร ิการด้วยความพืงพอใจ
โครงการคนดีศร ึ พช๚

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี มีสมรรถนะสูงขื๊น
(เก่ง ดี มีคุณธรรม) มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความรัก

ความสามัคคีในหมู่คณะ มีความภาคภูมิใจในตนเองและ

องค์กร เกิดแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป๋าหมาย
โครงกะรเพู่อช่วยเพู่อน พช๚อุทัยธะนี

เจ้าหน้ าที่ พั ฒนาชุ ม ชนจังหวั ดอุ ทั ยธานี มี ค วามสั ม พั น ธ์
และมีกิจกรรมช่วยเหลือ เกื๊ อกูลต่ อกั นและกั น ซืง่ นาไปสู่

การปลู กฝังค่ านิ ยมองค์ การให้ แก่ เจ้าหน้ าที่พัฒนาชุ มชน
ทุ ก คน มี ส วั ส ดิ ก ารที่ ส ร้า งขวั ญ ก าลั ง ใจต่ อ เจ้ า หน้ า ที่

พั ฒ น า ชุ ม ช น ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ทุ ก ร ะ ดั บ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ก า ร
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เอกสารประกอบมิตท
ิ ี่ ๔

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

ในสถะนที่ ท ะงะน เพู่ อควะมเป็ น รฯเบี ยบเร ึยบร้อ ยในที่ ทะ งะนก่ อ ให้ เ กิ ด สภะพกะรทะ งะนที่ ดี ปลอดภั ย มี

รฯเบี ยบเร ึยบร้อ ย น ะ ไปสู่ ก ะรเพิ่ ม ผลผลิ ต แลฯช่ว ยสร้ะ งสภะพแวดล้ อ มที่ ดีใ นที่ ทะ งะน เกิ ดควะมสฯอะด
เร ึยบร้อ ยในหน่ ว ยงะน ถู ก สุ ข ลั ก ษณฯ ท ะ ให้ ข้ ะ ระชกะรสะมะรถใช้ ศั ก ยภะพของตนเองได้ อ ย่ ะ งเต็ ม
ควะมสะมะรถ สร้ะงทัศ นคติ ที่ดีข องข้ ะระชกะรต่ อ หน่ ว ยงะน เกิ ดควะมร่วมมู อ ร่ว มใจ แลฯข้ ะระชกะรจฯมี
รฯเบียบว ินัยมะกขื๊นแลฯรักหน่วยงะน ดังนี๊

๑๚ กะรเข้ะร่วมกิ จกรรมสนับสนุนมะตรกะรลด แลฯคัดแยกขยฯมู ลฝอยในหน่วยงะนภะครัฐ

โดยกะหนดมะตรกะรลด แลฯคัดแยกขยฯมูลฝอยในหน่วยงะน ดังนี๊
๑.๑ มะตรกะรปฏิบัติกะรลดขยฯมูลฝอย
๑.๑.๑

งดกะรใช้โฟมบรรจุ อะหะรในส ะนั กงะน กรณี ต้อ งจัดเตร ึยมอะหะรในกะร

ปรฯชุมต่ะง ๆ ให้ใช้กล่องกรฯดะษชะนอ้อย

๑๚๑๚๒ ให้ ใช้แก้ วน้ะ ภะชนฯใช้ซ้ะ ปิ่ นโต กล่ องใส่ อะหะร ตฯกร้ะ ถุ งผ้ ะ ภะชนฯหร ฺอ

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพู่อลดกะรใช้ถุงพละสติกหูหิ๊ว

๑๚๑๚๓ ลดภะรฯกะรใช้ถุงพละสติก/พละสติกหูหิ๊ว ภะยในสะนักงะน

เตร ึยมไว้

๑.๑.๔ นะขยฯร ึไซเคิ ล เช่น ขวดน้ะพละสติ ก กรฯดะษสองหน้ ะ ใส่ ลงในถั งบรรจุ ที่
๑๚๑๚๕ นะขยฯทั่วไปที่ใช้แล้วทิ๊งในถังบรรจุที่เตร ึยมไว้

๑๚๑๚๖ ให้ พนั กงะนทะควะมสฯอะดดะเนินกะรบันทืกข้อมูลปร ิมะณขยฯในหน่วยงะน

ทุกวัน สรุปเป็นระยเดูอนส่งให้กลุ่มงะนปรฯสะนฯ เพู่อระยงะนจังหวัด ทระบ
๑๚๒ กะรคัดแยกขยฯมูลฝอย

รับปรฯทะนอะหะร

๑.๒.๑ จั ด วะงถั ง บรรจุ ข ยฯร ึไซเคิ ล ขยฯเปึ ย ก แลฯ ขยฯทั่ ว ไปไว้ ที่ บ ร ิเวณห้ อ ง
๑๚๒๚๒ ให้ เ จ้ะหน้ ะที่ พั ฒ นะชุ ม ชนทุ ก คนรวบรวมกรฯดะษใช้ส องหน้ ะ ให้ พ นั ก งะน

ทะควะมสฯอะดทุกวัน เพู่อปรฯทับตระตะมรวบรวมบันทืกปร ิมะณ

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

ด้ะนสภะพแวดล้อมกะรทะงะน จัดทะแผนปฏิบัติกะร ๕ ส แลฯแต่ งตั๊ งคณฯทะงะนโครงกะรสะนักงะนน่ะอยู่
แลฯคณฯกรรมกะรคัดเลูอกสะนักงะนน่ะอยู่

๒๚๑ ด้ะนสภะพแวดล้อมสถะนที่ทะ งะน โดยได้ดะเนินกะร ดังนี๊
- กะรแบ่งพู๊นที่รบ
ั ผิดชอบ

- กะรมีป๋ะยบอกชูอ
่ สะนักงะน/อัตระกะลัง/บอร์ดปรฯชะสัมพันธ์
- กะรจัดมุมสะหรับต้อนรับผู้มะติดต่อระชกะร
- กะรจัดมุมวะงเอกสะรเพู่อกะรเผยแพร่

๒.๓ มะตรกะรป๋องกันกะรแพร่รฯบะดของโรคติ ดเชูอ
๊ ไวรัสโคโรนะ ๒๐๑๙ (COVID-19)

โดยได้ดะเนินกะร ดังนี๊

- จัดเตร ึยมเครอฺ่ งวัดอุณหภูมิ โดยตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ะห้องสะนักงะน

- จัดเตร ึยมแอลกอฮอล์ เจล แลฯแอลกอฮอล์ สเปรย์ เพู่ อ ใช้ล้ะงมู อ แลฯฉี ดพ่ น

ก่อนเข้ะห้องสะนักงะน

- ให้ผู้มะติดต่อระชกะรสแกน QR CODE ไทยชนฯ ก่อนเข้ะห้องสะนักงะน
- สวมหน้ะกะกอนะมัย หน้ะกะกผ้ะ เว้นรฯยฯห่ะงรฯหว่ะงบุคคล

๒๚๔ ด้ะนกะรดะเนินกิจกรรม ๕ ส
ส๚ สฯสะง

- กะหนดจัดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) จะนวน ๔ ครัง๊
๑) ครัง๊ ที่ ๑ ในวันเสะร์สัปดะห์ที่ ๔ ของเดูอนเมษะยน ๒๕๖๔

๒) ครัง๊ ที่ ๒ ในวันเสะร์สัปดะห์ที่ ๔ ของเดูอนมิถุนะยน ๒๕๖๔

๓) ครัง๊ ที่ ๓ ในวันเสะร์สัปดะห์ที่ ๔ ของเดูอนสิงหะคม ๒๕๖๔

๔) ครัง๊ ที่ ๔ ในวันเสะร์สัปดะห์ที่ ๔ ของเดูอนกันยะยน ๒๕๖๔

- สะรวจแยกของที่จะ เป็นต้องใช้ แลฯไม่จะ เป็นต้องใช้แยกจะกกัน

- กะรจัดเก็บโต์ฯทะงะนให้เร ึยบร้อยก่อนกลับบ้ะน
ส๚ สฯดวก

- กะหนดจุดในกะรวะงอุปกรณ์ที่ใช้รว่ มกัน

- กะรจัดเก็บเอกสะรเป็นแฟ๋มแยกหมวดหมู่ เพู่อสฯดวกในกะรค้นหะ
ส๚ สฯอะด

- กะรสะรวจ/ขจัดสะเหตุของควะมสกปรก/กะรคัดแยกขยฯ

- พนักงะนทะควะมสฯอะดจฯฉี ดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ แลฯเช็ด วัสดุอุปกรณ์สะนั กงะน

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

๔ ระงวัล ได้แก่

๓.

มี ก ะรคั ดเลู อกส ะนั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนอ ะเภอตะมโครงกะรส ะนั ก งะนน่ ะอยู่ จะนวน
ระงวัลชนฯเลิศ

ได้แก่

สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอทัพทัน

ระงวัลรองชนฯเลิศ อันดั บ ๑ ได้แก่ สะนักงะนพัฒนะชุ มชนอะเภอเมูองอุทัยธะนี
ระงวัลรองชนฯเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอบ้ะนไร่

สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอหนองฉะง

ระงวัลชมเชย จะนวน ๕ ระงวัล ได้แก่ สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอห้วยคต
สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอละนสัก

สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอสว่ะงอะรมณ์

สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอหนองขะหย่ะง

๔๚ กะรส ะ รวจควะมพื ง พอใจของผู้ ม ะติ ด ต่ อ ระชกะรของส ะนั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจัง หวั ด

อุทัยธะนี แลฯระยงะนผลกะรดะเนินงะนให้ผู้บังคับบัญชะทระบ

กิจกรรม ๕ ส
ก่อนดะเนินกะร

กิจกรรม ๕ ส
รฯหว่ะงดะเนินกะร

กิจกรรม ๕ ส
หลังดะเนินกะร

กิจกรรม ๕ ส
หลังดะเนินกะร

ติดตามและคัดเลือก
ตามโครงการสานักงานน่าอยูร่ ะดับอาเภอ

รางวัลจากหน่วยงานภายนอก
สะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัดอุทัยธะนี ได้ เข้ะร่วมปรฯเมินองค์กร คุณธรรม ภะยใต้ แผนแม่บท

ส่งเสร ิมคุณธรรมแห่ งชะติ โดยได้ ปรฯเมินตนเองแลฯได้ จด
ั ส่งเอกสะรเชิงปรฯจักษ์ ผลกะรด ะเนินงะนตะมเกณฑ์

ให้ สะนั กงะนวัฒนธรรมจังหวัด อุทัยธะนี แลฯได้ รบ
ั เกี ยรติ บัตรเป็นองค์ กรคุณธรรมต้ นแบบ จังหวัด อุ ทัยธะนี
เมู่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนะคม ๒๕๖๔ เวละ ๑๓๚๓๐ น๚ ณ ห้ องปรฯชุ มสฯแกกรัง ชัน
๊ ๕ ศะละกละงจังหวัดอุทัยธะนี

โดยมี ผู้ ช่ว ยศะตระจะรย์พิเศษ ดร๚อลงกต วรกี รองผู้ ว่ะระชกะรจัง หวัดอุ ทัยธะนี เป็นปรฯธะนในพิ ธม
ี อบ
เกียรติบัตรปรฯกะศยกย่องชุมชน องค์กร แลฯ อะเภอคุณธรรม รฯดับต้นแบบ ปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ ๒๕๖๒

การเป็นหน่วยงานต้นแบบ
ส ะนั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจัง หวัด อุ ทัยธะนี ไ ด้ ดะเนิ นกะรตะมแนวทะงโครงกะรพั ฒ นะชุ ม ชน

ใสสฯอะด ที่กรมกะรพัฒนะชุมชนตะมเกณฑ์กะรปรฯเมินครบทั๊ง ๕ มิติ มะโดยตลอด จนได้รบ
ั กะรระงวัล ดังนี๊

๑. ได้รบ
ั กะรปรฯกะศให้เป็นหน่วยงะนพัฒนะชุมชนใสสฯอะดดีเด่ นมะแล้ว จะนวน ๒ ปึติดต่ อกั น

(ปึ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓) แลฯในปึ ๒๕๖๔

๒. หน่วยงะนต้นแบบกะรส่งเสร ิมค่ะนิยมองค์กะร ปึ ๒๕๕๒ ซืง่ ในปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ ๒๕๕๒

กรมกะรพั ฒนะชุ มชนได้ คัดเลู อกส ะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดอุ ทัยธะนี เป็นหน่ วยงะนต้ นแบบ ๑ ใน ๔ จังหวัด
(อุทัยธะนี นครนะยก ขอนแก่น แลฯจังหวัดเพชรบุร ึ)

๓. หน่วยงะนต้นแบบกะรส่งเสร ิมค่ะนิยมองค์กะร ปึ ๒๕๕๗ แลฯ ปึ ๒๕๕๘
๔. หน่วยงะนต้นแบบกะรส่งเสร ิมค่ะนิยมองค์กะร ปึ ๒๕๖๐ แลฯ ปึ ๒๕๖๑

เอกสารประกอบมิตท
ิ ี่ ๕

