ระดับ

แผนปฏิบัตกิ ารดาเนินงานโครงการ "พัฒนาชุมชนนครสวรรค์ใสสะอาด"
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
มิตทิ ี่ 1 ด้านบทบาทผูบ้ ริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
นโยบาย/มาตรการ/แนวทาง
กิจกรรม/โครงการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

1 1.มาตรฐานจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ง
พัฒนาการจังหวัดให้บุคลากรในสังกัด และ
ประชาชนได้รับทราบ
2.นโยบายสร้างความโปร่งใสของผู้บริหาร
2.1 นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล

หลักฐานอ้างอิง

1.มีการจัดทาประกาศมาตรฐานจริยธรรมของ
ผู้ดารงตาแหน่งพัฒนาการจังหวัดให้บุคลากร
ในสังกัด และประชาชนได้รับทราบ

เม.ย.-62

ฝ่ายอานวยการ สพจ.

ประกาศฯ

2.มีการจัดทาประกาศนโยบาย
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นบอร์ดใน
การเข้ามามีส่วนร่วมการแต่งตั้งโยกย้าย การ
พิจารณาความดีความชอบ

เม.ย.-62

ฝ่ายอานวยการ สพจ.

ประกาศฯ
คาสั่งแต่งตั้ง

2.1.2 มีการจัดทาหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง
โยกย้าย

เม.ย.-62

ฝ่ายอานวยการ สพจ.

ประกาศฯ

รอบประเมินที่ 1 ฝ่ายอานวยการ สพจ.
และ 2

ประกาศฯ

2.1.3 มีการจัดทาเกณฑ์พิจารณาความดี
ความชอบ
2.2 นโยบายด้านการบริหารงบประมาณ

หน่วยงานปฏิบตั ิ
สพจ./สพอ.

2.2.1 มีแผนการใช้จา่ ยงบประมาณและ
ทะเบียนคุมการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ

เม.ย.-62

ฝ่ายอานวยการ สพจ.

แผนการ
ดาเนินงาน

2.2.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทา
หน้าที่ตรวจสอบดาเนินการตามแผนการใช้
จ่ายเงิน

พ.ค.-62

ฝ่ายอานวยการ สพจ.

คาสั่งแต่งตั้ง

2.2.3. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณและมีการรายงาน
ในที่ประชุมประจาเดือน

ต.ค.61 - ก.ย.62 ฝ่ายอานวยการ สพจ.

รายงานการประชุมประจาเดือน

-2ระดับ

นโยบาย/มาตรการ/แนวทาง

กิจกรรม/โครงการ

2.3 นโยบายด้านการส่งเสริมค่านิยมองค์การ ABC 2.3.1 มีการจัดทาแผนและดาเนินการตาม
DEF และ S&P
แผนปฏิบัติการในการนาค่านิยมองค์การ ABC
DEF และ S&P ไปใช้ในการปฏิบัติในระดับ
หน่วยงาน
2.3.2 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรใน
สังกัดที่มีการนาค่านิยมองค์การไปปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม
2.4 นโยบายด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2.4.1 มีคลินิค ไขข้อ ข้องใจ สร้างความ
โปร่งใสคน พช. และขยายผลทุกอาเภอ
เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการ

2 การประชาสัมพันธ์มาตรการ

โครงการนวัตกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ

หน่วยงานปฏิบตั ิ
สพจ./สพอ.

เม.ย.62 - ก.ย.62 ฝ่ายอานวยการ สพจ.

แผนการ
ดาเนินงาน

ฝ่ายอานวยการ สพจ.

ประกาศฯ

ก.ย.-62

ต.ค.61 - ก.ย.62 ฝ่ายอานวยการ สพจ./สพอ.

2.4.2 มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
รับผิดชอบในเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ต.ค.61 - ก.ย.62 ฝ่ายอานวยการ สพจ.

2.4.3 มีผังขั้นตอน การจัดการกับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์

ต.ค.61 - ก.ย.62 ฝ่ายอานวยการ สพจ.

- มีการประชาสัมพันธ์มาตรการ ให้ขา้ ราชการ
ได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ติดบอร์ด สนง.
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ
- มีการจัดทาโครงการนวัตกรรม
"Application Line สร้างสรรค์งาน พช.
นครสวรรค์ใสสะอาด"

หลักฐานอ้างอิง

คลินิค ณ สพจ./
สพอ.

กลุ่มงาน
สารสนเทศ

สพจ.

แบบรับทราบ
นโยบาย/บอร์ด/
เว็บไซต์สานักงาน

เม.ย.62 -ก.ย.62 อานวยการ

สพจ.

โครงการฯ

เม.ย.-62

-3ระดับ

นโยบาย/มาตรการ/แนวทาง

กิจกรรม/โครงการ

3 โครงการนวัตกรรม

- มีการดาเนินงานโครงการนวัตกรรม

4 โครงการนวัตกรรม

- มีการประเมินผล สรุปผลการดาเนินงานและ
รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการให้
ผู้บริหาร
- สรุปบทเรียน มีการจัดการความรู้ การสร้าง
ความโปร่งใสของหน่วยงานเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนางานอย่างเป็นระบบ

5 สรุปบทเรียน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ

เม.ย.62 -ก.ย.62 อานวยการ
ก.ย.-62

อานวยการ

หน่วยงานปฏิบตั ิ
สพจ./สพอ.
สพจ. / สพอ.

หลักฐานอ้างอิง
โครงการฯ

สพจ.

สรุปผล

สพจ.

สรุปบทเรียน

ระดับ

นโยบาย/มาตรการ/แนวทาง

1 1.1 มีการจัดสถานที/่ จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร

แผนปฏิบัตกิ ารดาเนินงานโครงการ "พัฒนาชุมชนนครสวรรค์ใสสะอาด"
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
มิตทิ ี่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล
กิจกรรม/โครงการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

1.1.1 จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ของหน่วยงานตามมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

เม.ย.-62

กลุ่มงาน
สารสนเทศ

หน่วยงานปฏิบตั ิ
สพจ./สพอ.
สพจ.

หลักฐานอ้างอิง
- คาสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
- ป้ายบอก
สถานที่

1.1.2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจา
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
1.1.3 มีป้ายบอกสถานที่ตั้งของศูนย์ขอ้ มูล
2.1.1 มีขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงานตาม
มาตรา 9 แห่งพ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

เม.ย.-62

กลุ่มงาน
สารสนเทศ

สพจ.

มีแฟ้มข้อมูล
คู่มือหรือคาสั่ง
เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่

3 3.1 มีดัชนีขอ้ มูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ 3.1.1 จัดทาดัชนีขอ้ มูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอย่างชัดเจน

เม.ย.-62

กลุ่มงาน
สารสนเทศ

สพจ.

- ดัชนีข้อมูล
ข่าวสาร

4 4.1 มีสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการศูนย์ขอ้ มูล 4.1.1 จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ
ข่าวสาร
ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร

เม.ย.62 - ก.ย.62

กลุ่มงาน
สารสนเทศ

สพจ.

- มีทะเบียนการ
ใช้บริการ

2 2.1 ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามมาตรา 9
แห่งพ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540

4.1.2 นาเสนอสรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ ทุก 3 เดือน

- สาเนารายงาน
เสนอ
ผู้บงั คับบัญชา

-2ระดับ

นโยบาย/มาตรการ/แนวทาง

5 5.1 มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการสืบค้น
ข้อมูล

กิจกรรม/โครงการ
5.1.1 นาระบบสารสนเทศมาช่วยในการ
สืบค้นข้อมูล
5.1.2 มีการจัดทาข้อมูลเป็นหมวดหมูใ่ นระบบ
สารสนเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย.62 - ก.ย.62

ผูร้ ับผิดชอบ

หน่วยงานปฏิบตั ิ
สพจ./สพอ.

กลุ่มงาน
สารสนเทศ

สพจ.

หลักฐานอ้างอิง
- เว็บไซต์
สานักงาน

ระดับ

นโยบาย/มาตรการ/แนวทาง

1 1.1 มีการเผยแพร่งานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานให้สาธารณชนทราบ

แผนปฏิบัตกิ ารดาเนินงานโครงการ "พัฒนาชุมชนนครสวรรค์ใสสะอาด"
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
มิตทิ ี่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
กิจกรรม/โครงการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

1.1.1 มีการเผยแพร่งานตามภารกิจหลักของ เม.ย.62 - ก.ย.62
หน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ของ
หน่วยงาน

กลุ่มงาน
สารสนเทศ

2 2.1 มีการแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วน 2.1.1 แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็น เม.ย.62 - ก.ย.62 อานวยการ
ร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน

กรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่ได้รับ
งบประมาณสูงสุด 3 ลาดับแรก

หน่วยงานปฏิบตั ิ
สพจ./สพอ.
สพจ./สพอ.

สพจ./สพอ.

หลักฐานอ้างอิง
- เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

- คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
สพจ.และอาเภอ

ระดับ
1

นโยบาย/มาตรการ/แนวทาง
1.1 ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการในปีที่ผ่านมา

2 2.1 กาหนดมาตรการและจาทาแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ

2.2 จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่มงุ่ เน้นให้
ข้าราชการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึด
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาข้าราชการ

3 3.1 มีการดาเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติ
การ/โครงการ
4 4.1 มีการดาเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติ
การ/โครงการ ครบถ้วนและบรรลุเป้าหมาย
ตอบสนองยุทธศาสตร์ ส่งเสริมจริยธรรม
ข้าราชการกรมฯ อย่างเป็นรูปธรรม

แผนปฏิบัตกิ ารดาเนินงานโครงการ "พัฒนาชุมชนนครสวรรค์ใสสะอาด"
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
มิตทิ ี่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
กิจกรรม/โครงการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

1.1.1 ประชุมคณะทางานมิติที่ 4 ด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการเพื่อทบทวนผลการดาเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา

เม.ย.62 - ก.ย.62

2.1.1 กาหนดมาตรการและจาทาแผนปฏิบัติ
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ

เม.ย.62 - ก.ย.62 อานวยการ

หน่วยงานปฏิบตั ิ
สพจ./สพอ.
สพจ./สพอ.

กลุ่มงาน
สารสนเทศ

สพจ./สพอ.

ต.ค. 62 - ก.ย.62 อานวยการ
2.2.2 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมนาจิตใจ
(ทาบุญวันพระ ฟังธรรมะ สวดมนต์)
3.1.1 ข้าราชการประพฤติปฏิบัติหน้าที่
เม.ย.62 - ก.ย.62 อานวยการ
ราชการตามมาตรการและแผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม
4.1.1 สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เม.ย.62 - ก.ย.62 อานวยการ
และแนวทางในการดาเนินงานในปีต่อไปพร้อม
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

สพจ./สพอ.

7-ม.ค.-62

- เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

สพจ./สพอ.

อานวยการ

2.2.1 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน

หลักฐานอ้างอิง

สพจ./สพอ.

สพจ.

ภาพถ่ายกิจกรรม

-2ระดับ

นโยบาย/มาตรการ/แนวทาง

กิจกรรม/โครงการ

ผูร้ ับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

5 5.1 หน่วยงานมีการยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ ราชการ 5.1.1 คัดเลือกข้าราชการเพื่อยกย่องเชิดชู
ในสังกัดที่ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เกียรติขา้ ราชการที่ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
และจรรยาข้าราชการ
จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ

เม.ย.62 - ก.ย.62 อานวยการ

หน่วยงานปฏิบตั ิ
สพจ./สพอ.
สพจ

หลักฐานอ้างอิง

ระดับ
1

นโยบาย/มาตรการ/แนวทาง
1.1 มีการดาเนินกิจกรรม 5 ส

แผนปฏิบัตกิ ารดาเนินงานโครงการ "พัฒนาชุมชนนครสวรรค์ใสสะอาด"
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
มิตทิ ี่ 5 ด้านสภาพแวดล้อมสถานทีท่ างาน (กิจกรรม 5ส)
กิจกรรม/โครงการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

1.1.1 จัดทาโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สถานที่ทางาน ( 5ส)

1.2 กาหนดมาตรการในการจัดกิจกรรม ส.สะสาง 1.2.1 กาหนดมาตรการในกิจกรรม ส.สะสาง
ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

หน่วยงานปฏิบตั ิ
สพจ./สพอ.

หลักฐานอ้างอิง

ต.ค.61 -ก.ย.62

อานวยการ

สพจ./สพอ.

- โครงการ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
สถานทีท่ างาน (5
ส)

ต.ค.61 -ก.ย.62

อานวยการ

สพจ./สพอ.

- ประกาศมาตรการ
5 ส ภาพถ่าย
กิจกรรม

ต.ค.61 -ก.ย.62

อานวยการ

สพจ./สพอ.

- ภาพถ่าย
กิจกรรม

1. ก่อนกลับบ้านเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเก็บ
ทาความสะอาดโต๊ะทางานของตนเองเป็น
ประจาทุกวัน
2.ก่อนกลับบ้านเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเก็บ
ทาความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล
ให้อยู่ในความเรียบร้อยก่อนกลับบ้านเป็น
ประจาทุกวัน
2 2.1 กาหนดมาตรการในการจัดกิจกรรม ส.สะดวก 2.1.1 กาหนดมาตรการในกิจกรรม ส.สะดวก
ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. กาหนดจุดวางวัสดุอปุ กรณ์เครื่องใช้
สานักงานที่ต้องใช้ร่วมกัน
2.มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบ

-2ระดับ

นโยบาย/มาตรการ/แนวทาง

กิจกรรม/โครงการ

3 3.1 กาหนดมาตรการในการจัดกิจกรรม ส.สะอาด 3.1.1 กาหนดมาตรการในกิจกรรม ส.สะอาด
ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

ต.ค.61 -ก.ย.62

อานวยการ

หน่วยงานปฏิบตั ิ
สพจ./สพอ.
สพจ./สพอ.

ระยะเวลาดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ

หลักฐานอ้างอิง
- ภาพถ่าย
กิจกรรม

1. แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ
2.ก่อนกลับบ้านเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสะสาง
สะดวก สะอาด โต๊ะทางานเป็นประจาทุกวัน
3.เก็บทาความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลให้อยู่ในความเรียบร้อยก่อน
กลับบ้านเป็นประจาทุกวัน
4 4.1 กาหนดมาตรการในการจัดกิจกรรม ส.
สุขลักษณะ ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

4.1.1 กาหนดมาตรการในกิจกรรม ส.
สุขลักษณะ ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ต.ค.61 -ก.ย.62

อานวยการ

สพจ./สพอ.

- ภาพถ่าย
กิจกรรม

5 5.1 กาหนดมาตรการในการจัดกิจกรรม ส.สร้าง
นิสัย ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด

5.1.1 กาหนดมาตรการในกิจกรรม ส.สร้าง
นิสัย ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ครบทุกจิ กรรม 5ส

ต.ค.61 -ก.ย.62

อานวยการ

สพจ./สพอ.

- ภาพถ่าย
กิจกรรม

1. กาหนดวันจัดกิจกรรม 5ส ภายใน
สานักงาน เดือนละ 1 ครั้ง
2.กาหนดวัดจัดกิจกรรม 5ส (Big Cleaning
Day) ปีละ 2 ครั้ง
3.
ประกวดส
านักงานพั
ฒนาชุฒมนาชุ
ชนอมาเภอดี
เด่น
3.ประกวดส
านักงานพั
ชนอาเภอ
.

ดีเด่น ด้าน 5ส ประจาปี 2562
4.
ประกาศเกี
ยรติคยุณรติ
และมอบรางวั
ลแก่ ลแก่
4.ประกาศเกี
คุณและมอบรางวั
สานักงานพัฒนาชุมชนดีเด่นด้าน 5ส

