มิ ติ ที่ 1 ด้ า นบทบาทผู้ บ ร ิหารและความพยายามร ิเรม
่ ิ ของหน่ วยงานในการสร้า ง
ความโปร่งใส
ระดับที่ 1

1. ผู้บร ิหารหน่วยงาน ทบทวนและปรับปรุงนโยบายในการสร้างความโปร่งใส ที่สอดคล้ องกั บ

นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในปัจจุ บัน โดยการประกาศนโยบายให้ เกิ ดขื้นภายในหน่วยงานและ

เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนได้ รบ
ั ทราบ อาทิ เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจร ิตคอร์รป
ั ชัน
่ , นโยบาย
No Gift Policy “งดรับ งดให้ ” เป็นต้ น
ผลการดาเนินงาน

สานักงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดระนอง ได้ ดาเนิ นการทบทวนและปรับปรุงนโยบายในการสร้าง

ความโปร่งใส ที่สอดคล้ องกั บนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในปัจจุ บัน โดยการประกาศนโยบาย

ต่อต้านการทุจร ิตคอร์รป
ั ชัน
่ และนโยบาย No Gift Policy “งดรับ งดให้” ให้ เกิ ดขื้นภายในหน่วยงานและเผยแพร่ให้
บุคลากรในสังกัด และประชาชนได้รบ
ั ทราบ และแจ้งกรมการพัฒนาชุมชนทราบ ตาม

1.1 หนังสื อจังหวัดระนอง ที่ รน 0019/967 ลงวันที่ 1 กุ มภาพันธ์ 2565 เรอื่ งการประกาศ

เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจร ิต ประจาปึงบประมาณ พ.ศ.2565 (เอกสารแนบ 1) และ

1.2 หนังสื อจังหวัดระนอง ที่ รน 0019/2443 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 เรอื่ ง การประกาศ

เจตนารมณ์ “สุจร ิต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกานัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” (เอกสารแนบ 2)
ดังต่อไปนี้

๒. มีมาตรการ แนวทางและผลการดาเนิ นงานในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน 5 ด้ าน

1) ด้ านการบร ิหารงานบุคคล

1.1 มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการซืง่ ประกอบไปด้ วยข้าราชการทุกประเภทเข้ามามี ส่วนร่วมในการ

พิจารณาตั ดสิ นใจด้ านการบร ิหารงานบุคคลของหน่วยงาน ในเรอื่ ง การแต่ งตั้ งโยกย้ายบุ คลากร การประเมิ นผลการ
ปฏิบัติราชการและการพิจารณาความดี ความชอบ เป็นต้ น
ผลการดาเนินงาน

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ได้จด
ั ทาคาสั่ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการซื่ง ประกอบไปด้ ว ย

ข้าราชการทุกประเภทเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาตั ดสิ นใจด้ านการบร ิหารงานบุคคลของหน่วยงาน ในเรอื่ ง การ
แต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาความดีความชอบ ดังนี้

1.1.1 คาสั่งจังหวัดระนองที่ 452/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรอื่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการ

บร ิหารงานบุคคลของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง (เอกสารแนบ ๓)

1.1.2 คาสั่งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ที่ 13/2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรอื่ ง

แต่ งตั้ ง คณะทางานพิ จารณาการจัดทาข้ อตกลงการปฏิ บัติราชการและผลการประเมิ นการปฏิ บัติราชการของ
ข้าราชการ สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง (เอกสารแนบ 4)

1.1.3 คาสั่งสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดระนอง ที่ 14/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรอื่ งแต่ ง ตั้ ง คณะทางานตรวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ ตัว ชี้วั ดการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติร าชการตามมาตรการ
ปรับปรุง ประสิ ทธิภาพในการปฏิ บัติราชการ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ดระนอง ประจาปึง บประมาณ พ.ศ.
2565 (เอกสารแนบ 5)

1.2 มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการแต่ งตั้ งโยกย้ายบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการและ

การพิ จารณาความดี ความชอบ ให้ เป็นไปให้ เป็นไปตามหลั ก เกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบัง คั บ และกรมการ
พัฒนาชุ มชนกาหนด

1.3 มีการประกาศหลักเกณฑ์ในการแต่ งตั้ งโยกย้ายบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการและ

การพิจารณาความดี ความชอบ ภายในหน่วยงานและเผยแพร่ให้ บุคลากรในสังกั ดได้ รบ
ั ทราบ

-2-

1.4 มี ก ารด าเนิ น การแต่ ง ตั ้ ง โยกย้ า ยบุ ค ลากร การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ และการ

พิจารณาความดี ความชอบ ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานและกรมการพัฒนาชุ มชนกาหนด
ผลการดาเนินงาน

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการแต่ งตั้ งโยกย้ายบุคลากร ตาม

ประกาศกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน เร อื่ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารย้ ายข้ าราชการสั ง กั ดกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ลงวั น ที่ 18
ธันวาคม 2562 (เอกสารแนบ 6) โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ในการแต่ งตั้ งโยกย้ายบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและการพิจารณาความดี ความชอบ ภายในหน่วยงานและเผยแพร่ให้ บุคลากรในสังกั ดได้ รบ
ั ทราบ
และมี ก ารด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ยบุ ค ลากร การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการและการพิ จ ารณาความดี
ความชอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานและกรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
2) ด้านการบร ิหารงบประมาณ

2.1 มีการจัดทาแผนการใช้จา่ ยเง ินงบประมาณประจาปึของหน่วยงานที่สอดคล้ องกั บกฎหมาย ระเบียบ

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2.2

มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบการด าเนิ น การตามแผนการใช้จ่ า ยเง น
ิ

งบประมาณประจาปึภายในหน่วยงาน (คณะกรรมการ มิได้ หมายถืง กรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการตรวจงาน
จ้าง กรรมการจัดซือ
้ จัดจ้าง เปิดซอง)

2.3 การเบิ ก จ่า ยงบประมาณเป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ขั้ น ตอนแล ะว ธิ ีก ารที่กาหนด และเป็นไป

ตามแผนการใช้จา่ ยเง ินงบประมาณ

2.4 คณะกรรมการตามข้อ 2.2 ได้มีการตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ

1 ครัง้ และได้รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ผลการดาเนินงาน

ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ดระนอง จัด ท าแผนการใช้จ่ายเง น
ิ งบประมาณประจาปึ

พ.ศ.2565

ที่สอดคล้องกั บกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง, มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ

การดาเนินการตามแผนการใช้จา่ ยเง ินงบประมาณประจาปึภายในหน่วยงาน ตามคาสั่งสานักงานพัฒนาชุ มชน
จังหวัดระนอง ที่ 453/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรอื่ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินงาน

ตามแผนการใช้จา่ ยในการบร ิหารงบประมาณประจาปึภายในหน่วยงาน (เอกสารแนบ 7) โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

การดาเนิ นงานตามแผนการใช้จ่ายในการบร ิหารงบประมาณประจาปึภายในหน่ วยงาน ได้ มีการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างสม่าเสมอและได้รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (เอกสารแนบ 8)

3) ด้ านการส่งเสร ิมการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีว ิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
3.1 หน่วยงานมีกิจกรรมส่งเสร ิมให้ข้าราชการดารงชีว ิตโดยยืดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 หน่ ว ยงานมี กิ จ กรรมส่ ง เสร ิมให้ ข้ า ราชการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยยื ด หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดาเนินงาน

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ดาเนินการตามภารกิ จและวาระของกรมการพัฒนาชุ มชน ปึ 2565

ข้อ 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีอาชีพ มีรายได้และมีความสุข ด้วยการดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปึงบประมาณ พ.ศ.2565 เช่นโครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัด

ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง และโครงการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น นอกจากนี้ บุคลากรสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดระนอง ได้ ดาเนิน ชีว ิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท เช่น การปลูกผักสวนครัวไว้อุปโภค บร ิโภคในครัวเร ือน,
การจัดทาบัญชีครัวเร ือน เป็นต้น
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รูปที่ 3.1 – 3.2 การดาเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

รูปที่ 3.3 - ๓.4 การดาเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

รูปที่ ๓.5 - ๓.6 บุคลากรสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ได้ดาเนินชีว ิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น การปลูกผักสวนครัวไว้อุปโภค บร ิโภคในครัวเร ือน

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ได้ดาเนินกิจกรรม ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กั บ พช. ปลูกผักสวน

ครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ ดาเนินการในวันพุธ ที่
2 มี น าคม 2565 ณ บ้ า นพั ก รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ระนอง โดยได้ ร บ
ั การสนั บ สนุ น ต้ น กล้ า พั น ธุ ์ผั ก จาก
ศูนย์แบ่งปันพันธุผ
์ ักสวนครัวอาเภอกระบุร ึ และสมาชิกสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอและจังหวัด
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รูปที่ ๓.7 - ๓.12 การดาเนินกิจกรรม ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช. ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร
บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
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รูปที่ ๓.13 - ๓.14 บุคลากรสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ได้ดาเนินชีว ิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น การปลูกผักสวนครัวไว้อุปโภค บร ิโภคในครัวเร ือน
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รูปที่ ๓.15 - ๓.18 บุคลากรสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ได้ดาเนินชีว ิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น การปลูกผักสวนครัวไว้อุปโภค บร ิโภคในครัวเร ือน

4) ด้ านการส่งเสร ิมค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P

4.1 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการในการนาค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P ไปใช้ในการปฏิบัติในระดั บ

หน่วยงาน

4.2 มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานฯ และเกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

4.3 หน่ ว ยงานมี ก ารยกย่องเชิดชู เ กี ยรติ บุคลากรในสั ง กั ดที่ มีก ารนาค่ านิ ยมองค์ การไปปฏิ บัติอ ย่างเป็ น

รูปธรรม

ผลการดาเนินงาน

สานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดระนองได้ จด
ั ทาแผนปฏิบัติการในการนาค่านิยมองค์การ ABC DEF และ

S&P ไปใช้ในการปฏิ บัติในระดั บหน่ วยงาน (เอกสารแนบ 9) โดยมี การดาเนิ นการตามแผนปฏิ บัติงานฯ และ
เกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

๒. จัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ

๓. ประชุมเพื่อทบทวน สร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์การ
๔. กาหนดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ

5. ประชาสัมพันธ์การดาเนินการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ
6. ดาเนินการตามกิจกรรมค่านิยมองค์การ

7. รายงานผลความก้าวหน้า/สรุปผลการดาเนินการ/ประเมินผล

8. คัดเลือกบุคลากรที่มีการนาค่านิยมองค์การไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
9. เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ

-75) ด้ านการจัดการเรอื่ งร้องเร ึยนร้องทุกข์

5.1 มีการปรับปรุงระเบียบ แนวทาง และขั้นตอนในการดาเนินการต่ อเรอื่ งร้องเร ึยนร้องทุกข์ให้ สอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบัน

5.2 มี ก ารมอบหมายเจ้าหน้ าที่ ผู้ รบ
ั ผิ ดชอบในเรอื่ งร้อ งเร ึยน ร้อ งทุ ก ข์ และมี ก ารดาเนิ นการจัดการเรอื่ ง

ร้องเร ึยน ร้องทุกข์เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวทาง ขั้นตอนที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองได้ ปรับปรุงระเบียบ แนวทาง และขั้นตอนในการดาเนินการต่อเรอื่ ง

ร้องเร ึยนร้องทุกข์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนการให้ บร ิการข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม
การดาเนินการ ตามเอกสารแนบ 10 นอกจากนี้ได้ มอบหมายเจ้าหน้ าที่ผู้รบ
ั ผิ ดชอบในเรอื่ งร้องเร ึยน ร้องทุกข์

และมี การดาเนิ นการจัดการเรอื่ งร้องเร ึยน ร้องทุกข์ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวทาง ขั้ นตอนที่กาหนด ตาม
ค าสั่ ง ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ระนอง ที่ 18/2565 ลงวั น ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เร อ
ื่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ/คณะทางานและมอบหมายความรับผิดชอบระบบการจัดการเรอื่ งร้องเร ึยน (เอกสารแนบ 11)

สานั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดระนอง ได้ พัฒนาระบบการจัดการเรอื่ งร้องเร ึยน ร้องทุกข์ เพื่ อลดการใช้

เอกสาร แบบฟอร์มการดาเนินการ โดยได้ จด
ั ทาแบบแจ้งการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจร ิตประพฤติมิชอบ สานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดระนอง ด้ วยระบบ Google Form ตาม QR Code
ที่แนบมาพร้อมนี้

