แผนปฏิ บัติการโครงการ พช.มหาสารคามใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ 2565
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
ที่

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบ
ั ผิดชอบ

หน่วยงานปฏิบัติ

1

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานดาเนินงานตามโครงการ

เม.ย. 65

กลุ่มงานประสานฯ

สพจ.

2

จัดประชุมชีแ
้ จงการดาเนินงานโครงการฯ แก่บุคลากรในสังกัดสานักงานพัฒนาชุ มชน

พ.ค. 65

กลุ่มงานประสานฯ

สพจ./สพอ.

3

จัดกิจกรรมวัดความสุขก่อนการดาเนินงานโครงการฯ

พ.ค. 65

กลุ่มงานประสานฯ

สพจ./สพอ.

4

ดาเนินงานตามโครงการ พช.มหาสารคามใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เม.ย.-ก.ย. 65

กลุ่มงาน/สพอ.

สพจ./สพอ.

5

การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการฯ

พ.ค.-ก.ย. 65

คณะกรรมการ

สพจ./สพอ.

จังหวัดมหาสารคาม

ติดตามและ

ประเมินผลฯ
6

จัดกิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอใสสะอาดดีเด่น

ก.ค.-ส.ค.65

คณะกรรมการ

สพจ.

7

จัดกิจกรรมวัดความสุขหลังการดาเนินงานโครงการฯ

ส.ค.-ก.ย. 65

กลุ่มงานประสานฯ

สพจ./สพอ.

8

สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการฯ รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ส.ค.-ก.ย. 65

กลุ่มงานประสานฯ

สพจ.

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คัดเลือกฯ

หมายเหตุ

แนวทางการดาเนินงานตามโครงการ พช.มหาสารคามใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ 2565
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บรหารและความพยายามร
ิ
เร
ิ มิ่ ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
ที่

การดาเนินงาน

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลา

ผู้รบ
ั ผิดชอบ

ดาเนินการ
1

ด้านการบร ิหารงานบุคคล

-ทบทวน-ปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจร ิต

เม.ย.-ก.ย.

-ปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบร ิหารงาน

65

บุคคลของหน่วยงาน

หน่วยงาน

เอกสารอ้างอิง

ปฏิบัติ
-คณะทางานฯ มิติที่ 1
-กลุ่มงาน/สพอ.

สพจ./สพอ.

-คาสั่งแต่งตั้งฯ
-ประกาศหลักเกณฑ์
-ประกาศนโยบายฯ

-ปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

-แนวทางการดาเนินงาน

-ประกาศและแจ้งหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้าย

-ภาพถ่ายกิจกรรม

ปฏิบัติราชการและการพิจารณาความดีความชอบ
บุคลากร

-ประกาศและแจ้งหลักเกณฑ์และว ิธีการประเมินผล
การปฏิบต
ั ิราชการ และหลักเกณฑ์การบร ิหารวงเง ิน
การเลื่อนเง ินเดือน

-แต่งตั้งคณะทางานพิจารณาจัดทาข้อตกลง

การปฏิบต
ั ิราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการของหน่วยงาน

-การกาหนดนโยบายด้านการบร ิหารงานทรัพยากร
บุคคลและมาตรการในการพัฒนาบุคลากร

-การดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การ
ที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน

-การจัดตั้งเคร ือข่ายของบุคลากรในสังกัดเพื่อ

ขับเคลือ
่ นการทางานพัฒนาชุมชนให้รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

-หนังสือแจ้งเว ียน

ที่
2

การดาเนินงาน
ด้านการบร ิหารงบประมาณ

กิจกรรม/โครงการ
-จัดทาแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี
งบประมาณ

ระยะเวลา

ดาเนินการ
เม.ย.-ก.ย.
65

ผู้รบ
ั ผิดชอบ
-คณะทางานฯ มิติที่ 1
-กลุ่มงานประสานฯ

หน่วยงาน
ปฏิบัติ

สพจ./สพอ.

เอกสารอ้างอิง
-คาสั่งแต่งตั้งฯ

-หนังสือแจ้งเว ียน

-แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัด

-แนวทางการตรวจสอบ

-จัดทาคู่มือ/แนวทางการเบิกจ่ายเง ินงบประมาณ

-รายงานผลการตรวจสอบ

การใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ

การใช้จา่ ยงบประมาณ

-คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจสอบให้

-ภาพถ่ายกิจกรรม

ผู้บังคับบัญชาทราบไตรมาสละ 1 ครัง้

-เผยแพร่ผลการประเมินผลการดาเนินการตาม
แผนการใช้จา่ ยเง ินงบประมาณ
3

4

ด้านการส่งเสร ิมการนาหลักปรัชญา

-จัดกิจกรรมส่งเสร ิมให้ข้าราชการดารงชีว ิตโดย

ดารงชีว ิตและการปฏิบัติหน้าที่

โครงการ/กิจกรรมรณรงค์ “หิว้ ปิ่ นโต พกถุงผ้า นุ่งผ้า

ด้านการส่งเสร ิมค่านิยมองค์การ

-จัดทาแผนปฏิบัติการในการนาค่านิยมองค์การ ABC

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ABC DEF และ S&P

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดทา

เม.ย.-ก.ย.
65

-คณะทางานฯ มิติที่ 1
-กลุ่มงานประสานฯ

สพจ./สพอ.

-แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนส่งเสร ิมการใช้ค่านิยม

เม.ย.-ก.ย.
65

-กลุ่มงานประสานฯ

สพจ./สพอ.

-บัญชีลายมือชือ
่ ลงนาม

ลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ

ค่านิยมองค์การ

-จัดกิจกรรมส่งเสร ิมให้บุคลากรและหน่วยงานนา

ค่านิยมองค์การฯ

ความร่วมมือการขับเคลื่อน
-คู่มือการส่งเสร ิมการใช้

ค่านิยมองค์การ ABCDEF และ S&P ไปใช้ในการ

-ภาพถ่ายกิจกรรม

ปฏิบัติงาน
ร้องทุกข์

-คาสั่งแต่งตั้งฯ

องค์การ

-ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

ด้านการจัดการเรอื่ งร้องเร ียน

-แผนปฏิบัติการฯ
-ประกาศค่านิยมองค์การ

-ประกาศค่านิยมองค์การ ลงนามรับทราบและ

5

-แนวทางการดาเนินงาน
-ภาพถ่ายกิจกรรม

ไทย ปลูกผักปลอดภัยไว้กินเอง”

DEF และ S&P ไปใช้ในการปฏิบต
ั ิงาน

-สาเนาโครงการ/กิจกรรม

-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รบ
ั เรอื่ งร้องเร ียนร้องทุกข์
-ปรับปรุงคู่มือการปฏิบต
ั ิงานรับเรอื่ งราวร้องเร ียน
ร้องทุกข์

เม.ย.-ก.ย.
65

-กลุ่มงานประสานฯ

สพจ./สพอ.

-คาสั่งแต่งตั้งฯ

-คู่มือการปฏิบัติงาน
รับเรอื่ งราวร้องเร ียน
ร้องทุกข์

-หนังสือแจ้งเว ียน

ที่
6

การดาเนินงาน

กิจกรรม/โครงการ

การจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่เป็น

-จัดทาโครงการ พช.มหาสารคาม เปิดบ้านสร้างสุข

บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติ

-ดาเนินงานตามโครงการฯ

ซือ
่ สัตย์ สุจรตอย่
ิ
างชัดเจน

-รายงานผลการดาเนินงานฯ

การเสร ิมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง

สู่ศรัทธาประชาชน

-ประเมินผล สรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ

ระยะเวลา

ผู้รบ
ั ผิดชอบ

หน่วยงาน

พ.ค.-มิ.ย.

-กลุ่มงานประสานฯ

สพจ./สพอ.

ดาเนินการ
65

-กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

ปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง
-สาเนาโครงการ/กิจกรรม

-แนวทางการดาเนินงานฯ
-หนังสือแจ้งเว ียน

-ภาพถ่ายกิจกรรม

มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล
ที่

การดาเนินงาน

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลา

ผู้รบ
ั ผิดชอบ

ดาเนินการ
1

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

1.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
2.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รบ
ั ผิดชอบ

3.จัดทาป้ายบอกทีต
่ ั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

พ.ค.-ก.ย.
65

หน่วยงาน

เอกสารอ้างอิง

ปฏิบัติ
-คณะทางานฯ มิติที่ 2
-กลุ่มงาน/สพอ.

สพจ./สพอ.

-คาสั่งแต่งตั้งฯ
-หนังสือแจ้งเว ียน
-ภาพถ่ายศูนย์ฯ

4. จัดทาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

-ภาพถ่ายป้ายบอกที่ตั้ง

/คู่มือหร ือคาสั่งเกี่ยวกับว ิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

-แบบรายงานผล

ผู้ที่เกี่ยวข้อง /ข้อมูลเกีย
่ วกับการประกวดราคา

-ภาพถ่ายกิจกรรม

แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของรัฐซึง่ มีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของประชาชนหร ือ
ประกาศสอบราคา จัดทาสรุปผลการจัดซือ
้ จัดจ้างและ
เป็นรายเดือนหร ือรายไตรมาส / ข้อมูลโดยเฉพาะใน
ประเด็นที่สาธารณะให้ความสนใจ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยตรง และเกีย
่ วข้องกับการปฏิบต
ั ิงาน
ตามภารกิจหลัก (Core Function)

5. เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รบ
ั ทราบในที่

ประชุมหร ือในการจัดเวทีประชาคมหร ือทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

6. จัดทาดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บร ิการ ณ ศูนย์ขอ
้ มูล
ข่าวสารสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
อย่างชัดเจน

7. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการ-นาระบบสารสนเทศ
มาช่วยในการสืบค้นข้อมูล

8.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเคร ือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน

9. รายงานให้ผู้บร ิหารของส่วนราชการทราบ

-แบบจัดเก็บสถิติ

-คู่มือการสืบค้นข้อมูล

ที่
2

การดาเนินงาน

กิจกรรม/โครงการ

การมีมาตรฐานการให้บร ิการ

กาหนดมาตรฐานและขั้นตอนรายละเอียดว ิธีการ

ประชาชนและประกาศให้ทราบ

ปฏิบัติในการให้บร ิการแก่ประชาชนในแต่ละลักษณะ
งาน มากาหนดเป็นมาตรฐานและขั้นตอนการ

ระยะเวลา

ดาเนินการ
พ.ค.-มิ.ย.
65

ผู้รบ
ั ผิดชอบ
-คณะทางานฯ มิติที่ 2

หน่วยงาน

เอกสารอ้างอิง

สพจ./สพจ.

-คู่มือมาตรฐานและขั้นตอน

ปฏิบัติ

-กลุ่มงาน/สพอ.

การปฏิบต
ั ิงาน

-หนังสือแจ้งเว ียน

ให้บร ิการประชาชน และงานอื่นที่กาหนดไว้ใน

-ภาพถ่ายกิจกรรม

งบประมาณประจาปี 2565 โดยติดประกาศมาตรฐาน
การให้บร ิการตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน
และว ิธีการให้บร ิการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับ
ประชาชนได้รบ
ั ทราบทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์รูปแบบ

ต่าง ๆ และมีการเก็บข้อมูลสถิติการใช้บร ิการรายงาน
ให้ผู้บร ิหารของส่วนราชการทราบและประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนผู้รบ
ั บร ิการเพื่อปรับปรุงการ
ให้บร ิการ
3

การเผยแพร่ง านตามภารกิ จ หลั ก

มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน

ของหน่วยงาน

ผ่านทางเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ ป้าย

ประชาสัมพันธ์ หร ือเอกสารเผยแพร่ โดยการจัดทา
โครงการเสร ิมสร้างภาพลักษณ์องค์ จังหวัด

มหาสารคาม ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2565

พ.ค.-ก.ย.
65

-คณะทางานฯ มิติที่ 2
-กลุ่มงาน/สพอ.

สพจ./สพอ.

-สาเนาโครงการฯ
-หนังสือแจ้งเว ียน

-ภาพถ่ายกิจกรรม

มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ที่

การดาเนินงาน

กิจกรรม/โครงการ

1

การเผยแพร่ง านตามภารกิ จ หลั ก

มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานให้

รับทราบ

ออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ หร ือเอกสารเผยแพร่

การส่งเสร ิมการมีส่วนร่วมของ

การแต่งตั้งหร ือมอบหมายให้ผู้แทนภาคประชาชน

2

ของหน่ ว ยงานให้ ส าธารณะชนได้

ภาคประชาชน

สาธารณะชนได้รบ
ั ทราบผ่านทางเว็บไซต์ สือ
่ สังคม

เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซือ
้ จัดจ้างในโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบต
ั ิราชการประจาปี

ระยะเวลา

ดาเนินการ

ผู้รบ
ั ผิดชอบ

หน่วยงาน
ปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง

พ.ค.-ก.ย.

-คณะทางานฯ มิติที่ 3

สพจ./สพอ.

-เอกสารเผยแพร่

พ.ค.-ก.ย.

-คณะทางานฯ มิติที่ 3

สพจ./สพอ.

-แนวทางการดาเนินงานฯ

65

65

-กลุ่มงาน/สพอ.

-กลุ่มงาน/สพอ.

-ภาพถ่ายกิจกรรม

-สาเนาคาสั่งแต่งตั้งหร ือ
มอบหมาย

-หนังสือแจ้งเว ียน

-ภาพถ่ายกิจกรรม
3

การจัดทาโครงการ/กิจกรรม

จัดทาโครงการส่งเสร ิมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

กลุ่ม องค์กร เคร ือข่ายพัฒนาชุมชน

ประพฤติมิชอบ จังหวัดมหาสารคาม ประจาปี

เสร ิมสร้างให้ความรูแ
้ ก่ผู้นาชุมชน
และประชาชนในเรอื่ งเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจรตในภาคราชการ
ิ

ในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจร ิต
งบประมาณ พ.ศ. 2565

มิ.ย. 65

-คณะทางานฯ มิติที่ 3
-กลุ่มงานประสานฯ

สพจ./สพอ.

-สาเนาโครงการฯ

-หนังสือแจ้งเว ียน
-ภาพถ่ายกิจกรรม

มิติที่ 4 ด้านการเสรมสร้
ิ างองค์กรคุณธรรม
ที่
1

การดาเนินงาน
การขับเคลื่อนองค์กรคุณ

กิจกรรม/โครงการ
-จัดทาแนวทางการขับเคลือ
่ นองค์กรคุณธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงาน

ระยะเวลา

ดาเนินการ
เม.ย.-ก.ย. 65

ผู้รบ
ั ผิดชอบ
-คณะทางานฯ มิติที่ 4
-กลุ่มงานประสานฯ

หน่วยงาน
ปฏิบัติ

สพจ./สพอ

เอกสารอ้างอิง
-แนวทางการดาเนินงานฯ

-คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ

พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

-ประกาศข้อตกลงฯ

-จัดทาทาแผนการขับเคลือ
่ นองค์กรคุณธรรมฯ

ในประกาศข้อตกลง

-แต่งตั้งคณะทางานขับเคลือ
่ นองค์กรคุณธรรมฯ
-จัดทาประกาศข้อตกลง (เจตนารมณ์) องค์กร
ส่งเสร ิมคุณธรรม

-ข้าราชการและเจ้าหน้าทีท
่ ุกคนร่วมลงนาม
ในประกาศข้อตกลงฯ

- ส่ ง เสร ม
ิ สนั บ สนุ น ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น อ ง ค์ ก ร
คุณธรรมทั้งในระดั บบุคคลและระดั บหน่วยงาน
โดยบุคลากรในหน่วยงานร่วมกิจกรรมส่ง เสร ิม
คุ ณ ธรรมตามคุ ณ ธรรมเป้ าห มายที่ ก า ห น ด

“ปั ญ หาที่ อ ยากแก้ ” และ ความดี ที่ อ ยากท า” ที่
สอ ด ค ล้ อ ง กั บ คุ ณ ธร ร ม 4 ป ร ะ ก า ร ไ ด้ แก่

พอเพียง วน
ิ ัย สุจร ิต จิตอาสา และการนาหลัก
ศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การส่ ง เสร ม
ิ วั ฒ นธรรมที่ ดี งามในหน่ ว ยงาน
มากาหนดเป็นคุณธรรมเป้าหมายเพิ่มเติม
-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานฯ

-คั ด เลื อ กประเภทบุ คคลต้ นแบบด้ านการด าเนิน
ชีว ต
ิ ตามหลั กเศรษฐกิจพอเพี ยง และหน่ ว ยงาน
ดีเด่นด้านการส่งเสร ิมคุณธรรมจร ิยธรรม
-จัดกิจกรรมถอดบทเร ียน
-สรุปผลการดาเนินงาน

-บัญชีลายมือชือ
่ ลงนาม
-ภาพถ่ายกิจกรรม
-หนังสือแจ้งเว ียน

มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางาน
ที่

การดาเนินงาน

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลา

ผู้รบ
ั ผิดชอบ

ดาเนินการ
1

การดาเนินงานด้านการรักษา

จัดทาโครงการ “พช. มหาสารคาม 5 ส

สิ่งแวดล้อมในสถานทีท
่ างาน

สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน
สานักงานน่าอยู่ น่ามอง”

-แต่งตั้งคณะทางานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

เม.ย.-ก.ย.
2565

หน่วยงาน

เอกสารอ้างอิง

ปฏิบัติ
-คณะทางานฯ มิติที่ 5
-กลุ่มงานประสานฯ

สพจ./สพอ.

-สาเนาโครงการ
-มาตรการการรักษา

สิ่งแวดล้อมในสถานที่
ทางาน

ในสถานที่ทางาน-

-คาสั่งแต่งตั้งฯ

รักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางาน

-ภาพถ่ายกิจกรรม

-กาหนดมาตรการในการจัดกิจกรรมด้านการ
-ดาเนินงานตามโครงการฯ

-แต่งตั้งคณะทางานประเมินผลการดาเนินงานฯ
-ประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรการและ
แผนปฏิบัติการ

-รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ

-หนังสือแจ้งเว ียน

