ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรอื่ ง การกาหนดมาตรการ/แนวทางเพื่อให้การทางานในสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
เกิดความโปร่งใส ประจาปี 2565 (มิติที่ 1)
……………….……………………………………

ด้ วยกรมการพั ฒนาชุ มชน ได้ จัดทาโครงการ “พั ฒนาชุ มชนใสสะอาด” ขึ้ นเพื่ อเป็ นมาตรการ

ในการส่ งเสร ิมให้ หน่ วยงานในสั งกั ด มี การบร ิหารจัดการให้ เป็ นไปตามหลั กโปร่งใส เสร ิมคุ ณ ธรรม จร ิยธรรม

ให้แก่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน และเพื่อส่งเสร ิมให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตนในอันที่ จะมุ่งมั่นปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซือ
่ สัตย์ สุจร ิต เสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชือ
่ มั่น และศรัทธาต่อประชาชน

เพื่ อให้ การดาเนิ นงานใน มิ ติ ที่ 1 ด้ า นบทบาทและผู้ บ ร ิหารและความพยายามร ิเรมิ่ ของ

หน่ ว ยงานในการสร้า งความโปร่ง ใส เป็น ไปด้ ว ยความเร ียบร้อ ยบรรลุต ามวัต ถุ ป ระสงค์ จังหวั ดสุ โขทั ย
จึง กาหนดมาตรการ/แนวทางเพื่อให้ การทางานในสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เกิ ดความโปร่งใส
ประจาปี 2565 (มิติที่ 1) ดั งนี้

1. ให้กลุ่มงาน/ฝ่าย ในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย รับผิดชอบดาเนินการใน ๔ ด้าน คือ

1.1 ด้ า นการบร ิหารงานบุ ค คล มอบกลุ่ ม งานประสานและสนั บ สนุ น การบร ิหารงาน

พัฒนาชุ มชน ดาเนิ นการ

1) แต่ งตั้ งคณะกรรมการซึง่ ประกอบไปด้ วยข้าราชการที่มีความเหมาะสม เข้ามา

มีส่วนร่วม ในการพิจารณาตัดสินใจเรอื่ งการบร ิหารงานบุคคล ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย อาทิ
เช่น ด้านการพิจารณาความดีความชอบ การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ เป็นต้น

2) ก าหนดรู ป แบบ และหลั ก เกณฑ์ ในการพิ จ ารณาการบร ิหารงานบุ ค คลของ

หน่วยงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1.2 ด้ านการบร ิหารงบประมาณ มอบกลุ่ ม งานประสานและสนั บสนุ น การบร ิหารงาน

พัฒนาชุ มชน ร่วมกั บกลุ่มงานที่เกี่ ยวข้องดาเนิ นการ

1) จัดทาแผนการใช้จา่ ยเง ินงบประมาณของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย

ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ทาหน้ าที่ ต รวจสอบการดาเนิ น การตามแผนการ

ใช้ จ่ายเง น
ิ งบประมาณประจ าปี ภ ายในหน่ ว ยงาน (คณะกรรมการ มิ ได้ ห มายถึ ง กรรมการตรวจรับ พั ส ดุ
กรรมการตรวจรับงานจ้าง กรรมการจัดซือ
้ จัดจ้าง เปิดซอง)

3) เบิ ก จ่ายงบประมาณเป็ น ไปตามแผนการใช้จ่ายเง น
ิ งบประมาณ และมี ก าร

รายงาน สุ่มตรวจการใช้จา่ ยงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการอานวยการ

/1.3 ด้านการ...

-๒1.3 ด้ านการบร ิหารงาน มอบกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และประสานราชการดาเนิ นการ

1) กาหนดกลยุทธ์ แนวทาง และแผนปฏิบัติการในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ

ปฏิ บัติห น้ าที่ชัดเจน โดยให้ ก ลุ่ม งาน ของสานั กงานพั ฒ นาชุ มชนจังหวัดสุ โขทัย มี ส่วนร่วมในกระบวนการ
กาหนดกลยุทธ์ แนวทาง เป้าหมายของโครงการและวางแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล

2) ดาเนินกิจกรรมตามแนวทางกิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด

3) ติดตาม สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

4) ประเมิ น ผล สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน และรายงานผลการด าเนิ น งานตาม

โครงการ/กิจกรรมต่อคณะกรรมการอานวยการ

1.4 ด้ านการจัดการเรอื่ งร้องเร ียนร้องทุกข์ มอบกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุ มชน

1) ปรับปรุงระเบียบ แนวทาง และขั้นตอนในการดาเนินการต่อเรอื่ งร้องเร ียนร้อง

ทุกข์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2) มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบในเร อื่ งร้อ งเร ียน ร้อ งทุ ก ข์ และมี ก าร

ดาเนินการจัดการเรอื่ งร้องเร ียน ร้องทุกข์เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวทาง ขั้นตอนที่กาหนด

2. ให้ ทุ ก กลุ่ ม งาน ในสั ง กั ด ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด สุ โ ขทั ย ประกาศขั้ น ตอนการ

ปฏิบัติงาน ในหน้าที่โดยเปิดเผย เช่น ขั้นตอนการให้บร ิการด้ านข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนการรับเรอื่ งร้องทุกข์
ขั้นตอนการจัดเรอื่ งเข้าวาระการประชุม ขั้นตอนการรับส่งหนั งสือราชการ และขั้นตอนการขอรับบร ิการด้ าน
สวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น

3. จั ด ท าบอร์ด ประชาสั ม พั นธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วกั บ การบร ิหารจั ด การบุ ค ลาก ร

งบประมาณการดาเนินงาน สิทธิหน้าที่ต่าง ๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รบ
ั ทราบอย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์
4. จัดให้มก
ี ารประชุมประจาเดือนในระดับกลุ่ม และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

โดยมีการเปิดเผยรายงานการประชุมในแต่ละครัง้ ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้แต่ละกลุม
่ งาน/ฝ่าย สามารถส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ทุกครัง้ ที่มีการประชุม

5. จัดทาตู้รบ
ั ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบร ิหารจัดการในทุกด้ าน เพื่อนาเรอื่ งมาพิจารณา

ในที่ประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยประจาเดือน

6. จัดให้มีแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บร ิการของแต่ ละกลุ่มงาน เพื่อนามาพัฒนา

ในการให้บร ิการของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

(นายธวัช ใสสม)

พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

