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แนวทางการดาเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
.....................................

1. ความเป็นมา
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ในประเทศปัญหาเรื้อรังซึ่งเป็นภัยที่ร้ายแรงต่อ
ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งนับวันปัญหาการทุจริตดังกล่าวเป็นปัญหาเรื้อรังและนับทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากขึ้น และยังส่งกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่น คงของชาติ และการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้มีความพยายยามที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย
จนถึงรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งได้ให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
การปลูกจิตสานึกสร้างในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยถือเป็นนโยบายสาคัญเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ดาเนินการ โดยกาหนดให้ส่วนราชการภาครัฐ ยึดหลักความโปร่งใส การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล เสริมสร้างระบบคุณธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ตลอดจนน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาเนินชี วิต ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
ส่วนราชการจะต้องเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบภายในหน่วยงาน และเพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือศรัทธาและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน และเพื่อ
พัฒนาประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองต่อไป
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด โดยได้ดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ การติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒนา
ชุมชนใสสะอาดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง และได้คัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานดีเด่น
เป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่นเป็นประจาทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมการพัฒนาชุมชน
ยังได้พัฒนาหน่วยงานที่มีผลการดาเนินการดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องมาพัฒนาให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการสร้าง
ความโปร่ งใสให้ เป็ นหน่ วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น “ต้นแบบ” ซึ่งในปีที่ผ่ านมาได้พิจารณาคัดเลื อก
หน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่นอย่างต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชน
ใสสะอาด“ต้นแบบ”จานวน 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย พิจิตร ชัยนาท ขอนแก่น นครราชสีมา ปราจีนบุรี สตูล
พังงา พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครพนม ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวเป็นแบบอย่างในการสร้างความ
โปร่งใสแก่หน่วยงานอื่น ๆ
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบเป็ น
มาตรการที่สาคัญที่จะทาให้กรมการพัฒนาชุมชนมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
และเป็นการพัฒนาและป้องกันการกระทาผิดวินัยของข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกจิตส านึก
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีวินัย ยึดมั่นในจริยธรรมคุณธรรมและสร้างเสริมจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทให้กับราชการ กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดทาโครงการ“พัฒนาชุมชนใสสะอาด”
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ได้พัฒนาโครงการให้มีความท้าทายเพื่อพัฒนาโครงการให้ไ ด้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของข้าราชการและหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
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๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนมีการบริหารจัดการด้วยหลักความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
๒. เพื่อเสริมสร้างข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีคุณธรรม จริ ยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

๓. วิธีการดาเนินงาน
๓.๑ การจัดกลุ่มหน่วยงาน
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดกลุ่มหน่วยงานตามผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชน
ใสสะอาด โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานที่มีความโดดเด่น และมีความต่อเนื่องสามารถเป็นแบบอย่างแก่
หน่วยงานอื่นได้ โดยจัดกลุ่มหน่วยงาน ดังนี้
๑) หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น “ต้นแบบ”
ในปี 2559 ที่ผ่ านมา จ านวน 10 หน่ วยงาน ประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร ชัยนาท ขอนแก่น นครราชสี มา
ปราจีนบุรี สตูล พังงา พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครพนม โดยให้หน่วยงานดังกล่าวดาเนิน กิจกรรม
โครงการตามตัว ชี้วัด หลั กเกณฑ์ ค่าคะแนนตามที่กรมกาหนดทั้ง ๕ มิติและเพิ่มเติมหลั กเกณฑ์ประเมิ น
หน่วยงานต้นแบบ
๒) หน่วยงานกลุ่มท้ าทาย ได้แก่ หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลื อก ๒ ปีติดต่อกัน (ปี 25582559 ) หรื อได้รั บการคัดเลื อกรวมตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไป เรียกว่า จานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์
มุกดาหาร และศรีสะเกษ โดยให้หน่วยงานดังกล่าวดาเนินกิจกรรมโครงการตามตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ ค่าคะแนน
ตามที่กรมกาหนดทั้ง ๕ มิติและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ประเมินหน่วยงานต้นแบบ
๓) หน่วยงานนอกเหนือจากข้อ ๑) และข้อ ๒) โดยให้ดาเนินกิจกรรมโครงการตามตัวชี้วัด
หลักเกณฑ์ ค่าคะแนนตามที่กรมกาหนดทั้ง ๕ มิติ
๓.๒ การดาเนินงานระดับกรม
๑) กรมกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำน พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ในกำรติ ดตำม
ประเมินผล
๒) กรมแจ้งแนวทำงกำรดำเนินงำนให้หน่วยงำนในสังกัดทรำบและดำเนินกำรตำมแนวทำง
ที่กำหนด
๓) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการของหน่วยงานในสังกัด
๔) กรมกำรพัฒนำชุมชนพิจำรณำคัดเลือกหน่วยงำนที่มีผลกำรดำเนินงำนดีเด่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 ในส่วนภูมิภาคเขตตรวจราชการละ ๑ หน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง ๑
หน่วยงาน รวมทั้งหมด ๑๙ หน่วยงาน
๕) กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณาคัดเลือกหน่วยต้นแบบที่มีผลกำรดำเนิ นงำนในระดับไม่ต่ำ
กว่ำ ๘๖ คะแนน
๖) กรมกำรพั ฒ นำชุม ชนประกำศเกี ยรติคุ ณ หน่ว ยงำนพั ฒ นำชุม ชุม ใสสะอำดดี เ ด่น และ
ต้นแบบ และมอบโล่รำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงำนพัฒนำชุมชนใสสะอำดดีเด่น และหน่วยงำนพัฒนำ
ชุมชนใสสะอำด ประจำปี ๒๕๖๐
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๓.๒ การดาเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง
๑) ประชุมชี้แจงโครงกำรพัฒนำชุมชนใสสะอำดแก่เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนโดยนำเข้ำวำระกำร
ประชุมประจำเดือน ประชุมไตรมำส หรือตำมที่หน่วยงำนเห็นสมควร
๒) จั ดทำแผนปฏิบั ติ กำรขั บเคลื่ อ นโครงกำรพัฒ นำชุ มชนใสสะอำดครอบคลุ มทั้ ง ๕ มิติ
ที่มีกำรกำหนดกิจกรรม ระยะเวลำ สถำนที่ที่ชัดเจน
๓) จัดทำโครงกำรนวัตกรรมในมิติที่ ๑ เน้นจุดที่สำคัญที่สุดในกำรทำให้หน่วยงำนเกิดควำม
โปร่งใสและเหมำะสมสอดคล้องกับหน่วยงำนอย่ำงน้อย ๑ นวัตกรรม จะเป็นกำรพัฒนำ ปรับปรุงงำนเดิมให้มี
ประสิทธิภำพ หรือคิดโครงกำรนวัตกรรมใหม่ขึ้นมำก็ได้ เช่น พัฒนำปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคล พัฒนำ
ปรับปรุงระบบกำรบริหำรงบประมำณ พัฒนำปรับปรุงกำรบริหำรงำน พัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ ฯลฯ
๔) หน่ ว ยงานส่ งแผนปฏิบัติก ารขั บเคลื่ อนโครงการพัฒ นาชุมชนใสสะอาดและโครงการ
นวัตกรรมตามแนวทางการดาเนินงานในมิ ติที่ ๑ ให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕60
เพื่อประโยชน์ในการตรวจติดตาม ประเมินผลของผู้ตรวจราชการกรมแต่ละเขตตรวจ/ส่วนกลาง/คณะกรรมการ
ระดับกรม
๕) หน่วยงำนขับเคลื่อนกิจกรรมตำมตัวชี้วัด เกณฑ์กำรให้คะแนน ตามทีก่ รมการพัฒนาชุมชน
กาหนดใน ๕ มิติ รายละเอียดดังนี้
มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผยข้อมูล
มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
มิติที่ ๕ ด้านสภาพแวดล้อมสถานที่ทางาน (กิจกรรม ๕ ส)
๖) หน่วยงานต้นแบบขับเคลื่อนกิจกรรมตามตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเพิ่มเติมในระดับท้าทาย
มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความ
โปร่งใส หมายความถึง การแสดงเจตจานงของผู้บริหารในการเอาจริงเอาจังต่อการสร้างความโปร่งใส เนื่องจาก
ผู้บริหารขององค์กรมีความสาคัญต่อการสร้างความโปร่งใสขององค์กร เพราะผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชามี
หน้าที่กากับทิศทางขององค์กร และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนทั้ งใน
ระดับนโยบายว่าองค์กรจะเอาจริงเอาจังต่อการสร้างความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น กากับ
ดูแล ติดตาม ซึ่งเป็นการให้ความสาคัญและสนับสนุนงานด้านการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน มีการ
จัดทาแผนปฏิบัติการความโปร่งใสของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะประกอบไปด้วยด้านต่างๆ
1. ด้านการบริหารงานบุคคล : มีกำรดำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงโปร่งใส
และมีประสิทธิภำพ โดยการกาหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการสรรหา/คัดเลือกและรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา/ข้อโต้แย้ง/คัดค้านที่เกิดขึ้น
จากการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน มีการประกาศหลักเกณฑ์ในการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร โดยมี
การเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมในการสรรหาบุคลากรแต่ละครั้งของหน่วยงาน
และมีการประกาศผลการการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร พร้อมทั้งให้เหตุผลหรือระบุคะแนนการสรรหาบุคลากรใน
แต่ละครั้ง
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๒. ด้านการบริหารงบประมาณ : จัดให้มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีความโปร่งใส
ถูกต้อง มีประสิทธิผล และช่วยป้องกันและลดควำมเสี่ยงจำกกำรผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลือง
หรือกำรทุจริต โดยปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
หน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับหน่วยงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อการตรวจสอบการดาเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปีภายในหน่วยงานที่เหมาะสมหรือเป็น
อิสระ (Internal Audit ) และมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการดาเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาปีให้บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานได้รับทราบ
๓. ด้านการบริหารงาน : กาหนดยุทธศาสตร์ แนวทางและแผนปฏิบัติการในการแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ผู้บริหารจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ แนวทาง
เป้ าหมายของโครงการและวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้ เกิดผล ดาเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กาหนด ติดตาม
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ประเมินผล สรุปผลการดาเนินงาน และ
รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่อผู้บริหาร
4. ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ : กาหนดระเบียบ แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ
ในการดาเนินงานต่อเรื่องร้องเรียน โดยเผยแพร่ระเบียบ แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ ผ่านช่องทางการร้องเรียน
ของหน่วยงาน และมีการกาหนดหรือมอบหมายเจ้าหน้าทีภ่ ายในหน่วยงานรับผิดชอบและดาเนินการตอบสนองต่อ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และสรุปรายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา
นอกจากนี้ ผู้ บริ หารหน่ วยงานในสั งกัดส่ วนภูมิภาคประกาศมาตรฐานจริยธรรมของผู้ ด ารง
ตาแหน่งพัฒนาการจังหวัด ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนได้รับทราบ ได้แก่
ข้อ ๑ ยึดมั่นในความเป็นตัวแทนของกรมฯ อย่างภาคภูมิ โดยคานึงถึงหลักการพัฒนาชุมชน
ข้อ ๒ ยืนหยัดในความเป็นผู้นาด้านพัฒนาคนโดยเน้นงานสร้างความคิดให้ ความรู้และสร้าง
จิตสานึกสาธารณะแก่ประชาชน
ข้อ ๓ เป็นที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา ประชาชนและองค์กรชุมชนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
ข้อ ๔ ยึดมั่นในหลักความเป็นธรรมและเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติต่อทุกฝ่าย
ข้อ ๕ ให้ยึดหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยเน้นการให้เปิดเผยข้อมูลมากที่สุด
ข้อ ๖ กล้ าหาญและยื นหยัดเพื่ อความถู กต้ อง และมีจิตสาธารณะปกป้ องผลประโยชน์ ของ
ประชาชนและประเทศ
ข้อ ๗ ให้ละเว้นอบายมุข รวมทั้งไม่ใช้จ่ายและไม่ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือย โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
ข้อ ๘ เอาใจใส่และป้องปรามมิให้เกิดการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ (Sexual harassment)
ในทุกระดับของบุคลากรที่รับผิดชอบ รวมทั้งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์
มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผยข้อมูล หมายความถึง กำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้เสีย
และสำธำรณะชน เพื่อรับทรำบ พร้อมทั้งเปิดช่องทำงให้บุคคลภำยนอกองค์กรเข้ำมำมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กร พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อกระตุ้นกำรปฏิรูประบบรำชกำรสู่กำรบริหำรงำนที่เปิดเผย
โปร่งใส เน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนนำสู่กำรพัฒนำยกระดับมำตรฐำนองค์กรให้สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงยั่งยืน
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1. การเปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสาร : จัดสถานที่ หรือจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสารสาหรับ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ตามบริบท
หน้าที่ขององค์กรให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก
รวดเร็ว โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารเป็นการเฉพาะ มีการทาดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน อนึ่ง ข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวให้รวมถึงข้อมูล แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจาปี คู่มื อหรือคาสั่งเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกวดราคา ประกาศสอบราคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายไตรมาส ข้อมูลโดยเฉพาะใน
ประเด็นที่สาธารณะให้ความสนใจ ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก (Core function) ให้เผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบในที่ประชุมหรือในการจัดเวทีประชาคม
และทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ ให้องค์กรจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และรายงาน
ผู้บริหารทราบ
2. กำรมีมำตรฐำนกำรให้บริกำรประชำชนและประกำศให้ทรำบ : กำหนดมำตรฐำน
และขั้นตอนรำยละเอียดวิธีกำรปฏิบัติในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในแต่ละลั กษณะงำน โดยมีการวิเคราะห์
พิจารณาเลือกงานบริการประชาชนตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 3 กระบวนงาน
เช่น การให้บริการข้อมูล จปฐ./กชช.2ค การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP งานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ชุมชน เป็นต้น มากาหนดเป็นมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน และงานอื่นที่กาหนดไว้ในงบประมาณ
ประจ าปี 255๙ โดยติดประกำศมำตรฐำนกำรให้ บริ กำรตลอดจนรำยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีกำร
ให้บริกำร ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับประชำชนรับทรำบทั้งภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร ผ่ำนช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์รูปแบบต่ำง ๆ เช่น ป้ำยประกำศ/เว็บไซต์ เป็นต้น และมีการเก็บข้อมูลสถิติการใช้บริการรายงานให้
ผู้บริหารของส่วนราชการทราบ และประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หมายความถึง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ อาจมีการสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนหรือผู้รับบริการทางแบบสอบถามหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศวิเคราะห์
และจัดทาโครงการ/กิจกรรม หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ มีการแต่งตั้ง
หรือมอบหมายให้ผู้แทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในการ
ดาเนินงานโครงการต่างๆ
มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ หมายความถึง
การพัฒนาข้าราชการในหน่วยงาน และการเสริมสร้างให้ข้าราชการ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ดารงชีวิตและปฏิบัติงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจที่พอเพียง และ
ส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตสานึกและแสดงออกซึ่งความศรัทธาและเชื่อมั่นองค์การมีขวัญกาลังใจในการปฏิ บัติ
ราชการ และลดช่องโอกำสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ภาครัฐและประโยชน์
สุขของประชาชน และส่งเสริมให้ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
มิติที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อมสถานที่ทางาน (กิจกรรม ๕ ส) หมายความถึง การจัดระเบียบ
เรียบร้อยในที่ทางานก่อให้เกิดสภาพการทางานที่ดี ปลอดภัยมีระเบียบเรียบร้อย นาไปสู่การเพิ่มผลผลิต และ
จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทางานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทางาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในหน่วยงาน
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ถูกสุขลักษณะ ทาให้ข้าราชการสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของ
ข้าราชการต่อหน่วยงาน เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ และข้าราชการจะมีระเบียบวินัยมากขึ้น และรักหน่วยงาน
โดยใช้หลักการจัดกิจกรรม 5 ส ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทางานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ และ
มีการสารวจความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมสถานที่ทางานของผู้มาติดต่อราชการ ประกอบด้วย
สะสาง
1) กาหนดนโยบายและกาหนดบทบาทหน้าที่แต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างในการสะสาง
2) ทาตามเป้าหมายและแนวทางที่กาหนดไว้
3) ทาการกาหนดพื้นที่ที่จะทาการสะสาง สิ่งของ มาตรฐานในการบ่งชี้ว่าสิ่งของไหน
จาเป็นและไม่จาเป็น และเวลาที่ใช้ในการสะสาง
4) ทาการสารวจของทีจ่ าเป็นต้องใช้และของที่ไม่จาเป็นต้องใช้ออกจากกัน
5) ทาการแยกของที่จาเป็นต้องใช้และของที่ไม่จาเป็นต้องใช้ออกจากกัน โดยจัดเก็บ
ของใช้ได้และของใช้ไม่ได้ ซึ่งของใช้ได้แยกจัดเก็บ ของที่ใช้ไม่ได้ทาการขายหรือทาลายทิ้ง
สะดวก
1) กาหนดตาแหน่งที่วางของให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการหยิบใช้งาน
2) ทาป้ายชื่อระบุสถานที่วางของและตาแหน่งให้ชัดเจน
3) มีผังแสดงตาแหน่งสถานที่วางของ
4) ทาการกาหนดมาตรฐานของบัญชีเบิกจ่ายวัสดุ ขนาด น้าหนัก และปริมาณของ
สิ่งของที่เก็บไว้ในภาชนะ
5) แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบ
สะอาด
1) ทาความสะอาดสถานที่ พื้น กาแพง หน้าต่าง และอุปกรณ์ ด้วยเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ที่จัดเตรียม เช่น ไม้กวาด และผ้าถูพื้น ฯลฯ ตามลักษณะของการใช้งาน
2) กาหนดเส้ นแบ่งเขตพื้นที่ (จุดตรวจเช็ค) เช่น ทาสี , ตีเส้ น และแบ่งเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ
3) ขจัดสาเหตุของความสกปรก (ค้นหาจุดทาความสะอาดจากจุดบกพร่อง) เช่น กาจัดขยะ
หรือของที่จะต้องทิ้ง หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้
4) กาหนดแผนการทาความสะอาด เช่น กาหนดผู้รับผิดชอบ พื้นที่และเขตที่ต้องทา
ความสะอาด กาหนดวิธีและการใช้อุปกรณ์ทาความสะอาด และกาหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
สุขลักษณะ
1) ทาคู่มือในการทา ส สุขลักษณะ
2) กาหนดเป้าหมายในการทา ส สุขลักษณะ
3) มีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
4) กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ
5) กาหนดให้ข้าราชการปฏิบัติตามคู่มือการทางานทุกคน
6) กาหนดให้ข้าราชการต้องรักษากฎ โดยที่ข้าราชการแต่งกายให้ถูกระเบียบ
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7) ขจัดมลภาวะ และมลพิษต่าง ๆ
8) ปรับปรุงสถานที่ทางานให้สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ
สร้างนิสัย
1) ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่องกฎ ระเบียบ และกติกาในการปฏิบัติงาน
2) สร้างมาตรฐานการทางาน ซึ่งในการทางานทุกขั้นตอนต้องปฏิบัติตามาตรฐานใน
การทางาน โดยจะมีใบตรวจสอบและมีคู่มือในการทางานทุกขั้นตอน
3) มี ก ารตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการ เพื่ อ ตรวจดู ว่ า ได้ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้อกาหนดระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสถานที่ทางาน
4) ส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติกิจกรรม 5ส จนเป็นนิสัย
4. การติดตาม ประเมินผลและคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น/ต้นแบบ
๔.๑ การติดตามประเมินผลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ต้นแบบ” ในปี 2559 ที่ผ่านมา
จ านวน 10 หน่ วยงาน ประกอบด้วย จั งหวัดพิจิตร ชัยนาท ขอนแก่น นครราชสี มา ปราจีนบุรี สตูล พังงา
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครพนม จะประเมินผลจากการดาเนินงานตามตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ ค่า
คะแนนตามที่กรมกาหนดทั้ง ๕ มิติ ประกอบหลักเกณฑ์การประเมินหน่วยงานต้นแบบ โดยจะประเมินผลการ
ดาเนินงานโดยกรรมการประกอบด้วย
1. ผู้ตรวจราชการกรม
กรรมการ
ที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑-๑๘
๒. ข้าราชการสังกัดสานักตรวจราชการ
เลขานุการ
และกรมฯ จะประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่รักษาสภาพความเป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด
“ต้นแบบ” แก่หน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานในระดับไม่ต่ากว่า ๘๖ คะแนน
๔.๒ การติดตาม ประเมินผลหน่วยงานกลุ่มท้าทาย จานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์
มุกดาหาร และศรีสะเกษ จะประเมินผลจากการดาเนินงานตามตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ ค่าคะแนนตามที่กรมกาหนด
ทั้ง ๕ มิติ ประกอบหลักเกณฑ์ประเมินหน่วยงานต้นแบบ โดยจะมีการประเมินผลการดาเนินงานโดยคณะกรรมการ
ระดับกรม ประกอบด้วย
1. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ประธานกรรมการ
2. ผู้ตรวจราชการกรม ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
๓. หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
กรรมการ
และเลขานุการ
๔. นิติกรกลุ่มงานเสริมสร้างวินัยฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ซึ่งหน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานในระดับไม่ต่ากว่า ๘๖ คะแนน จะได้รับการประกาศเกียรติคุณและมอบโล่
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น “ต้นแบบ” ประจาปี ๒๕๖๐
๔.๓ การติดตาม ประเมินผลและคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐
ได้แก่หน่วยงานนอกเหนือจากข้อ 4.๑ และ 4.2 จะประเมินผลจากการดาเนินงานตามตัวชี้วัด หลักเกณฑ์
ค่าคะแนนตามที่กรมกาหนดทั้ง ๕ มิติ และประเมินผลการดาเนินงานโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย
คณะที่ ๑ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและคัดเลือกฯ ส่วนกลาง ประกอบด้วย
1. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ประธานกรรมการ
2. ผู้ตรวจราชการกรม ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
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๓. หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม

กรรมการ
และเลขานุการ
คณะที่ ๒ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และคัดเลือกฯ ในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
1. ผู้ตรวจราชการกรม
กรรมการ
ที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑-๑๘
๒. ข้าราชการสังกัดสานักตรวจราชการ
เลขานุการ
โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานดีเด่น เขตตรวจละ ๑ หน่วยงาน และส่วนกลาง ๑
หน่วยงาน รวม ๑๙ หน่วยงาน เป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐ และกรมฯ จะ
ประกาศเกียรติคุณพร้อมมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานดังกล่าว
5.หลักเกณฑ์การให้คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดหลักเกณฑ์การติดตาม ประเมินผลการดาเนินโครงการใน ๕ มิติ
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย มิติที่ ๑ ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานใน
การสร้างความโปร่งใส ๓๐ คะแนน มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผยข้อมูล ๑๐ คะแนน มิติที่ ๓ ด้านการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ๒๐ คะแนน มิติที่ ๔ ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ๓๐
คะแนน และมิติที่ ๕ ด้านสภาพแวดล้อมสถานที่ทางาน (กิจกรรม ๕ ส ) ๑๐ คะแนน และคะแนนเพิ่มเติมพิเศษ
(Extra Piont) ๑๐ คะแนน และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมหน่วยงานต้นแบบ ๔ ระดับ รายละเอียดดังนี้
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มิติที่ ๑ ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงาน
ในการสร้างความโปร่งใส ๓๐ คะแนน
ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การประเมิน (Milestone)

0 คะแนน

ผู้ บ ริ ห ารไม่ แ สดงบทบาทและหน่ ว ยงานไม่ มี ก ารด าเนิ น การในการสร้ า งความโปร่ ง ใส
ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน

ระดับที่ 1
๖ คะแนน

1. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางประกาศนโยบายในการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้น
ภายในหน่วยงานและเผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนได้รับทราบ
๒. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาคประกาศมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ง
พัฒนาการจังหวัด ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนได้รับทราบ
๓. มีมาตรการ แนวทางและผลการดาเนินงานในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน 4
ด้าน ดังต่อไปนี้
1) ด้านการบริหารงานบุคคล
1.1 มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยข้ า ราชการทุ ก ประเภท
เข้ามามีส่ ว นร่ว มในการพิจารณาตั ดสิ น ใจในเรื่ องการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
หน่วยงาน อาทิเช่น การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร การพิจารณาความดีความชอบ
1.2 มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรและได้ดาเนินการ
ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานและกรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
1.3 มีการกาหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบบุคลากร
และได้ดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
2.) ด้านการบริหารงบประมาณ
2.1 มี ก ารจั ด ท าแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณของหน่ ว ยงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินการตามแผนการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปีภายในหน่วยงาน (คณะกรรมการ มิได้หมายถึง
กรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการตรวจงานจ้าง กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดซอง)
2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และมีการ
รายงานสุ่มตรวจการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคณะกรรมการตามข้อ 2.2 แล้ว
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
3) ด้านการบริหารงาน
3.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ แนวทางและแผนปฏิบัติการในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติที่ชัดเจน ผู้บริหารจะต้องเข้าไปมีส่วนร่ว มในกระบวนการกาหนด
กลยุทธ์ แนวทาง เป้าหมายของโครงการและวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดผล
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ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การประเมิน (Milestone)
3.2 มีการดาเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กรมฯ กาหนด

3.3 มีการติดตาม สนับสนุนการปฏิ บัติงานของผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง
3.4 มีการประเมินผล สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมต่อผู้บริหาร
4.) ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
4.1 มีการปรับปรุงระเบียบ แนวทาง และขั้นตอนในการดาเนินการต่อเรื่องร้ องเรียน
ร้องทุกข์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4.2 มี การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบในเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และมีก าร
ดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวทาง
ขั้นตอนที่กาหนด
ระดับที่ 2 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ
1๒ คะแนน 2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการตามระดับที่ 1 ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของ
หน่วยงานและจัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชน
ได้รับทราบ
3. มี ก ารจั ด ท าโครงการ/กิ จ กรรมที่ เ ป็ นนวัต กรรม เพื่ อ สร้ า งความโปร่ง ใสให้ เ กิ ด ขึ้นใน
หน่วยงาน และสามารถสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน
และตอบสนองต่อนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี (OG) ของกรมการพัฒนาชุมชน
(กิจกรรมที่จะดาเนินการ ต้องไม่เป็นโครงการ/กิจกรรม ในมิติที่ 2-4)
ระดับที่ 3 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ
๑๘ คะแนน 2. มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นนวัตกรรม
3. ไม่มีข้าราชการในหน่วยงานร้องทุกข์จากเหตุมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติ
หรือไม่ปฏิบัติตนของผู้บังคับบัญชา ตามมาตรา 122 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551
ระดับที่ 4 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ
๒๔ คะแนน 2. มีการประเมินผล สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม ที่เป็นนวัตกรรมต่อผู้บริหาร
3. ผู้บริหารไม่มีมูลกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย และฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ระดับที่ 5 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ
๓0 คะแนน 2. มีการสรุปบทเรียน จัดการความรู้เรื่องการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานเพื่อ การ
ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ชัดเจน
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มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผยข้อมูล ๑๐ คะแนน
ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การประเมิน (Milestone)

0 คะแนน

ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ระดับที่ 1
2 คะแนน

1.จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่ง
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก
2. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะ
3. มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานจัดไว้สาหรับการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ที่เข้าใจได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน

ระดับที่ 2 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ
4 คะแนน 2. มี ข้ อ มู ล ข่ า วสารตามมาตรา 9 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
2.1 แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2.2 คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หน้าที่ของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่มือการดาเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี คู่มือการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คู่มือโครงการแก้ไข
ปัญ หาความยากจน (กข.คจ.) คู่ มื อ การบริ หารจัดเก็ บข้ อ มู ล จปฐ./กชช.2ค.
คู่มือการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน คู่มือการบูรณาการแผนชุมชน คู่มือเกี่ยวกับ
การดาเนินงานหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) คู่มือเกี่ยวกับทุนชุมชน
2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคา จัดทาสรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างและเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส
2.4 ข้อมูลโดยเฉพาะในประเด็นที่สาธารณะให้ความสนใจ ส่งผลกระทบต่อประชาชน
โดยตรง และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (Core function)
3. ให้เผยแพร่ข้อมูลตาม 2.1-2.4 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบในที่ ประชุมหรือในการจัดเวที
ประชาคมหรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับที่ 3 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ
6 คะแนน 2. จัดทาดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน
ระดับที่ 4 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ
8 คะแนน 2. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รายงานให้ผู้บริหารของส่วน
ราชการทราบทุก 3 เดือน
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ระดับ
คะแนน
ระดับที่ 5
10 คะแนน

เกณฑ์การประเมิน (Milestone)
1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ
2. มีการนาระบบสารสนเทศมาช่วยในการสืบค้นข้อมูล โดยระบบดังกล่าวสามารถจัดเรียง
ข้อมูลข่าวสารเป็นหมวดหมู่ สืบค้นเอกสาร/หนังสือที่ต้องการ และสามารถเรียกใช้ข้อมูล
ได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา
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มิติที่ ๓ ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ส่วนกลาง) ๒๐ คะแนน
ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การประเมิน (Milestone)

0 คะแนน

ไม่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ

ระดับที่ 1
๔ คะแนน

มีการสร้างระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ เช่น การ
ส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนหรื อ ผู้ รั บ บริ ก ารทางแบบสอบถามหรื อ ทางสื่ อ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ห รื อสื่ อ เทคโนโลยีส ารสนเทศ ที่ส อดคล้ อ งกับภารกิ จ หน้าที่ของแต่ ล ะ
หน่วยงาน

ระดับที่ 2
๘ คะแนน

1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับที่ 3 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ
๑๒ คะแนน 2. นาผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่เสนอหัวหน้าหน่วยงาน มาวางแผนการปฏิบัติราชการ และ
จัดการทาโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน
ระดับที่ 4 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ
๑๖ คะแนน 2. มีโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ราชการ อย่างน้อย 2 โครงการ/กิจกรรม
ระดับที่ 5 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ
๒0 คะแนน 2. มีโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ราชการ อย่างน้อย 3 โครงการ/กิจกรรม
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มิติที่ ๓ ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ส่วนภูมิภาค) ๒๐ คะแนน
ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การประเมิน (Milestone)

0 คะแนน ไม่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ
ระดับที่ 1 เผยแพร่ งานตามภารกิจหลั กของหน่ว ยงานให้ ส าธารณะชนได้รับทราบทางช่องทางใด
๔ คะแนน ช่องทางหนึง่ เช่น เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือเอกสารเผยแพร่ของหน่วยงาน
ระดับที่ 2
๘ คะแนน

1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ
2. มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างใน
โครงการ/กิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ที่ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณสูงสุด 3 ลาดับแรก

ระดับที่ 3 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ
๑๒ คะแนน 2. มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ในโครงการ/กิจ กรรมตามแผนปฏิบั ติราชการประจ าปี ที่ มีก ารจั ดซื้ อจั ดจ้า งที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณสูงสุด 3 ลาดับแรก และโครงการ/กิจกรรมอื่นอีก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ของโครงการ/กิจกรรมที่เหลือ
ระดับที่ 4 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ
๑๖ คะแนน 2. มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างใน
โครงการ/กิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ที่ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณสูงสุด 3 ลาดับแรก และโครงการ/กิจกรรมอื่นอีก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ของโครงการ/กิจกรรมที่เหลือ
ระดับที่ 5 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ
๒0 คะแนน 2. มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ในโครงการ/กิจ กรรมตามแผนปฏิบั ติราชการประจ าปี ที่ มีก ารจั ดซื้ อจั ดจ้า งที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณสูงสุด 3 ลาดับแรก และโครงการ/กิจกรรมอื่นอีก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ของโครงการ/กิจกรรมที่เหลือ
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มิติที่ ๔ ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ๓๐คะแนน
คะแนน
ระดับ
คะแนน
0 คะแนน

เกณฑ์การประเมิน (Milestone)
ไม่มีการกาหนดนโยบายด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ

ระดับที่ 1
๖ คะแนน

ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ ในปีที่ผ่านมา เพื่อนามาประกอบในการจัดทามาตรการ/แผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
ระดับที่ 2 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ
๑๒ คะแนน 2. กาหนดมาตรการและจัดทาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ
3. จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ โดยเน้นเฉพาะเรื่องดังนี้
1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ
๒) การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพสิทธิ เสรีภาพ และให้เกียรติประชาชน
3) การมีจิตสาธารณะ มุ่งมั่น เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคมและชุมชน
หมายเหตุ... มิใช่การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประเภท พัฒนาการอาเภอ พัฒนากรขวัญใจ
ชุมชน วิชาการ สนับสนุน ลูกจ้างดีเด่น
ระดับที่ 3 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ
1๘ คะแนน 2. มีการดาเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ/โครงการ
ระดับที่ 4
๒๔ คะแนน

1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ
2. มีการดาเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ/โครงการ ครบถ้วนและบรรลุเป้าหมาย
สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม
3. สรุ ป ผลการดาเนิ นงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการดาเนิ นงานในปี ต่ อ ไป
พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ระดับที่ 5
๓0 คะแนน

1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ
2. หน่วยงานมีการดาเนินการยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการในสังกัดที่ปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
3. บุคลากรในสังกัดไม่มีมูลกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย หรือฝ่าฝืนจริยธรรม
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มิติที่ ๕ ด้านสภาพแวดล้อมสถานที่ทางาน (กิจกรรม 5 ส ) ๑๐ คะแนน
ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การประเมิน (Milestone)

0 คะแนน

ไม่มีการดาเนินงานจัดกิจกรรม ๕ ส
ระดับที่ 1 1. มีการดาเนินงานจัดกิจกรรม ๕ ส และ
2 คะแนน 2. กาหนดมาตรการและข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ในกิจกรรม ส. สะสาง เช่น มาตรการก่อนกลับบ้านโต๊ะทางานไม่มีกองเอกสาร ฯลฯ
ระดับที่ 2 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ
4 คะแนน 2. ก าหนดมาตรการและข้ า ราชการ/เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอย่ า งเคร่ ง ครั ด
ในกิจกรรม ส. สะดวก เช่น มาตรการกาหนดจุดหรือตาแหน่งวางวัสดุ/อุปกรณ์ที่ต้องใช้
ร่วมกัน ฯลฯ
ระดับที่ 3 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ
6 คะแนน 2. ก าหนดมาตรการและข้ า ราชการ/เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการอย่ า งเคร่ ง ครั ด
ในกิจกรรม ส. สะอาด เช่น มาตรการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ ฯลฯ
ระดับที่ 4 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ
8 คะแนน 2. กาหนดมาตรการและข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ในกิจกรรม ส. สุขลักษณะ เช่น มาตรการบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้อุปกรณ์
ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเพื่อป้องกันความเสียหาย ฯลฯ
ระดับที่ 5 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ
10 คะแนน 2. กาหนดมาตรการและข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ครบทุก
กิจกรรม ๕ ส : สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย

คะแนนเพิ่มเติมพิเศษ (Extra Point) ๑๐ คะแนน
ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การประเมิน

10 คะแนน ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เช่นรางวัลด้านความโปร่งใส ด้านการเปิดเผยข้อมูล
ด้ า นการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน ด้า นการเสริ มสร้ างคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาข้าราชการ ด้านสภาพแวดล้อมสถานที่ทางาน (กิจกรรม ๕ ส )
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เกณฑ์การประเมินหน่วยงานต้นแบบและหน่วยงานท้าทาย
ระดับ

เกณฑ์การประเมิน

ระดับ ๑

หน่วยงานต้นแบบผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง ๕ มิติ ไม่ต่ากว่า ๘๖ คะแนน (ไม่รวมคะแนน
Extra Point)
ผู้บริหารหน่วยงานต้นแบบสามารถเชื่อมโยงทั้ง ๕ มิติ ประกาศเป็นมาตรการของหน่วยงาน
ในการป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม
หน่วยงานต้นแบบมีกิจกรรม/โครงการเด่น ๆ อย่างน้อย ๑ กิจกรรม/โครงการ รองรับ
มาตรการที่ได้ประกาศไว้ที่ตอบสนองต่อการป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
อย่างเป็นรูปธรรม
หน่วยงานต้นแบบสรุปผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการเด่นๆ เป็นเอกสารเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔

