แบบฟอร์ม 2
แผนปฏิ บตั ิ การในการเสริ มสร้างความโปร่งใสในการดาเนิ นงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่ วยงาน สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสามร้อยยอด
ลาดับ

ประเด็น

1.

โครงสร้าง
 แสดงแผนผัง แสดงโครงสร้ า งการแบ่ งส่ วน
ราชการของหน่ วยงาน
 แสดงตาแหน่ งที่สาคัญ และ การแบ่งส่วนงาน
ภายใน ยกตัวอย่างเช่น ฝา่ ย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
ข้อมูลผู้บริหาร
 แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูง สุดหรือหัว หน้ า
หน่ วยงาน และผู้ดารงตาแหน่ งทางการบริหารของ
หน่วยงาน
 แสดงข้ อมู ล อย่ างน้ อยประกอบด้ ว ย ชื่อ –
นามสกุล ตาแหน่ ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อของ
ผูบ้ ริหารแต่ละคน
อานาจหน้ าที่
 แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่ วยงาน
ตามที่ ก ฎหมาย กฎกระทรวง และกรมฯ
กาหนด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินงาน
หรือการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Social Network
 แสดงต าแหน่ งบนเว็ บไซต์ ของหน่ วยงานที่
สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
หน่ วยงาน ยกตัวอย่ างเช่ น Facebook, Twitter,
Instagram เป็ น ต้ น (สามารถเชื่ อ มโยงไปยัง
ช่ อ งทางข้ า งต้ น ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของ
หน่วยงาน)
การเปิ ดเผยข้อมูล
 หน่ วยงานมีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปจั จุบนั
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน
 แสดงคู่ มื อ หรื อ แนวทางการปฏิ บั ติ ง านที่
เจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานใช้ยดึ ถือปฏิบตั ิให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
 มีขอ้ มูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่าง
เช่น เป็นคู่มอื ปฏิบตั ภิ ารกิจใด สาหรับเจ้าหน้าทีห่ รือ

กิ จกรรม
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของ
เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนอาเภอสามร้อยยอด ใน
Website สานักงาน
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ประชาชนรับทราบการรับผิดชอบงานของเจ้าหน้าที่



ปรับปรุงข้อมูลของผูบ้ ริหาร ใน Website
สานักงาน



ประชาชนรับทราบโครงสร้างการบริหารงาน สามารถ
ประสานเข้าถึงผูบ้ ริหาร

ปรับปรุงข้อมูลหน้าทีแ่ ละอานาจของหน่ วยงาน
ใน Website สานักงาน



ประชาชนรับทราบการหน้าทีแ่ ละอานาจ

ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงกฏหมายที่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยงาน



website : https://district.cdd.go.th/
samroiyot/
Facebook : สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
สามร้อยยอด











ติดประกาศประชาสัมพันธ์ใน website,
facebook และบอร์ดประชาสัมพันธ์สานักงาน











ประชุมกาหนดแนวทางการปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม/โครงการ













ประชาชนรับรูก้ ฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงาน













ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการดาเนินกิจกรรมของ
สานักงานพัฒนาชุมชน















ประชาชนได้รบั ทราบข่าวสารทีเ่ ป็นปจั จุบนั















เจ้าหน้าทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านได้ตามแนวทางที่
กาหนด

ลาดับ

8.

9.

10.

11.

ประเด็น
พนั กงานต าแหน่ งใด ก าหนดวิธีการขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั อิ ย่างไร เป็นต้น
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีผู้รบั บริการ
หรือผู้มาติดต่ อกับหน่ วยงานใช้เป็ นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
 มีขอ้ มูลรายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ยกตัวอย่าง
เช่น เป็นคู่มอื สาหรับบริการหรือภารกิจใด กาหนด
วิธีการขัน้ ตอนให้บริการหรือการติดต่ ออย่ างไร
เป็นต้น
แนวปฏิ บ ตั ิ ก ารจัด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการ
ทุจริตและประพฤติ มิชอบ
 แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าทีข่ องหน่ วยงาน
 มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของการปฏิ บั ติ ง าน
ย ก ตั ว อ ย่ า งเช่ น ร า ย ล ะ เ อี ยดวิ ธี การที่
บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียด
ขัน้ ตอนหรือวิธกี ารในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
ส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินการ เป็นต้น
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
 แสดงเนื้ อ หาเจตนารมณ์ ห รือ คามั น่ ว่า จะ
ปฏิบ ัต ิห น้า ที ่แ ละบริห ารหน่ ว ยงาน อย่า ง
ซื่อ สัต ย์สุ จ ริต โปร่ ง ใสหรือ เป็ น ไปตามหลักธรร
มาภิบาล
 ดาเนินการโดยผูบ้ ริหารสูงสุดคนปจั จุบนั ของ
หน่วยงาน
 หน่ วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของ
ผู้ บ ริห ารสู ง สุ ด คนป จั จุ บัน ของหน่ ว ยงานต่ อ
สาธารณชน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
มีส่ วนร่ วมของผู้ บริ หารสู งสุ ดคนป จั จุ บั น ของ
หน่วยงาน
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เผยแพร่แนวทางการปฏิบตั งิ านต่อผูร้ บั บริการใน
Website สานักงาน

กาหนดวิธกี ารทาการร้องเรียนและแนวทางการ
ดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ประชาชนได้รบั ทราบข้อมูลที่หน่วยงานให้บริการ

เรื่องร้องเรียนได้รบั การตรวจสอบ และแก้ไขเป็นทีพ่ งึ
พอใจของผูร้ อ้ งเรียน


ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงเจตนารมณ์การ
ต่อต้านทุจริตไว้ทห่ี น้าสานักงานพัฒนาชุมชน

การชีแ้ จงทาความเข้าใจการดาเนินการ
หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส



ประชาชนทราบถึงเจตนารมณ์ของหน่วยงานในการ
ต่อต้าทุจริต



เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมและปฏิบตั งิ านด้วยคุณธรรม
และโปร่งใส

ลาดับ

12.

13.

14.

ประเด็น
 เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรม ทีแ่ สดงให้เห็น
ถึงการให้ความสาคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
 เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565
การจัดการเรื่องร้องเรียน
 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการ
วางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่ วยงาน
การรับสิ นบน
 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
การป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการป้องกัน ผลประโยชน์ ท ับ
ซ้อนในหน่วยงาน

กิ จกรรม
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มีกล่องแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนการ
ดาเนินงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ก.ย.

ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นในการ
ดาเนินงานของเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน

- มีการทางานรูปแบบทีม
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

























ปราศจากช้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน

มีการแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตระหนักถึง
โอกาสการเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน

























เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใสทาง
ผลประโยชน์

(ลงชื่อ)................................................................
(นายไพศาล ช่อผกา)
ตาแหน่ง นายอาเภอสามร้อยยอด
วันที่ 28 เดือน. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

