ถอดบทเร ียนการดาเนินงานองค์กรคุณธรรมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิ ตถ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิ ตถ์ เป็นราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค สังกัด กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย มีอานาจหน้าที่เกี่ ยวกั บการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด ดาเนินการประสานงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด กาหนด กากับดูแลให้คาแนะนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงาน
พั ฒ นาชุ ม ชนอาเภอและปฏิ บัติง านร่ว มกั บหร ือสนั บสนุ นการปฏิ บัติ งานของหน่ ว ยงานอื่ นที่ เ กี่ ยวข้ องหร ือ
ที่ได้ รบ
ั มอบหมาย โดยการนาแผนยุทธศาสตร์ก รมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564 มาใช้เป็นกรอบ
ทิศทางในการปฏิ บัติงาน ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ก รมการพัฒนาชุ มชน พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ กาหนด
ประเด็ นยุทธศาสตร์ จานวน 4 ประเด็ น ได้ แก่ 1)สร้างสรรค์ชุมชนให้ พึ่งตนเองได้ 2)ส่งเสร ิมเศรษฐกิ จ
ฐานรากให้ขยายตั ว 3)เสร ิมสร้างทุนชุมชนให้มี ธรรมาภิบาล 4)เสร ิมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ซึง่ ใน
ประเด็ นที่ 4 กาหนดให้ ยกระดั บการจัดการและบร ิหารองค์กรที่มุ่ งเน้นระบบคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
ส าหรับ การขั บ เคลื่ อ นและส่ ง เสร ิมคุ ณ ธรรมจร ิยธรรมในส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด
อุ ต รดิ ต ถ์ มี ก ารด าเนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบและครอบคลุ ม ถึ ง ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอทุ ก อ าเภอ
ผ่านการดาเนินงานองค์กรคุณธรรม ส่งผลให้ได้รบ
ั รางวัลดังนี้
1. ได้รบ
ั คัดเลือกเป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
2. ได้รบ
ั คัดเลือกเป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
3. ได้รบ
ั คัดเลือกเป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชน “ต้นแบบ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การขั บเคลื่ อนคุ ณธรรมภายในส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ดอุ ตรดิ ตถ์ เป็ นไปตามแผน
การดาเนินงานองค์กรคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มุ่งสร้างให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
อุตรดิ ตถ์ เ ป็ นองค์ ก รคุ ณธรรมภายใต้ ก ระบวนการมี ส่ว นร่ว มของบุ คลากร โดยมี ก ารประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกั นในการว่าจะเป็นผู้มีคุณธรรม และค่ านิยมที่ดีโดยเฉพาะจะมุ่งเน้นคุณธรรมที่มีความพอเพียง มีว ินัย
มีความสุจร ิตและมีจต
ิ อาสา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมไทยในการก้าวเป็นสังคมคุณธรรม เมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2565 ที่มีสาระสาคัญ ประกอบด้วย
ปัญหาที่อยากแก้ ได้แก่
1. การใช้วัสดุสานักงานสิ้นเปลือง
2. การรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
3. สภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน
ความดีที่อยากทา ได้แก่
1. ใช้วัสดุสานักงานอย่างประหยัด
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของทางราชการ
3. สร้างวัฒนธรรมที่สุจร ิตและปลอดจากการทุจร ิตคอร์รป
ั ชั่นในสานั กงานพัฒนาชุ ม ชน
จังหวัดอุตรดิตถ์และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอ
/4. มีจต
ิ อาสา...

-24. มี จิตอาสา ในการบร ิการสู่ ส าธารณชนและสนั บสนุ นการมี ส่ ว นร่ว มทุ ก ภาคส่ ว นของ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอ
คุณธรรมเป้าหมาย กาหนดตามคุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ ได้แก่
1. พอเพียง 2. ว ินัย 3. สุจร ิต 4. จิตอาสา
นอกจากนี้ บุคลากรในสั งกั ดสานั กงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดอุต รดิ ตถ์ ยังได้ รว่ มกั นจัดทา
แผนปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิ ตถ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รคุ ณ ธรรม ภายในส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์
ให้ ตอบสนองตอบต่ อปัญหาที่อยากแก้ และความดี ที่อยากทา โดยมีการกาหนดกิ จกรรมตามแผนปฏิ บัติการฯ
รวมทั้ ง สิ้ น 5 กิ จกรรม ประกอบด้ ว ย 1) การประกาศนโยบายและข้อ ตกลงส่ งเสร ิมคุ ณธรรมจร ิยธรรม
หน่วยงานฯ 2) กิ จกรรมร ิเรมิ่ ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 3) การเปิดเผยข้อมูล 4) กิ จกรรม
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 5) กิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางาน โดยมีกลไกในการทางาน
ในรู ป แบบการแต่ ง ตั้ ง คณะท างาน และได้ มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ ในการดาเนินงานในระดั บต่ อไป สานั กงานพัฒนาชุ มชนจังหวัด
อุตรดิตถ์มุง่ สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ทั้งนี้ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลการถอดบทเร ียน
จากการดาเนินงานองค์ ก รคุณธรรม ผ่านเว็บไซต์ สานั กงานพัฒ นาชุ มชนจังหวัดอุตรดิ ตถ์ เพื่อเป็นข้อมู ล
ประกอบการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสร ิมคุณธรรม ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัด
และบุ คคลภายนอกหน่ วยงาน สามารถนาข้ อ มู ล ข้ างต้ น ไปใช้ประกอบการดาเนิ นงานด้ านการขับ เคลื่อน
องค์กรคุณธรรมในหน่วยงานได้
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