รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 การจัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทาขามไดทุกขั้นตอน
3.1.1 การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการไดรับขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ เปน สิ่งจําเปน เพื่อที่ป ระชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร
ของราชการ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงได
มีศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชนเสามารถขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารให
ครบถวน และเปนปจจุบันผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน
2.เพื่อมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสําหรับประชาชน
3. เพื่อจัดแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาที่ตอสาธารณชน
3. เพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลทาขาม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลทาขามใหมีขอมูล
ที่ครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทาขาม
6. วิธีดําเนินการ
1.จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานเพื่อดําเนินการใหมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
2. แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร
3.จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาที่
4. จัดทําขอมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลทาขามเพื่อ
เผยแพรตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สม่ําเสมอ
5. ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center
6. จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป
7.จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการรวมทั้งขอเสนอแนะในการใชบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลทาขามใหมี
ขอมูลที่ครบถวน ถูกตองเปนปจจุบัน
2. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ
3. จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบี ยบ กฎข อบังคั บ ที่ กํา หนดใหองค การบริหารสวนตํา บลทา ขา มตองเผยแพร ใ ห ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมี
สวนรวมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลทาขามมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การ
ที่องคการบริหารสวนตําบลทาขามจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นเพื่อสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทาขามได จึงไดจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบลทาขามเพื่อกํากับใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดไว
รวมทั้ ง จั ด ใหมี ก ารป ด ประกาศ เผยแพร ข อมู ล ขา วสารที่ เ กี่ย วขอ งกับ การปฏิบั ติ ร าชการที่เ ป น ประโยชน ต อ
ประชาชน เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลทาขาม
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อกํากับติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่
กําหนดไว
2. เพื่อกํากับติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย
ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
1. กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับที่กําหนด
2. กํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการที่เปน
ประโยชนตอประชาชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทาขาม
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม
2. ประชุมคณะทํางานฯ
2.1 กําหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหเผยแพรขอมูล ขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบลทาขามตอสาธารณชน
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากําลัง
- การบริหารงบประมาณ การเงิน

- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ
- การจัดซื้อจัดจาง/ การคํานวณราคากลาง
- แผนพัฒนาทองถิ่น
- งบประมาณรายจายประจําป
- แผนการดําเนินงาน
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
2.2 กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของเผยแพรขอมูลขาวสารการใหบริการ

ตางๆ
กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน เพื่อเปนประโยชนตอประชาชน
3. ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบลทาขาม
4. รายงานผลการกํ า กั บ ติ ดตามการเผยแพรขอมูล ขาวสารขององคการบริห ารสว นตําบลทาขามให
ผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลทาขาม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจางตอสาธารณชน
2. มีการเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยาง
ชัดเจน
3. สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลทาขาม

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลท า ข า ม โดยเฉพาะการดํ า เนิ น กิ จ การที่ จ ะมี ผ ลกระทบต อ ความเป น อยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลทาขาม เห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง
และเทาเทียมโดยใหประชาชนกลุมองคกรชุมชนเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ
ความคิดเห็นความตองการเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรูรวมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
รวมตัดสินใจรวมติดตามตรวจสอบการดาเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาขามดวยการจัดทาโครงการจัด
เวทีประชาคมขึ้นเพื่อจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น
อยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง
3. วัตถุประสงค
1.เพื่อจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม
2. เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน
3. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
4. เพื่อนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ
5.เพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม
6. เพื่ อจั ดเก็ บ ข อ มู ล พื้ น ฐานที่ เ ป น มาตรฐานสามารถนํ าไปใชป ระโยชน ในการจั ดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดใหมีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทาขาม
6. วิธีดําเนินการ
1.จัดทําคําสั่งมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม
2.จัดเวทีประชาคม
3. สรุปขอมูลที่ไดจากการประชุมประชาคมสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. สรุป ปญ หา ข อเสนอแนะที่ ได จ ากการจัด ประชาคม เพื่อ กํา หนดกิ จ กรรมโครงการไวแ ผนชุม ชน
แผนพัฒนาทองถิ่นตอไป เสนอตอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการจัดเวทีประชาคม
2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน
3. เกิดเครือขายภาคประชาชน
4. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลทาขามเห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวรอง
ทุกขและเรื่องรองเรียนของประชาชนเพื่อเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปรงใส จึงไดจัดทํามาตรการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขึ้น เพื่อกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลทาขาม ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน
รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล
และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปนธรรมสะดวกและเหมาะสม
รวมทั้งจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และขั้นตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม ให
สามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม
2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตาม
ผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม
4. เปาหมาย
1. กํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม
2. กํากับติดตามใหมีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการรองเรียน/การ
ติ ด ตามผล และการแจ งผลการดํ า เนิ น การเรื่องรองทุก ขและเรื่องเรี ย นตางๆ ให มีความรวดเร็ ว สะดวกและ
เหมาะสม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทาขาม
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม
2. ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทา
ขาม เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
3. คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
- กําหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
ทาขาม
- กํากับติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน
และขั้นตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง
- กําหนดใหมีเจาหนาที่/หนวยงานผูรับผิดชอบในการรับเรื่อง/รองทุกข รองเรียนการทุจริตอยาง
ชัดเจน
- กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ

- กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดําเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง
เหมาะสมภายใน 15 วันหากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ
- กําหนดใหหนว ยงานที่รับ ผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการหรื อ
ความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบรวมทั้งมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง
4. ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทา
ขาม ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน
5. คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินการตามมาตรการ
6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ
7.รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ใหผูบริหาร
รับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลทาขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
2. มีการแตงตั้งเจาหนาที่/หนวยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
3. มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องรองเรียน
4. มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบรวมทั้งมีชองทาง
ในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง
4. มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม ให
สามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามมาตรการที่
กําหนดไว

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริห ารสวนตําบลทาขาม มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การที่องคการ
บริหารสวนตําบลทาขามจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงาน
ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม ให
สามารถตอบสนองความต องการของประชาชนไดอยางแทจ ริง สงเสริมกระบวนการมีสว นรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม และรวมดําเนินการโครงการ
รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนตอไป
3. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตน
2.เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ ของตน
3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส
4. เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาทองถิ่นของตน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทาขาม
6. วิธีดําเนินการ
1. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการชุ ม ชน เพื่ อ คั ด เลื อ กผู แ ทนประชาคมในการเป น คณะกรรมการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่น
2. จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น
3. เผยแพร รางแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็นในปรับปรุงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
4. หนวยงานที่เกี่ยวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน
5. เสนอแผนพัฒนาทองถิ่น ตามขั้นตอนตอไป
6. เผยแพรแผนพัฒนาทองถิ่น ตอสาธารณชน
7. รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ผูบริหาร
และสาธารณชน ทราบ เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มี การจั ดเวทีให ป ระชาชนมี สว นรว มในการเสนอขอคิดเห็น ในการจัดทําแผนพัฒ นาทองถิ่น และมี
ชองทางใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ
2. องคการบริ หารสว นตํา บลท า ขา มมีการแตงตั้งภาคประชาชนรว มเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒ นา
ทองถิ่น

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม
2. หลักการและเหตุผล
ด ว ยกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น กํ า หนดให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลท า ข า มต อ งดํ า เนิ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย
หรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม เพื่อนําผลที่ไดจากการ
ประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ตอไป
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูป ธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหองค การบริห ารสว นตําบลทาขามมีมาตรฐานในการปฏิบัติร าชการ ลดขั้น ตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงดําเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม
3. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ส งเสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการติด ตามประเมิน ผลการปฏิบัติ ร าชการ และรว ม
ปรับปรุงแกไขโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถิ่น
2. เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบริห ารงานองคการบริห ารสว นตําบลทาขามใหเกิดความโปรง ใส
ตรวจสอบได
3. เพื่อเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทาขาม
6. วิธีดําเนินการ
1. ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล
2. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
3. จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
4. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
(2) ผูแทนสมาชิกสภา
2 คน
(3) ผูทรงคุณวุฒิ
2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เปนกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหนาสํานักปลัด
เปนผูชวยเลขานุการ
(6) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
เปนผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาขามตามหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาขามปละ 2 ครั้งเปน
อยางนอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลทาขามทราบ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใช
ในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม

3) จั ด ทํ า แบบประเมิน ผลและแบบรายงานผลการประเมิน การปฏิ บัติ ร าชการของ
องคการบริหารสวนตําบลทาขามสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป
4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทาขามมอบหมาย
5.ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
6. การจัดทําแผนการดําเนินงาน
7. การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
8. การติดตามและประเมินผล
9. การจั ดทํ า สรุ ป รายงานผลการดําเนิน โครงการฯ แล ว รายงานให ผูบ ริห ารพิจ ารณา เพื่อปรับ ปรุ ง
ดําเนินการแกไขตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. มีแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
๒.ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไขโครงการตาง
ๆ ในแผนพัฒนาทองถิ่น

