
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.1 การจัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทาขามไดทุกข้ันตอน 
 3.1.1 การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงได
มีศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนเสามารถขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดําเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารให
ครบถวน และเปนปจจุบันผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน 
 2.เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสําหรับประชาชน 
 3. เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 
 3. เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลทาขาม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลทาขามใหมีขอมูล
ท่ีครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1.จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานเพ่ือดําเนินการใหมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 2. แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  
 3.จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาท่ี 
 4. จัดทําขอมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลทาขามเพ่ือ
เผยแพรตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ  สมํ่าเสมอ  
 5. ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 6. จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 7.จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการรวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 



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

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลทาขามตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมี
สวนรวมตรวจสอบของประชาชน 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขามมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังใน
เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การ
ท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาขามจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทาขามได จึงไดจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบลทาขามเพ่ือกํากับใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดไว 
รวมท้ังจัดใหมีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือกํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ี
กําหนดไว 

2. เพ่ือกํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย 
ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน   
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับท่ีกําหนด  
2. กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการท่ีเปน 
ประโยชนตอประชาชน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม  

2. ประชุมคณะทํางานฯ  
2.1 กําหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูลขาวสารของ

องคการบริหารสวนตําบลทาขามตอสาธารณชน 
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากําลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  



- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
- การจัดซ้ือจัดจาง/ การคํานวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
2.2 กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของเผยแพรขอมูลขาวสารการใหบริการ

ตางๆ  
กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนตอประชาชน  

3. ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบลทาขาม 

4. รายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทาขามให
ผูบริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

1. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
จัดซ้ือจัดจางตอสาธารณชน  

2. มีการเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยาง
ชัดเจน   

3. สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลทาขาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลทาขาม โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม เห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง
และเทาเทียมโดยใหประชาชนกลุมองคกรชุมชนเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ
ความคิดเห็นความตองการเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรูรวมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน 
รวมตัดสินใจรวมติดตามตรวจสอบการดาเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาขามดวยการจัดทาโครงการจัด
เวทีประชาคมข้ึนเพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน 
อยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 
3. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวของในการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 2. เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
 3. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 4. เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 
 5.เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 
 6. เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดใหมีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1.จัดทําคําสั่งมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2.จัดเวทีประชาคม  
 3. สรุปขอมูลท่ีไดจากการประชุมประชาคมสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 4. สรุปปญหา ขอเสนอแนะท่ีไดจากการจัดประชาคม เพ่ือกําหนดกิจกรรมโครงการไวแผนชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ินตอไป เสนอตอผูบริหาร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 



9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดเวทีประชาคม 
 2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 3. เกิดเครือขายภาคประชาชน 
 4. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับ

เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขามเห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวรอง
ทุกขและเรื่องรองเรียนของประชาชนเพ่ือเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปรงใส  จึงไดจัดทํามาตรการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลทาขาม ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน 
รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 
และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปนธรรมสะดวกและเหมาะสม 
รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม ให
สามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตาม
ผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
4. เปาหมาย 
 1. กํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 2. กํากับติดตามใหมีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการรองเรียน/การ
ติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม  
 2. ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทา
ขาม เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3. คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
  - กําหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
ทาขาม 
  - กํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน 
และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 
  - กําหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบในการรับเรื่อง/รองทุกข รองเรียนการทุจริตอยาง
ชัดเจน  
  - กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา 
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ  



  - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ดําเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง
เหมาะสมภายใน 15 วันหากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
  - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบรวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทา
ขาม ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 
 5. คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดําเนินการตามมาตรการ 
 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. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
 2. มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 3. มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และกระบวนการ
ข้ันตอนเรื่องรองเรียน 
 4. มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบรวมท้ังมีชองทาง
ในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
 4. มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม ให
สามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามมาตรการท่ี
กําหนดไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

  
1. ช่ือโครงการ : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา
รายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลทาขามจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงาน
ดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม ให
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  การจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม และรวมดําเนินการโครงการ 
รวมท้ังติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 
 2.เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ ของตน 
 3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส 
 4. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2. จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 3. เผยแพร รางแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็นในปรับปรุงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 4. หนวยงานท่ีเก่ียวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน 
 5. เสนอแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามข้ันตอนตอไป 
 6. เผยแพรแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอสาธารณชน 
 7. รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ผูบริหาร 
และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564   
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและมี
ชองทางใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ  
 2. องคการบริหารสวนตําบลทาขามมีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.2 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลทาขามตองดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย
หรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม เพ่ือนําผลท่ีไดจากการ
ประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ตอไป 
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลทาขามมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงดําเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวม
ปรับปรุงแกไขโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลทาขามใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได  
 3. เพ่ือเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
 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) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป     เปนผูชวยเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาขามตามหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาขามปละ 2 ครั้งเปน
อยางนอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลทาขามทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใช
ในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 



3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลทาขามสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 

4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาขามมอบหมาย 
 5.ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6. การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 7. การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
 8. การติดตามและประเมินผล 
 9. การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณา เพ่ือปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25562 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒.ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไขโครงการตาง 
ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

 


