
 

การส่ งเสริมบทบาทและการมี สว่นร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มี และเผยแพร่ ข้อมี ลข่าวสารในช่องทางที ่เป่ นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได่  ม่ 
ส่วนร่ วมตรวจสอบการปฏีิบ ัติราชการตามอำนาจหน้าที ่ขององค่ กรปกครองส่ วนท่ องถีิ่นได้ที กขีั้นตอนีีีีีีี
 3.1.1.จัดให้มี ศี นย์ข่ อมี ลข่ าวสารตามกฎหมายว่ าดี้วยข้อมี ลข่าวสารของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการี :  กิจกรรม“การออกระเบ ยบจัดตั้งศ นย์ข้อม ลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตําบลปะโด” 
2. หลีักการและเหตี ผล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา่9่แห งพระราชบัญญัติข อมูลข าวสารของราชการ่พ.ศ.่2540่ซึ่งบัญญัติไ ว 
ภายใต บังคับมาตรา่14่และมาตรา่15่หน วยงานของรัฐต องจดใหม ข อมูลข าวสารของราชการอย างเนื่อง
ดังต อไปน ้ไว ให ประชาชนเข าตรวจดูไดทั้งน ้ตามหลักเกณฑ และวิธ การท ่คณะกรรมการก าหนดและเพ่ือให เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหารราชการท ่ด ่พ.ศ.่2546่เรื่องหลักธรรมาภิบาล่ความโปร งใสการม ส วนร วมสามารถ
ตรวจสอบได  
3. วีัตถ ประสงค่  
 1. เพื่อให เป็นไปตามกฎหมาย จึงจดท าระเบ ยบองค การบริหารส วนต าบลปะโด  ว าด วย
ข อมูลข าวสารของราชการ่ พ.ศ.2556 และประกาศองค การบริหารส วนต าบลปะโด เรื่อง ค าธรรมเน ยม
การท าส าเนาและการรับรองส าเนาข อมูลข าวสารของศูนย  ข อมูลข าวสารองค การบริหารส วน
ต าบลปะโดขึ้น 
 2. เพื่อให บริการข อมูลข าวสารของราชการไว ให ประชาชนเข าตรวจดู ศึกษา ค นคว า 
ตลอดจนเผยแพร  จ าหน าย่จ ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน าท ่ให เป็นไปตามระเบ ยบ 
 3. เพื่ออ านวยความสะดวกให กับประชาชนในการจัดระบบข อมูลข าวสาร ดังน  ้

3.1 ข อมูลข าวสารท ่ลงพิมพ  ในราชกิจจานุเบกษา 
3.2 ข อมูลข าวสารท ่ต องจัดไว ให ประชาชนตรวจดูได  
3.3 ข อมูลข าวสารอื่น 
3.4 ข อมูลข าวสารส วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 
 1. จัดเตร ยมสถานท ่จัดตั้งศูนย  ข อมูลข าวสารของราชการ จ านวน 1 แห ง 
 2. ก าหนดให บุคคลทั่วไปท ่ม ส วนได ส วนเส ยสามารถเข ามาตรวจสอบข อมูล 
 3. ประกาศองค การบริหารส วนต าบลปะโด เรื่องค าธรรมเน ยมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข อมูล
ข าวสารของศูนย  ข อมูลข าวสารองค การบริหารส วนต าบลปะโด่จ านวน 1 ฉบับ 
 4. แบบค าร องขอตรวจดูข อมูลข าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 
5. พีื้นที ่ดำเนีินการ 

 ภายในองค การบริหารส วนต าบลปะโด 
6. วิธ การดำเนีินงานโครงการ 

6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย ข อมูลข าวสารของราชการ 
6.2 เมื่ออนุมัติแล วแจ งเว ยนทราบภายในทุกส วนราชการ 
6.3 จัดท าร างระเบ ยบฯ ว าด วยข อมูลข าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต อผู บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 6.4 จัดท าร างประกาศฯ เรื่องค าธรรมเน ยมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข อมูลข าวสารเสนอต อ
ผู บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 



 

6.5 จัดท าร างแบบค าร องขอตรวจดูข อมูลข าวสาร เสนอต อผู บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.6 จัดเตร ยมสถานท ่ โต๊ะ ตู ่เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

7. ระยะเวลาและสถานท ่ดําเนินการ 

 ประจ าปีงบประมาณ่2562 - 2564 
8. งบประมาณ 

 ไม ใช งบประมาณ  
9. หน่ วยงานท ่รับผิดชอบ 

 ส านักงานปลัด องค การบริหารส วนต าบลปะโด 
10.ตัวช ้วัด/ผลลัพธ่ ่ 
 1. ม การจัดตั้งศูนย  ข อมูลข าวสารของราชการ องค การบริหารส วนต าบลปะโด ณ ส านักงานองค การ
บริหารส วนต าบลปะโด 

 2. ม การจัดระบบข อมูลข าวสารท ่ครบถ วน ไว ส าหรับอ านวยความสะดวกให กับประชาชน 
 3. ม ประชาชนขอตรวจดูข อมูลข าวสารทางราชการ 
 



 

3.1.3 มี การป่ิดประกาศ เผยแพรี่ขี้อมี ลข่ าวสารเก ่ยวกับการปฏีิบัติราชการที ่เป่ นประโยชน่ กับการ มี ส่ วน
ร่ วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชีื่อโครงการี: มาตรการ “จีัดให่ มี ช่ องทางที ่ประชาชนเข่ าถึงข้อม ลข่ าวสารขององค์การบริหารส่วนตาํบล
ปะโด” 
2. หลักการและเหต ผล/ท ่มาของมาตรการ 
 ด วยพระราชบัญญัติข อมูลข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให หน วยงาน
ของรัฐจะต องจัดให ม การเผยแพร  ข อมูลท ่ส าคัญๆ ของหน วยงาน เช น โครงสร างและการจัดองค กร อ านาจหน าท ่ 
แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆดังนั้น องค การบริหารส วนต าบลปะโดจึงได ตระหนักและเห นความส าคัญของการ
เผยแพร ข อมูลท ่ส าคัญๆ ของหน วยงานผ านทางช องทางท ่หลากหลาย  เพ่ือให การเผยแพร ข อมูลข าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ มเป้าหมาย ได แก  หน วยประชาสัมพันธ  ณ ท ่ท าการของหน วยงาน เว บไซต ของหน วยงานหรือ
สื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท เฉพาะการเผยแพร ข อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ ต างๆ โทรทัศน  วิทยุ ่่่่่่่่่่่่
สื่ออิเล กทรอนิกส อ่ืนๆ ทั้งน ้ เพ่ือให ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน าท ่และเข าถึง
ข อมูลตามภารกิจหลักขององค การบริหารส วนต าบลปะโดได ง ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถ ประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให ม ช องทางการเผยแพร  ข อมูลข าวสารของหน วยงานท ่หลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให ประชาชนหรือผู รับบริการสามารถเข าถึงข อมูลข าวสารได  สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3.3 เพ่ือให ม ช องทางในการรับเรื่องร องเร ยนท ่เข าถึงประชาชนได ง าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ช องทางในการเผยแพร  ข อมูลข าวสารของหน วยงานจ านวนไม น อยกว า 7 ช องทาง 
5. พื้นท ่ดําเนินการ 

พ้ืนท ่ทั้งในและนอกเขตองค การบริหารส วนต าบลปะโด 
6. วีิธ ดำเนีินการ 

จัดให ม และเผยแพร ข อมูลข าวสารในช องทางท ่เป็นการอ านวยความสะดวกแก ประชาชน ได แก  
-     บอร ดหน าส านักงานองค การบริหารส วนต าบลปะโด 
-     บอร ดประชาสัมพันธ ขององค การบริหารส วนต าบลปะโดร านค าชุมชนตามชุมชน/หมู บ าน 
-     ประกาศเส ยงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข าว/รถกระจายเส ยง/หน วยประชาสัมพันธ เคลื่อนท ่ 

    -     ศูนย ข อมูลข าวสารขององค กรปกครองส วนท องถิ่น ม เจ าหน าท ่ให บริการประจ าและให ประชาชน
สืบค นได เอง 

-     จัดส งเอกสารเผยแพร รายงานประจ าปี 
-     ประชาสัมพันธ ข อมูลการด าเนินงานขององค กรปกครองส วนท องถิ่นผ านสื่อมวลชนการจัดแถลงข าว 
-     หนังสือพิมพ หรือวิทยุท องถิ่น 
-     ประกาศผ านเว บไซต /เว บบอร ด/เฟสบุ๊ค ท ่ม ข อมูลผลการด าเนินงานขององค กรปกครองส วนท องถิ่น 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม ใช งบประมาณ 

9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 



 

 ีีฝ่ายประชาสัมพันธ ่ฝ่ายบริการและเผยแพร วิชาการกองวิชาการและแผนงานองค การบริหารส วนต าบล
ปะโด 
10.ตัวช ้วัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนช องทางในการเผยแพร  ข อมูลข าวสารของหน วยงาน 



 

3.2 การรับฟ่ังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเร ยน/ร้องท กข์ของประชาชน 
3.2.1 ม กระบวนการรับฟ่ังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าท ่ของี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท ่จะม ผลกระทบต่อความเป็นอย ่และส ขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการี: โครงการจัดประชาคมแผนช มชน 
2. หลักการและเหต ผล/ท ่มาของโครงการ 
 ตามท ่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส งเสริมการปกครองท องถิ่นม นโยบายในการบูรณาการกระบวนการหา
งานร วมกันของทุกภาคส วนท ่เก ่ยวข องในการส งเสริมสนับสนุนให ทุกหมู บ าน/ชุมชนม กระบวนการจัดหา ทบทวน 
ปรับปรุงแผน่ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให หน วยงานภาครัฐองค กรปกครองส วนท องถิ่น 
น าแผนชุมชนสู การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส งเสริมการม ส วนร วมในการพัฒนาชุมชนและท องถิ่นของ
ประชาชนองค กรได ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม บทชมชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือ
น ามาบรรจุไว ในแผนพัฒนาองค กร ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการน าเข าบรรจุไว ในร างเทศบัญญัติ
งบประมาณขององค กรในปีถัดไปกองสวัสดิการ่สังคม จึงได จัดให ม โครงการประชุมประชาคมแผนแม บทชุมชน 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขึ้น 
 3. วัตถ ประสงค่  
 3.1 เพ่ือจัดเก บข อมลูพ้ืนฐานท ่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช ประโยชน ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพฒันาท องถิ่น 
  3.2 เพ่ือระดมความคิดเห นและก าหนดแนวทางการแก ไขปัญหาของผู น าชุมชน 
 3.3 เพ่ือระดมความคิดเห นและก าหนดแนวทางการแก ไขปัญหาของผู น าชุมชน 
 3.4 เพ่ือให ได แผนงานโครงการของชุมชนน ามาบรรจุไว ในแผนพัฒนาขององค การบริหารส วนต าบล 
 3.5 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต องการท ่แท จริงของประชาชน 
 3.5 เพ่ือฝากให ประชาชนได ร วมกระบวนการร วมคิดร วมท าร วมแก ปัญหาและส งเสริมระบอบประชาธิปไตย่ ่่ ่่ ่่ ่่ ่่ ่่ ่่ ่
 3.6่ประชาชนม ส วนร วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค กรปกครองส วนท องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก บข อมูลพ้ืนฐานชุมชนและจัดใหม ประชุมเวท ประชาคม  จ านวน 7 หมู  ในเขตองค การบริหารส วน
ต าบลปะโด ส าหรับให ประชาชนได แสดงความคิดเห นให ได มาซึ่งแผนงานของชุมชนเพ่ือน ามาบรรจุไว ในแผนพัฒนา
ขององค กร 
5. พื้นท ่ดําเนินการ 

องค การบริหารส วนต าบลปะโด 
6. วิธ ดําเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 จัดประชุมช ้แจงท าความเข าใจ 
 6.3 ด าเนินการจัดเก บข อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข อมูล 
 6.4 จัดประชุมผู น าชุมชนและเวท ประชาคมตามตารางท ่ก าหนด 

6.5 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร างแผนชุมชน  
6.6 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส งให กองวิชาการฯ และหน วยงานท ่เก ่ยวข อง 
6.7 ประเมินผลและรายงานผลให ผู บริหารทราบ 

 



 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ่2562 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000 บาท 
9. ผ ้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด 
10. ตัวช ้วัด/ผลลัพธ่  
 1. ม ข อมูลพื้นฐานชุมชนท ่ได มาตรฐานส าหรับใช ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท องถิ่น 
 2. ได รับทราบปัญหาและความต องการท ่แท จริงของประชาชนในแต ละชุมชน 
 3. ได แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว ในแผนพัฒนา 
 4. ประชาชนได แสดงความคิดเห นและร วมกันแก ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได เข ามาม ส วนร วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได ม ส วนร วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค กร 



 

1. ชื่อโครงการี: การดําเนินงานศ นย์รับเรื่องราวร้องท กข์  
2. หลักการและเหต ผล/ท ่มาของโครงการ 
 องค การบริหารส วนต าบลปะโดเป็นหน วยงานภาครัฐท ่เน นการให บริการประชาชนและม เป้าหมายใหม การ
บริการประชาชนในด านต างๆ ท ่อยู ในอ านาจหน าท ่ด วยความรวดเร วม ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน ต อประชาชน
ผู รับบริการโดยตรงโดยถือว าประชาชนเป็นศูนย กลางท ่จะได รับการบริการอย างสะดวกรวดเร วและลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให การด าเนินงานด านบริการเป็นไปอย างต อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต องการของประชาชน จึงม การจัดตั้งศูนย รับเรื่องราวร องทุกข เพ่ือไว ส าหรับรับเรื่องร องเร ยน/ร อง
ทุกข จากประชาชนท ่ได รับความเดือดร อนต างๆ 
3. วัตถ ประสงค่  
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร อนของประชาชนในพ้ืนท ่และจะได แก ไขปัญหาได อย างถูกต องหรือ
เป็นข อมูลในการท าแผนงานโครงการแก ไขปัญหาต อไป 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก ประชาชนท ่มาติดต อราชการ ณ องค การบริหารส วนต าบลปะโด 
 3.3 เพ่ือเสริมสร างความสัมพันธ อันด ระหว างบุลากรขององค กรกับประชาชนในพื้นท ่ 
4. เป้าหมาย 
 ให บริการรับเรื่องร องเร ยน/ร องทุกข  จากประชาชนในพ้ืนท ่ท ่ได รับความเดือดร อนร าคาญหรือผู ม ส วนได 
เส ยท ่เก ่ยวข องโดยการปฏิบัติราชการต องสามารถให บริการได อย างม คุณภาพ สามารถด าเนินการแล วเสร จภายใน
ระยะเวลาท ่ก าหนด สร างความเชื่อมั่นไว วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต องการของประชาชน
ผู รับบริการและผู ม ส วนได ส วนเส ยท ่ม ความหลากหลายและม ความแตกต างกันได อย างเหมาะสมและม การจัดเตร ยม
ระบบการแก ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท ่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได  
5. วิธ ดําเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต งตั้งเจ าหน าท ่ผู รับผิดชอบรับเรื่องร องเร ยน/ร องทุกข  
 5.2 เผยแพร ประชาสัมพันธ ให ประชาชนทราบช องทางในการร องทุกข /ร องเร ยน 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู บริหารพิจารณาสั่งการเจ าหน าท ่ผู เก ่ยวข องเพ่ือแก ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร งด วน 
 5.4 แจ งผลการปฏิบัติงานให ผู ร องทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ่2562 – 2564 ให บริการในวัน เวลา่ราชการวันจันทร –วันศุกร  ตั้งแต เวลา 
08.30 น.–16.30 น.โดยช องทางร องทุกข / ร องเร ยน ดังน ้ 
 6.1 องค การบริการส วนต าบลปะโด 
 6.2 ทางโทรศัพท  หมายเลข 073-719826  
 6.3 ทางเว บไซต  
 6.4 ทางไปรษณ ย  
7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม ใช งบประมาณ 
8. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค การบริหารส วนต าบลปะโด 
 
  



 

9. ตัวช ้วัด/ผลลัพธ่  
 9.1 ม สถิติจ านวนเรื่องร องทุกข /ร องเร ยนประจ าสัปดาห /ประจ าเดือนท าให เห นว าประชาชนได ม ส วนร วม
ในการสอดส องดูแลสังคมและการอยู ร วมกันแสดงให เห นถึงการเปิดโอกาสให ประชาชนม ส วนร วมในการด าเนินงาน
ขององค การปกครองส วนท องถิ่น 
 9.2 สามารถด าเนินการแก ไขปรับปรุงตามเรื่องท ่ประชาชนร องเร ยน/ร องทุกข  
 9.3 แจ งผลการด าเนินการให ผู ร องเร ยนทราบภายใน 15 วัน



 

1. ชื่อโครงการี: โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลปะโดเคลื่อนท ่ 
2. หลักการและเหต ผล/ท ่มาของโครงการ 
 องค การบริหารส วนต าบลปะโดเป็นหน วยงานภาครัฐท ่เน นการให บริการประชาชนและม เป้าหมายใหม 
การบริการประชาชนในด านต างๆท ่อยู ในอ านาจหน าท ่ด วยความรวดเร วม ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน ต อ
ประชาชนผู รับบริการโดยตรงโดยถือว าประชาชนเป็นศูนย กลางท ่จะได รับการบริการอย างสะดวกรวดเร วและลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให การด าเนินงานด านบริการประชาชนเป็นไปอย างต อเนื่องและเป็นการให บริการในเชิงรุกจึง
ได จัดท าโครงการอบต.เคลื่อนท ่เพ่ือส ารวจความต องการของประชาชนตามครัวเรือนว าต องการให อบต.ด าเนินการ
ให บริการในด านใดบ างและให บริการงานด านต างๆ ซึ่งอยู ในอ านาจหน าท ่อาจด าเนินการด วยตนเองหรือร วมมือ
กับองค กรเอกชนโดยเน นให บริการฟร แก ประชาชนหรือหากจ าเป็นต องคิดค าบริการก ให คิดในอัตราถูกท ่สุด         
เพ่ือให ประชาชนเดือดร อนน อยท ่สุดร วมกับการประชุมเวท ประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
3. วัตถ ประสงค์ 
 3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก ประชาชนโดยไม ต องเดินทางมารับบริการ ณ อบต. ซึ่งอาจเส ยค าใช จ าย่
หรือเส ยเวลาเพิ่มข้ึน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร อนของประชาชนในพ้ืนท ่และจะได แก ไขปัญหาได อย างถูกต องหรือ
น ามาเป็นข อมูลในการท าแผนงานโครงการแก ไขปัญหาต อไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสร างความสัมพันธ  อันด ระหว างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท ่ 
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 น าบริการในหน าท ่ของทุกส วนงานขององค กรออกไปให บริการแก ประชาชนหมุนเว ยนชุมชนต างๆใน่่่่่่่่่่่
เขตอบต.่ทั้งหมด ร วมกับการประชุมเวท ประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
5. พื้นท ่ดําเนินการ 
 ก าหนดให ออกอบต.เคลื่อนท ่ร วมกับการประชุมเวท ประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชนในเขตองค กรโดย
แบ งเป็นแต ละเขตตามเขตเลือกตั้ง 
6. วิธ ดําเนินการ 
 1. จัดท าร างโครงการเสนอคณะผู บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่ายเพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน าท ่ท ่จะน าไปให บริการแก ประชาชน
ในเขตองค การบริหารส วนต าบลทั้งหมด 
 4. ก าหนดสถานท ่ วัน เวลา ในการออกให บริการเคลื่อนท ่ (ร วมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคมท า 
แผนพัฒนาชุมชน) 
 5. ประสานงานกับทุกส วนงาน 
 6. น ากิจกรรมงานในหน าท ่ออกบริการประชาชน 
 7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ่2562 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000 บาท 
 



 

 
9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค การบริการส วนต าบลปะโด 
10. ตัวช ้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ม สถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนท ่อยู ในเขตอบต. ซึ่งได เข าร วมโครงการฯ ได รับบริการท ่สะดวก 
รวดเร ว่ประหยัด พร อมทั้งได รับทราบนโยบายต างๆ อย างทั่วถึง 

10.2 ประชาชนทุกชุมชนท ่อยู ในเขตอบต. ม โอกาสได แสดงความคิดเห นโดยม เจ าหน าท ่ของอบต.ร วมรับ
ฟัง่ทั้งในเรื่องการด าเนินงานของอบต.และความต องการด านสาธารณูปโภคของประชาชน



 

 3.2.3 ม รายงานหรือแจ่ งเป็นลายลักษณ่ อักษรให้ประชาชนผ ้ร้องเร ยน/ร้องท กข์ได้ทราบถึงการได้ 
รับเรื่องระยะเวลาและผลการดําเนินการเก ่ยวกับเรื่องร้องเร ยน/ร้องท กข์ 
1. ชื่อโครงการี: มาตรการแก้ไขเหต เดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณส ขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหต ผล/ท ่มาของโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อมขององค การบริหารส วนต าบลปะโด่เป็นส วนงานท ่ม อ านาจหน าท ่โดยตรง
ในการดูแลด านการสาธารณสุข่และสิ่งแวดล อมให แก ประชาชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ซึ่งมุ งเน นการบริการให ประชาชนอยู ในสภาพสิ่งแวดล อมท ่ด ต อการด ารงช วิตได อย างปกติสุข ดังนั้น เมื่อม กรณ การ
แจ งเรื่องราวหรือร องทุกข ่ลักษณะท ่เก ่ยวข องกับสภาพสิ่งแวดล อมท ่ม เหตุเดือดร อนร าคาญ เช น กลิ่นเหม น เส ยง
ดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อมจึงม หน าท ่เร ง่ด าเนินการตรวจสอบและแก ไขเหตุเดือดร อนร าคาญนั้นเพ่ือ
แก ไขปัญหาให ประชาชนโดยเร ว 
3. วัตถ ประสงค ์
 3.1 เพ่ือรับแจ งปัญหาความเดือดร อนของประชาชนในพ้ืนท ่ เก ่ยวกับเหตุเดือดร อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได แก ไขปัญหาได อย างถูกต องรวดเร ว 
 3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให อยู ในสภาพแวดล อมท ่ด เสมอ 
 3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ าหน าท ่ 
4. เป้าหมาย 
 รับแจ งเรื่องร องเร ยน/ร องทุกข  เก ่ยวกับเหตุเดือดร อนร าคาญจากประชาชนในพื้นท ่่อบต.ปะโด 
5. วิธ ดําเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต งตั้งเจ าหน าท ่ผู รับผิดชอบด าเนินการเก ่ยวกับเหตุเดือดร อนร าคาญ  (เจ าหน าท ่ภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม) 
 5.2 เผยแพร ประชาสัมพันธ ให ประชาชนทราบช องทางในการแจ งเหตุเดือดร อนร าคาญ 
 5.3 รับแจ งโดยตรงหรือรับเรื่องผ านศูนย รับเรื่องราวร องทุกข  
 5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนท ่เรื่องร องเร ยน/ร องทุกข และน าเรื่องเสนอต อคณะผู บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ าหน าท ่ผู เก ่ยวข อง เพ่ือแก ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร งด วน 
 5.5 แจ งผลการปฏิบัติงานให ผู ร องทราบ 15 วัน นับแต  วันรับแจ ง 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ่2562 – 2564 ให บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร  – วันศุกร  ตั้งแต เวลา 
08.30 น. – 16.30 น. โดยช องทางร องทุกข /ร องเร ยน ได แก  1) ไปรษณ ย  2) โทรศัพท  3) โทรสาร 4) เว บไซต  
5) เฟสบุ๊ค 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม ใช งบประมาณ 
8. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม 
9. ตัวช ้วัด/ผลลัพธ่  
 9.1 ม สถิติจ านวนเรื่องร องทุกข /ร องเร ยนเหตุเดือดร อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือนท าให เห นว าประชาชน
ได ม ส วนร วม่ ในการสอดส องดูแลสังคมและการอยู ร วมกันแสดงให เห นถึงการเปิดโอกาสให ประชาชนม ส วนร วมใน
การสอดส องดูแลการด าเนินงานขององค การบริหารส วนต าบลปะโด 
 



 

 9.2 สามารถด าเนินการแก ไขปรับปรุงเหตุเดือดร อนร าคาญตามเรื่องท ่ประชาชนแจ งเหตุหรือร องเร ยน/           
ร องทุกข  
 9.3 ออกตรวจพ้ืนท ่และแจ งผลการด าเนินการให ผู ร องเร ยนทราบภายใน 15 วัน



 

 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนม ส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท่ องถิ่น 
 3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนม ส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ 
ตัวอย่างท  ่1 
1. ชื่อโครงการี: มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสน นการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร 
2. หลักการและเหต ผล/ท ่มาของโครงการ 
 ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจัดท าแผนพัฒนาองค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค กรจัดท าแผนพัฒนา่ข อ 7 (2) และข อ 9 ก าหนดให ม องค กรและโครงสร างขององค กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให องค การบริหารส วนต าบลปะโดในฐานะองค กรปกครองส วนท องถิ่นรูปแบบอบต. ่่่่่่ม 
องค กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค กรปกครอง
ส วนท องถิ่น พ.ศ.2548 โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขึ้น 
3. วัตถ ประสงค่  
 เพ่ือส งเสริมให บุคลากรขององค การบริหารส วนต าบลปะโด่และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส วนได  ม 
ส วนร วมและแสดงความคิดเห นในการจัดท าร างแผนยุทธศาสตร การพัฒนาองค กรและแผนพัฒนาให สอดคล องกับ
ประเด นหลักการพัฒนาท ่ประชาคมและคณะกรรมการพัฒนาองค กรก าหนดด วยความถูกต องโปร งใสและสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค การบริหารส วนต าบลปะโด  
5. พื้นท ่ดําเนินการ 
 องค การบริหารส วนต าบลปะโด 
6. วิธ ดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือเก บข อมูลและร างแผนพัฒนา 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ่2562 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณส านักปลัดองค การบริหารส วนต าบลปะโด 
10. ตัวช ้วัด/ผลลัพธ่  
 องค การบริหารส วนต าบลปะโดม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเพ่ือเป็นองค กรในการยก
ร างหรือจัดท าร าง่แผนยุทธศาสตร การพัฒนาและร างแผนพัฒนาเพ่ือใช เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค การ
บริหารส วนต าบลปะโด่ความต องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค การบริหารส วนต าบลปะโด ด วยความ
ถูกต อง โปร งใส สุจริต และให ความส าคัญในการต อต านการทุจริต 



 

1. ชื่อโครงการี: ประช มประชาคมหม ่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี 
2. หลักการและเหต ผล/ท ่มาของโครงการ 
 กฎหมายท ่เก ่ยวข องกับการกระจายอ านาจและองค กรปกครองส วนท องถิ่นเป็นกฎหมายท ่ค อนข างใหม  
และม จ านวนหลายฉบับด วยกันท าให ประชาชนยังไม อาจได รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและ
การม ส วนร วมของประชาชน่ต อการกระจายอ านาจองค การบริหารส วนต าบลปะโด่จึงได จัดท าโครงการ อบต.
สัญจร ประชุมประชาคมหมู บ านและประชาคมต าบลประจ าปี  ขึ้นเพ่ือให ประชาชนม ความรู ความเข าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการม ส วนร วมของประชาชนต อการพัฒนาท องถิ่นตนเอง  อ กทั้ง
การน าเสนอข อมูลปัญหาความคิดเห นของหมู บ านและต าบล 
3. วัตถ ประสงค์ 

เพ่ือให การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการม ส วนร วมของประชาชนโปร งใสและตรวจสอบได เพ่ือเผยแพร ความรู ให กับ
ประชาชนถึงการม ส วนร วมในการบริหารงานขององค กรปกครองส วนท องถิ่นเพ่ือรับฟังความคิดเห นข อเสนอแนะในการพัฒนา
ท องถิ่น เ่พ่ือน าข อมูลท ่ได รับมาเพ่ือเสนอแนวทางแก ไข 
4. เป้าหมาย 

ผู น าองค กรประชาชน เช น ก านัน ผู ใหญ บ าน ผู ช วยผู ใหญ บ าน สารวัตรก านัน ผู น าชุมชนแพทย ประจ า
ต าบล่อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค การบริหารส วนต าบล กลุ มอาช พต างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
5. วิธ ดําเนินการ 
 5.1 ติดต อประสานงานกับเจ าของสถานท ่ 
 5.2 แต งตั้งคณะท างาน 
 5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานท ่ 
 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองค การบริหารส วนต าบลปะโด 
 5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ท ่ก าหนด 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
7. งบประมาณ 
 ตามข อบัญญัติงบประมาณประจ าปี่2562 -2564 
8. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค การบริหารส วนต าบลปะโด 
9. ตัวช ้วัด/ผลลัพธ่  

ผู เข าร วมประชุมประชาคมสามารถเข าใจการบริหารงานแบบการม ส วนร วมตระหนักถึงความส าคัญของ
การกระจายอ านาจและเป็นการสร างทัศนคติท ่ด ระหว างประชาชนและหน วยการบริหารราชการส วนท องถิ่น



 

 3.3.2 ดําเนินการให่ ประชาชนม ส่วนร่วมในการจัดหาพัสด  
1. ชื่อโครงการี: มาตรการแต่ งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหต ผล/ท ่มาของโครงการ 
 ตามท ่องค การบริหารส วนต าบลปะโดได ด าเนินการตามข อบัญญัติงบประมาณร ายจ ายประจ าปีในด านการ
จัดซื้อจัดจ าง ขององค กรปกครองส วนท องถิ่นในรอบปีงบประมาณและส งเสริมให ภาคประชาชน  (ประชาคม) ใหม 
ส วนร วมอย างแข งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค การบริหารส วนต าบลปะโด 
3. วัตถ ประสงค ์

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธ ผ านการประชาคม) ในการม ส วนร วมกับองค การบริหารส วนต าบล 
อย างแข งขันส าหรับการท างานขององค การบริหารส วนต าบลได ม กฎหมาย  ระเบ ยบ ข อบังคับ ก าหนดให ภาค
ประชาชนและส งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธ ผ านการประชาคม) ใหม ส วนร วมอย างแข งขันกับมาตรการการ
ป้องกันการทุจริตในองค การบริหารส วนต าบลนั่นคือได ท าหน าท ่อย างถูกต อง 
4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู บ านทั้ง 7 หมู บ าน 
5. วิธ การดําเนินการ 

5.1 ส งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ านการประชาคม) ให ม ส วนร วมกับองค การบริหารส วนต าบลปะ
โดอย างแข งขัน ส าหรับการท างานขององค การบริหารส วนต าบลปะโดได ม กฎหมายระเบ ยบข อบังคับก าหนดให 
ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต องไปม ส วนเก ่ยวข องกับองค การบริหารส วนต าบลปะโดในหลายๆ ส วน 
เช น ให ตัวแทนประชาคมม ส วนร วมเป็น่กรรมการตามระเบ ยบฯ ว าด วยการพัสดุ เช น เป็นกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ าง 
ฯลฯ 

5.2 ม การฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให ม ความรู ความเข าใจเรื่องระเบ ยบฯว าด วยการพัสดุเพ่ือเร ยนรู ท า
ความเข าใจระเบ ยบต างๆ จะได ปฏิบัติได อย างถูกต อง 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ่2562 - 2564 
8. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด 
9. ตัวช ้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนม ส วนร วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค การบริหารส วน
ต าบลปะโด 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน าท ่และบทบาทในการม ส วนร วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน วยงานท องถิ่นของตนเอง 
 
 
 
 
 



 

3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนม ส่วนร่วมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ชื่อโครงการี: กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลปะโด 
2. หลักการและเหต ผล/ท ่มาของโครงการ 
 ด วยกรมส งเสริมการปกครองท องถิ่นก าหนดให องค การบริหารส วนต าบลในฐานะองค กรปกครองส วน
ท องถิ่นต องด าเนินการ่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค การบริหารส วนต าบลว าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย่หรือไม  ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค การบริหารส วนต าบล เพ่ือน าผลท ่ได จากการประเมินมาใช ในการปรับปรุงแก ไขส งเสริม 
พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต างๆขององค การบริหารส วนต าบลต อไป 
่ ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9(3) และมาตรา 45 แห งพระราชกฤษฎ กาว าด วย
หลักเกณฑ และวิธ การ่บริหารกิจการบ านเมืองท ่ด ่พ.ศ. 2546 องค การบริหารส วนต าบลปะโดจึงได  จัดท า
โครงการการปฏิบัติราชการขององค การบริหารส วนต าบลปะโด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือให  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค การบริหารส วนต าบลปะโดม การขับเคลื่อนอย างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะ
ส งเสริมให องค การบริหารส วนต าบล่ม มาตรฐานในการปฏิบัติราชการ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต องการของ ประชาชน เพ่ือประโยชน สุขของประชาชนโดยใช 
วิธ การบริหารกิจการบ านเมืองท ่ด  และให  ค านึงถึงการม ส วนร วมของประชาชน่ในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข อมูลข าวสารโดยให เป็นไปตามหลักเกณฑ และวิธ การท ่กฎหมาย
ก าหนด 
3. วัตถ ประสงค์ 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได  อย างถูกต องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให เกิดกระบวนการม ส วนร วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฎิบัติราชการของ
องค การบริหารส วนต าบลปะโดและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค การ
บริหารส วนต าบลปะโด 
 3.3 เพ่ือด าเนินงานให เป็นไปตามนโยบายของผู บริหารท องถิ่นองค การบริหารส วนต าบลปะโด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ าหน าท ่ผู รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค การบริหารส วน
ต าบลปะโด 
5. พื้นท ่ดําเนินการ 
 องค การบริหารส วนต าบลปะโด 
6. วิธ ดําเนินการ 
 6.1 ประสานกับส วนราชการและหน วยงานท ่เก ่ยวข องเพ่ือรวบรวมข อมูล 
 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ  การด าเนินโครงการ 
 6.4 จัดท าค าสั่งแต งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ าหน าท ่ผู รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค การบริหารส วนต าบลปะโด  
  
 
 
 



 

ให คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังน ้ 
  1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค การบริหารส วนต าบลปะโดตามหลักเกณฑ และ
วิธ การบริหารกิจการบ านเมืองท ่ด  
  2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค การบริหารส วนต าบลปะโดปีละ 2 ครึ่งเป็นอย าง
น อยแล วเสนอผลการประเมินให องค การบริหารส วนต าบลปะโดทราบ เพ่ือน าผลท ่ได จากการประเมินมาใช ใน
การปรับปรุงแก ไขส งเสริม พัฒนาขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต างๆ่ขององค การบริหารส วนต าบลปะโด 
  3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค การ
บริหารส วนต าบลปะโดส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
  4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท ่องค การบริหารส วนต าบลปะโดมอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ าหน าท ่ผู รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6.7 การด าเนินโครงการให  เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน วยงานต างๆ่ขององค การ
บริหารส วนต าบลปะโดพร อมตัวช ้วัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล วรายงานให ผู บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก ไขต อไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี่(ปีงบประมาณ่พ.ศ.่2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค การบริหารส วนต าบลปะโด 
10. ตัวช ้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค การบริหารส วนต าบลด ขึ้นเมื่อเปร ยบเท ยบกับปีท ่ผ านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


