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การส่งเสริมขบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3.1  การจัดให้และการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
ได้ ณ ที่ท าการหน่วยงานของรัฐเพ่ือจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายก าหนดสถานที่สถานที่ส าหรับประชาชน 
เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ซึ่งรวบรวม ไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม 
4.เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 แห่ง 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ไว้เป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย 
 6.4 มีการประชุมให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการพ.ศ.2540  
 6.5 บริการอินเตอร์เน็ตส าหรับประชาชนทั่วไป 
 6.6 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปเสนอผู้บริหาร 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561-2564  
8.งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 
 
 
 
 
 
 



1.โครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือเกิดการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสในการ
ท างานที่จ าเป็นต้องมีหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการให้เกิดความโปร่งใสในการ
ท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจ า และพนักงานขึ้น 
3.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การท างาน 
4.เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานและพนักงานจ้าง 
  
5.สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการ 
 6.2 ออกแบบหลักสูตร 
 6.4 วัดผลความรู ้
 6.5 ติดตามและประเมินผล ก่อนอบรม  หลังอบรม 
7.ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ2561 -2564 
8.งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนผู้เข้าอบรม 
 10.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้อง
มีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในต าบลตูม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

6. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการ
ให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือก
สื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่ง
ส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท 
หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมให้ประชาชนได้รับทราบ  
 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ด าเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อ  
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 



 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1.โครงการ/กิจกรรมจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2.หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายที่
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เพ่ือไว้ส าหรับบริการประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อยของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไปต่อไป 
 2.2เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมกับประชาชน
ในพ้ืนที ่
3.เป้าหมาย 
 3.1ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากรประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือนร้อน  
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
 3.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมกับประชาชนที่มา
ขอรับบริการ 
4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อน 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.3 น าเรื่องเสนอผู้บริหารพิจารณากลั่นกรองสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการด าเนินการให้เจ้าของเรื่องทราบ 
 5.5 รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
6.สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 -2564  
 

8.งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด อบต. 
 

10.ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
 ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันเวลา 



1.โครงการ/กิจกรรม/ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายที่ให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 

 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลตูม จึงได้มีการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ เพ่ือไว้ส าหรับบริการประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน 
 

 3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการับเรื่องร้องเรียน หรือความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชานได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการร้องเรียน 
 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนในกระบวนการในการร้องเรียน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท าขั้นตอนกระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
   กล่องรับความคิดเห็น ณ จุดบริการประชาชน 
   ผ่านเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
   ผ่านทาง facebookผ่านทาง Line 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 -2564  
 

8.งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

10.ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลาย 

 
 
 
 
 



1.โครงการ/กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
 
2.หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนใน
ด้านต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้มารับบริการ
โดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็น
ส าคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ในพ้ืนที่ 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการ 
 3.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ 
4.เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รายงานผลในระยะเวลาที่ก าหนด 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุก 
 5.3 น าเสนอคณะผู้บริหารทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
 5.4 รายงานผลให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
6.ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ให้บริการในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 โดยช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ดังนี้ 
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
  ทางโทรศัพท์ หมายเลข 044-938766 
  ทางเว็บไซต ์
  ทางไปรษณยี์ 
7.งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ าสัปดาห์ /ประจ าเดือน/ท าให้เห็นว่าประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 10.2 สามารถแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 10.3 แจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ภายใน 15 วัน ท าการ 
 

 
 
 
 



 
 
 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของอปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. โครงการอบรมให้ความรู้เวทีประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับท้องถิ่นและได้ก าหนดการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนซึ่งเน้นคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาโดยเวทีประชาคมเป็นที่ให้โอกาสประชาชนก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน  การบริหาร
จัดการ  และล าดับความส าคัญตลอดจนความเร่งด่วนของปัญหาด้วยตนเอง  ได้ท าได้พูดคุย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  ตัดสินใจด้วยเหตุผลและข้อตกลงจากการประชาคม  สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน  เพ่ือความก้าวหน้าของชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งตนเป็นเจ้าของให้เป็นชุมชนน่าอยู่หรือชุมชน
คุณภาพ  อีกท้ังเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาของ
ส่วนรวมและพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลได้ยกฐานะเป็นเทศบาลจ านวนมาก  ซึ่งการแยกฐานะไม่เพียงแต่การมี
รายได้จากการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลเพียงอย่างเดียว  แต่สิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ได้รับจากการยกฐานะยังรวมเป็นถึงการได้รับเงินอุดหนุนมากข้ึน  ท าให้การพัฒนาและการแก้ไขปัญหา  การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความต้องการของคนในชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นเพื่อให้กรอบความเป็นอิสระใน
การปกครองตนเองเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนในท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลตูมจึงได้จัดท า “โครงการ
อบรมให้ความรู้เวทีประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)”  ขึน้ เพ่ือที่จะรับทราบปัญหา
ความต้องการที่แท้จริง  อันเป็นหัวใจของการให้บริการสาธารณะในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง 

2.  เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้  ได้แสดงออกโดยการ ได้คิด ได้ท า ได้พูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และตัดสินใจด้วยเหตุผล 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีจิตส านึกท่ีต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
4.  เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
5.  เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกมีกติกา มีวินัยในการอยู่ร่วมกัน และยอมรับการท างานเป็นกลุ่ม 
6.  เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในชุมชน 

4.  เป้าหมาย 
 ผู้บริหารสถานศึกษา  ก านันต าบลตูม  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ต าบลหนองปลิง ต าบลตูม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน      ( อสม.) แพทย์ประจ าต าบล สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม สารวัตรก านัน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อ.ป.พ.ร.) กรรมการการทุนหมู่บ้าน กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มแปรรูป ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์หมู่บ้าน อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร
ประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน อาสาสมัครพิทักษ์ป่าชุมชน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  สื่อมวลชน ตัวแทนชุมชน 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
5.  วิธีการด าเนินการ 
 1.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ก านันต าบลตูม  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขต าบลหนองปลิง ต าบลตูม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน      ( อสม.) แพทย์ประจ าต าบล 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม สารวัตรก านัน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อ.ป.พ.ร.) กรรมการการ
ทุนหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มแปรรูป ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์หมู่บ้าน อาสาพัฒนาชุมชน 
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน อาสาสมัครพิทักษ์ป่าชุมชน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  สื่อมวลชน 
ตัวแทนชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เห็นชอบให้มีการประชุม
ประชาคม 



 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 3.  จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุมประชาคม 
 4.  ด าเนินการประชุมประชาคมตามขั้นตอน 
 5.  สรุปและประเมินผลการด าเนินการ 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
 ใช้ศาลาประชาคม/ศาลาเอนกประสงค์/ที่ท าการบ้านก านัน/ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเป็นสถานที่จัด
ประชุมประชาคม 
7.  ระยะเวลาด าเนาการ 

ปีงบประมาณ 2561 -2564 
8.  งบประมาณในการด าเนนิการ 
 งบประมาณ 70,000 บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  สมาชิกในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้ 

2.  สมาชิกชุมชนได้เรียนรู้ ได้แสดงออกโดยการได้คิด ได้ท า ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ตัดสินใจด้วยเหตุผล 
3.  สมาชิกในชุมชนมีจิตส านึกท่ีต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
4.  สมาชิกในชุมชนมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะแก้ไขปัญหาเพ่ือเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
6.  สมาชิกในชุมชนยอมรับการท างานเป็นกลุ่ม มีกติกาและวินัยในการอยู่ร่วมกัน 
7.  สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1.โครงการ/กิจกรรม มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณของทุกปี และส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาคมท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการร่วม
ตรวจสอบการด าเนินการตามภารกิจที่ด าเนินการในแต่ละปี 
 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน โดยวิธีประชาคม  ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลตูมของภาค
ประชาชน 
 

4.เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคม ทั้ง 16 หมู่บ้าน 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมให้ประชาคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท าความเข้าใจ
ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 5.2 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 5.3 ส่งเสริมส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามีเป็นกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง 
 

6.ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
 

7.งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ 
 

9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสัมฤทธิ์
ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมเพ่ือน าผล
ที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ต่อไป 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลตูมมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม 
 3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 6.5 จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
 6.6 ประชุมคณะกรรมการก าหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม 
 6.7 จัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 6.9 ติดตามประเมินผล 
 6.10 จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินโครงการฯ  
 6.11 รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 -2564 



 8. งบประมาณในการด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมดีขึ้น 

 
 

 

 


