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มิติที่  3 
การส่งเสรมิขบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1  การจัดให้และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลฟากห้วยให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”  
2. หลักการและเหตุผล  

   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ  ดังนั้น 
เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลฟากห้วยจึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชน 
เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตําบลฟากห้วยให้บริการ ณ 
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตําบลฟากห้วยโดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่
ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษา
ประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 

    3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  

   3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
ฟากห้วย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลฟากห้วยจํานวน 1 แห่ง  
5. พื้นที่ด าเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลฟากห้วย(ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลตําบลฟาก
ห้วย)  
6. วิธีด าเนินการ  

   6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
   6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
   6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูล
ครบตามรายการที่กําหนด  

   6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

   6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 – ๒๕๖8  
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8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลฟากห้วย   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลฟากห้วย 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลฟากห้วย” 
 2. หลักการและเหตุผล  

   อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  และเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมี ส่วนร่วม สามารถ
ตรวจสอบได ้ 
3. วัตถุประสงค ์ 

   1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบเทศบาลตําบลฟากห้วยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลตําบลฟากห้วยเรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนา
ข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลฟากห้วยขึ้น  

   2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จําหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

   3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
    3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
    3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
    3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น  
    3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  

4. เป้าหมาย  
   1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง   
   2. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ  

5. พื้นที่ด าเนินการ ภายในเทศบาลตําบลฟากห้วย 
6. วิธีการด าเนินงานโครงการ  

   6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
   6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  
   6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ 
   6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ
ต่อผู้บริหารเพ่ือ พิจารณาอนุมัติ  
   6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
   6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด    

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป ณ สํานักงานเทศบาลตําบลฟากห้วย 
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลฟากห้วย 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตําบลฟากห้วย ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
ฟากห้วย 
   2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  
   3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ     

1.โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลฟากห้วย 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลได้ ณ ที่
ทําการหน่วยงานของรัฐเพ่ือจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่างๆของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายกําหนดสถานที่สถานที่สําหรับประชาชน เข้า
ตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ซึ่งรวบรวม ไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลฟากห้วย  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลฟาก
ห้วย 
4.เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 แห่ง 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลตําบลฟากห้วย 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ ระเบียบ ข้อบังคับ ไว้
เป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย 
 6.4 มีการประชุมให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ.2540  
 6.5 บริการอินเตอร์เน็ตสําหรับประชาชนทั่วไป 
 6.6 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปเสนอผู้บริหาร 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565-2568  
8.งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด อบต. 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและ ตรวจสอบได้ 
 
1.โครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา9 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่นโครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน 
โครงการและอ่ืน  
  ดังนั้น เทศบาลตําบลฟากห้วย จึงได้จัดทําโครงการ/กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ 
 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆเผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่และเข้าถึงได้โดยสะดวก 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลฟากห้วย 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆเผยแพร่ให้ประชาชนทราบทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
   1. แผนพัฒนาตําบล 
   2. แผนดําเนินงาน 
   3. ติดตามและประเมินผลแผน 
   4. แผนอัตรากําลัง 
   5. แผนการจัดหาพัสดุ 
   6. ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
   7. สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
   8. ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย 
   10. งบแสดงฐานะการเงิน 
   11. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
   12. รวมผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการผลสํารวจความพึงพอใจ 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 - 2568 

 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
3.1.3  มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1.โครงการ/กิจกรรมจัดให้มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา9 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัด
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่นโครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ
และอ่ืนๆ 
 ดังนั้นเทศบาลตําบลฟากห้วย ได้ตระหนักเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญๆของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก หน่วย
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการเทศบาลตําบลฟากห้วย เว็ปไซต์ ของหน่วยงาน Facebook Line วิทยุชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ และเข้าถึ งข้อมูลได้ตามภารกิจหลักของเทศบาล
ตําบลฟากห้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให้ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากข้ึน 
  3.3 เพ่ือให้ช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ภายในและภายนอกตําบลฟากห้วย 
6.วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆเผยแพร่ให้ประชาชนทราบทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
   1. แผนพัฒนาตําบล 
   2. แผนดําเนินงาน 
   3. ติดตามและประเมินผลแผน 
   4. แผนอัตรากําลัง 
   5. แผนการจัดหาพัสดุ 
   6. ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
   7. สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
   8. ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย 
   10. งบแสดงฐานะการเงิน 
   11. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
   12. รวมผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการผลสํารวจความพึงพอใจ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 - 2568  
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8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา 
10.ตัวชีวัด /ผลลัพธ์ 
 จํานวนช่องทางที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
3.2 การรับฟังความคดิเห็น/เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน 
1.โครงการ/กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลฟากห้วย เป็นหน่วยงานภาครัฐทีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายที่ให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นสําคัญ 
 ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตําบลฟากห้วย มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพ่ือไว้
สําหรับบริการประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน 
3.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อยของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นํามาเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไปต่อไป 
 2.2เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ เทศบาลตําบลฟากห้วย 
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลตําบลฟากห้วยกับประชาชนในพื้นท่ี 
4.เป้าหมาย 
 3.1ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากรประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือนร้อน  
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
 3.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลตําบลฟากห้วยกับประชาชนที่มาขอรับ
บริการ 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.3 นําเรื่องเสนอผู้บริหารพิจารณากลั่นกรองสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็น
และเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการดําเนินการให้เจ้าของเรื่องทราบ 
 5.5 รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
6.สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลตําบลฟากห้วย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ 2565 - 2568  
 

8.งบประมาณในการด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด 
 

10.ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
 ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันเวลา 
 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน /ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
1.โครงการ/กิจกรรม/ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 

 เทศบาลตําบลฟากห้วย เป็นหน่วยงานภาครัฐ ทีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายที่ให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นสําคัญ 
 

 ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เทศบาลตําบลฟากห้วย จึงได้มีการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
เพ่ือไว้สําหรับบริการประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน 
 

 3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการับเรื่องร้องเรียน หรือความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชานได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการร้องเรียน 
 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนในกระบวนการในการร้องเรียน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการเทศบาลตําบลฟากห้วย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดทําขั้นตอนกระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
   กล่องรับความคิดเห็น ณ จุดบริการประชาชน 
   ผ่านเว็ปไซต์ ของเทศบาลตําบลฟากห้วย 
   ผ่านทาง facebook ผ่านทาง Line 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 - 2568  
 

8.งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด 
 

10.ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลาย 
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3.3 การส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของอปท. 
 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล 
   แผนพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความสําคัญใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ออกมาในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการสําหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องครอบคลุมระยะเวลาห้าปี โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน 
   แผนชุมชน เป็นแนวทางในการพัฒนาของชุมชนที่เกิดจากคนในชุมชนร่วมกันจัดทําขึ้นมา ซึ่งเป็น
แผนที่มุ่งเน้นส่งเสริมประชาชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน รับรู้และตระหนักถึงสภาพปัญหา ความต้องการของ
ตนเอง ร่วมกันคิดหาทางแก้ไขปัญหาด้วยกัน บนพ้ืนฐานการพึ่งพาตนเอง ลดการพ่ึงพาภายนอกโดยใช้ทรัพยากรหรือ
ศักยภาพทางภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีอยู่โดยเมื่อดําเนินการแผนชุมชนแล้วเสร็จต้อง
นําส่งให้องค์การบริหารส่วนตําบลมาใช้ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนา) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 10 (2) วรรคสอง กําหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลนําปัญหา ความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดําเนินการเองได้มาพิจารณา
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับข้อ 17 (1) แห่งระเบียบเดียวกันกําหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยให้นําข้อมูลพื้นฐาน 
การพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จากความเชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกันของแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนดังกล่าว จึงจําเป็นจะต้องสร้างกระบวนเรียนรู้และกําหนดกรอบ
การจัดทําให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่องกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สัมฤทธิผล ลดการซ้ําซ้อนของโครงการ
เกิดบูรณาการความคิดการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนในพื้นท่ี    
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและ
สามารถร่วมกันจัดทําแผนชุมชนของตนเองได้อย่าง ถูกต้อง มีคุณภาพ 
   3.2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทาง เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ 
   3.3. เพื่อให้กระบวนการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความต่อเนื่องกัน และเชื่อมโยง
สอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน ลดการซ้ําซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิด การปฏิบัติบน
ฐานข้อมูลร่วมกัน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
     4.1 ผู้นําชุมชน 
  4.2 คณะกรรมการหมู่บ้าน  
  4.3 กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
  4.4 ประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในตําบลหนองบัวดง 
5. วิธีด าเนินการ 
   5.1. จัดการอบรม ตามกําหนดการ โดยแจ้งในที่ประชุมได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ ของ อบต.  
  5.2. รับฟังความรู้จากวิทยากรเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําแผน 
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   5.3  ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของปัญหาในแต่ละชุมชน 
 

6. สถานที่และระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี  2565 - 2568  
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลฟากห้วย 
8.งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ ใช้งบประมาณ 30,000 บาท 
9.ผู้รับผิดชอบสํานักงานปลัด 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธิ์ 
 10.1 มีข้อมูลพื้นฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 10.2 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 10.3 ได้รับแผนงาน/โครงการของชุมชน เพ่ือนําไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
 10.4ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมวางแผน 
 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

1.โครงการ/กิจกรรม มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 ตามที่เทศบาลตําบลฟากห้วยได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้านการจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณของทุกปี และส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาคมท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการร่วมตรวจสอบการ
ดําเนินการตามภารกิจที่ดําเนินการในแต่ละปี 
 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน โดยวิธีประชาคม  ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบลฟากห้วยของภาค
ประชาชน 
 

4.เป้าหมาย ตัวแทนประชาคม ทั้ง 9 หมู่บ้าน 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมให้ประชาคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ทําความเข้าใจระเบียบ
ต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 5.2 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบลฟากห้วย 
 5.3 ส่งเสริมส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามีเป็นกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง 
 

6.ระยะเวลาในการด าเนินการดําเนินการทุกปีงบประมาณ 
 

7.งบประมาณในการด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ 
 

9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลฟากห้วย 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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3.3.3  ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏบิัติงาน 
1.โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลฟากห้วยเพ่ือนําผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา กิจกรรมต่างๆของเทศบาลตําบลฟากห้วยต่อไป 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลฟากห้วย มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
ส่งเสริมให้เทศบาลตําบลฟากห้วยมีมาตรฐานในการปฎิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร  
 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลฟากห้วย 
 3.3 เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลฟากห้วย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลตําบลฟากห้วย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 
 6.4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลฟากห้วย 
 6.5 จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลฟากห้วย  
 6.6 ประชุมคณะกรรมการกําหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลฟากห้วย 
 6.7 จัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลฟากห้วย 
 6.9 ติดตามประเมินผล 
 6.10 จัดทําแบบสรุปผลการดําเนินโครงการฯ  
 6.11 รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
. 
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7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 - 2568 
  
 8. งบประมาณในการด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด  
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลฟากห้วยดีขึ้น 

 
 

 

 


