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การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
****************** 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อกิจกรรม : “การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ      
ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ     โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ 
ของรัฐ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล  
บ่อโพธิ์   จึงได้จัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์   ให้บริการ ณ ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์    โดยมี     
นักจัดการงานทั่วไป  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ จ านวน 1 แห่ง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 

  6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
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3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อกิจกรรม : “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย” ขึ้น   เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่  และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์   

6. วิธีด าเนินการ 

  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
(1) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(3) แผนการด าเนินงาน 
(4) แผนอัตราก าลัง 
(5) แผนการจัดหาพัสดุ 
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(6) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
(7) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
(8) ข้อมูลรายรับและรายจ่ายรายไตรมาส 
(9) งบแสดงฐานะทางการเงิน 
(10) รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์   

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 

ล าดับที่ 3 

1. ชื่อกิจกรรม : “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อโพธิ์” 

2. หลักการและเหตุผล 

  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากใน
การบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิ
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์

  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รั บรู้  เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง  เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

6. วิธีด าเนินการ 

  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัด
จ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
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3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 

ล าดับที่ 4 

1. ชื่อมาตรการ : การจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่
ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย  เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเผยแพร่ข้อมูล
ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

6. วิธีด าเนินการ 

  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
(1) บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
(2) บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ตามชุมชน/หมู่บ้าน 
(3) ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
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(4) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
(5) จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
(6) ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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มิติที่ 3  
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

****************** 
3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการใน
เชิงรุก การรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับทราบข้อมูลปัญหาที่แท้จริง  จึงได้จัดท าโครงการ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือส ารวจปัญหาและความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ่อโพธิ์ และน ามาจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรมเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลการด าเนินงานของ อบต.บ่อโพธิ์ 
  3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของ อบต.กับประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

  จัดเวทีประชาคมในทุกหมู่บ้าน  เพ่ือสอบถามปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ต าบล
บ่อโพธิ์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมเป็นโครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ก าหนดจัดเวทีประชาคมในทุกหมู่บ้านในต าบลบ่อโพธิ์ 
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6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าโครงการเพ่ือเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  2. ประสานงานกับทุกส านัก/กอง เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่
ประชาชน   

3. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกประชาคม 
  4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย 
  5. ด าเนินการตามแผนงาน 
  6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 
  จ านวน 20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 
  10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกหมู่บ้าน  ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์อย่างทั่วถึง 
  10.2 ประชาชนทุกหมู่บ้านมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ทั้งในเรื่องการด าเนินงานของ อบต. 
และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อมาตรการ : การก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ เป็นหน่วยบริการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการด าเนินงานของ อบต.บ่อโพธิ์ ตลอดจนการแสดงความเห็น/
เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ต าบลบ่อโพธิ์ เพ่ือน าเรื่องร้องเรียนต่างๆ เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการแก้ไขปัญหา 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 

  การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

6. วิธีด าเนินการ 

  จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

(1) ผ่านกล่องรับความคิดเห็น 
(2) ผ่านเว็บไซต์  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
(3) ผ่าน facebook  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)  
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8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ล าดับที่ 3 

1. ชื่อกิจกรรม : รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้อง
ทุกข์เสร็จแล้ว  ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง  โดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 

  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

6. วิธีการด าเนินการ 

  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
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9. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อกิจกรรม : การจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจาย
อ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  จึงได้จัด
กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ขึ้น   เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจ  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์

  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาอีก
ทางหนึ่งด้วย 

4. เป้าหมาย 

  ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์
ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปในพ้ืนที่ต าบลบ่อโพธิ์ 

5. วิธีด าเนินการ 

  5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
  5.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
  5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่  
  5.4 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
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7. งบประมาณ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อมาตรการ : การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริ มให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

3. วัตถุประสงค ์

  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อโพธิ์  อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 

  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน ในต าบลบ่อโพธิ์ 

5. วิธีการด าเนินการ 

  5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อโพธิ์อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการ
เปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจ
การจ้าง ฯลฯ 
  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
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7. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 

 

 

 

 


