
 
 
 
 

      
      

    

   มิติที่  3   
      ส่งเสริมบทบาท 
  และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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มิติที่  3  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
   3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกข้ันคอน 
   3.1.1.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  
       ล าดับที่  1 
1  ชื่อโครงการ  : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม” 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2541  ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้ข้อบังคับ  มาตรา  14  มาตรา  15  หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ให้ประชาชนเข้าถึง  ตรวจดูได้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายจึงจัดท าระเบียบเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ  พ.ศ.2556  และประกาศเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการจัดท าส าเนาและ
การรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ขึ้น 
  3.2.  เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ศึกษา  ค้นคว้า  ตลอดจน
เผยแพร่  จ าหน่าย  จ่ายแจก  และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  3.3.  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในระบบข้อมูลข่าวสาร  ดังนี้ 
   1) ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
   2) ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
   3) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
 
4  เป้าหมาย 
  4.1.  จัดเตรียมสถานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  4.2.  ระเบียบเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2560   
จ านวน  1  ชุด 
  4.3.  ประกาศเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมท าส าเนาข้อมูลข่าวสารของ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม จ านวน  1  ฉบับ 
  4.4.  แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  จ านวน  1  ฉบับ 
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5  พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 

6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  6.2.  เมืออนุมัติแล้ว  แจ้งเวียนทุกส่วนราชการ 
  6.3  จัดท าร่างระเบียบเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2560 
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.4.  จัดท าร่างประกาศเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมจัดท าส าเนาและการรับรอง 
ข้อมูลข่าวสารเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  6.5.  จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.6.  จัดเตรียมสถานที่  โต๊ะ  ตู้เอกสาร  และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 
  
7  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   
 
8  งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  งานประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ณ  ส านักงานเทศบาล 
ต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
  10.2  มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน  ไว้อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
  10.3  มีประชาชนตรวจดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
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3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน 
การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่ 
กฎหมาย  ระเบียบ  กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
และตรวจสอบได้ 
 
 1  ชื่อโครงการ  มาตรการ  “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  มาตรา  7  และมาตรา  9  ก าหนดให้
หน่วยงานราชการของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลฯที่ส าคัญ ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและการจัด
องค์กร  แผนงาน  โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมจึงได้จัดท ามาตรการ  “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย”  ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่  และเข้าถึงข้อมูล 
ตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้ง่าย  สะดวกมากขึ้น 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือให้มีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
  3.2.  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญและหลากหลาย 
  3.3.  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆเผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่  และเข้าถึง/ได้สะดวกมากกว่า 10  ประเภทขึ้นไป 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ   
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  จัดให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ได้แก่ 
   6.1.  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   6.2.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   6.3.  แผนการด าเนินงาน 
   6.4  แผนอัตราก าลัง 
   6.6.  แผนการจัดหาพัสดุ 
   6.7.  ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
   6.8.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
   6.9.  ข้อมูลรายรับรายจ่าย 
   6.10  งบแสดงฐานะทางการเงิน 
   6.11  รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น 
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6.12  รายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าปี 
 6.10  รายงานผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.11  ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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       ล าดับที่  2 
1  ชื่อโครงการ  : กิจกรรม  “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  การคลัง  พัสดุ  และทรัพย์สินของ 
เทศบาล  และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  การบริหารราชการปัจจุบันภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่น 
ในด้านต่างๆ  การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้  ต้องมีความโปร่งใส  ต้องให้ประชาชน 
ได้รับทราบข้อมูล  ข่าวสาร  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและประชาชน 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน 
ของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐ  การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการติดตาม  และตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง  เพ่ือให้มีระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต  หรือการ 
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ  รายการยัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี  การจัดซื้อจัดจ้าง   
จัดหาพัสดุต่างๆ  รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น  และการรับเรื่องร้องเรียนด้านการเงิน 
การคลังผ่านทางเว็บไซด์ของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
8  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง   
 
9  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ  ประชาชนได้มีโอกาสตรวจสอบการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มึความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 86 - 

 
   3.1.3.  มีการปิดประกาศ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ 
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน    

       ล าดับที่  1 
1  ชื่อโครงการ  : มาตรการ  “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบ้านด่าน 
    โขงเจียม 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ..2540  มาตรา  7  และมาตรา  9  ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญต่างๆของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและการจัดองค์กร  
อ านาจหน้าที่  แผนงาน  โครงการ  และอ่ืนๆ 
  ดังนั้น  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ
ของหน่วยงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่   
งานประชาสัมพันธ์  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  เว็บไซด์หน่วยงานหรือสื่อสังคม  หมายเลข
โทรศัพท์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน  เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการได้ตามอ านาจ  หน้าที่ 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2.  เพ่ือให้ประชายชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากข้ึน 
  3.3.  เพ่ือให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานไม่น้อยกว่า  5  ช่องทาง 

5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
  6.2  ประกาศเสียงตามสาย /วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง 

7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี (พ.ศ.2560-2564) 
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8  งบประมาณในการด าเนนิการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

    
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
10  ผลลัพท์ /ตัวชี้วัด 
  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 
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                                                          ล าดับที่  2 
1  ชื่อโครงการ  : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน  ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ  เทคโนโลยีต่างๆก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพสูง  การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการด าเนินการผ่านสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์  เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ  รวดเรว็ยิ่งขึน้  โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือความรู้ความเข้าใจง่ายในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ  หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัด  จ าเป็นต้องปูพ้ืนฐาน  สร้างความน่าเชื่อถือ  และน่าสนใจให้กับ
กิจกรรมโครงการของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ให้สามารถมองเห็นภาพ  หรือความเห็นเกี่ยวโยงกับกิจกรรม  
โครงการต่างๆได้ชัดเจน  ถูกต้อง  ฉะนั้น  การสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึง  มีส่วน
ร่วมรับรู้ในภารกิจเทศบาล  จ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อที่เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ  การใช้สื่อเทคนิค
และวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง  ในแต่ละข้ันตอนที่แตกต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ  ทั้งนี้   เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้
ความร่วมมือสนับสนุน  มีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ  บทบาท  หน้าที่อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ 
ได้แก่  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อวิทยุ  โทรทัศน์  สื่อ  Social  networt  ผ่านทางจาดหมายอีเล็กทรอนิกส์ 
  3.2.  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้  รับรู้  และเข้าใจภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่างถูกต้อง 
และโปร่งใส 
  3.3.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  และรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
  3.4.  เพ่ือให้เกิดการหวงแหน  และภาคภูมิใยในท้องถิ่นของตน 
  3.5.  เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการที่โดดเด่นให้เป็นที่ทราบอย่างแพร่หลาย 
  3.6  เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี  และเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมและ 
ประชาชน 
 
4  เป้าหมาย 
  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป 
อย่างกว้างขวาง  ได้แก่ 
  4.1.  จัดท าการแถลงผลงานของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
  4.2.  จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล  และคู่มือการให้บริการประชาชน 
  4.3.  จัดท า  Presentation  น าเสนอผลงาน  กิจกรรม  และโครงการของเทศบาลต าบลบ้านด่าน 
โขงเจียม 
  4.4.  จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
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  4.5.  จัดท าของที่ระลึก 
  4.6  รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
  4.7.  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
  4.8  จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 
  4.9  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
   
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  เสนออนุมัติโครงการ 
  6.2.  ด าเนินการประชุม 
  6.3  มอบหมายงาสน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
  6.4.  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาลต าบล 
บ้านด่านโขงเจียม 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ซี่งออกแบบโดย 
คณะกรรมการและติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเป็นตัวชี้วัด  โดยก าหนด 
ตัวชี้วัด  ดังนี ้
    -ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาท  ภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  และมีความพึง
พอใจสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 
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3.2.   การรับฟังความคิดเห็น  การรับ  และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.2.1  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และสุขอนามัยของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 
 
1  ชื่อโครงกร  : โครงการจดัท าประชาคมแผนชุมชน 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ี  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ 
ท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกชุมชน  มีกระบวนการจัดท า  ทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชน และแผนพัฒนาสี่ปี  เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี  เป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของประชาชน  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดท าโครงการประชาคมแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี 
  
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชน 
  3.2.  เพ่ือระดมความคิดและก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
  3.3.  เพ่ือให้ได้แผนงาน  โครงการของชุมชน  น าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
  3.4.  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมแก้ปัญหา  และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบ 
มีส่วนร่วม 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชน    จัดให้มีการประชุมเวทีประชาคม  จ านวน  8   ชุมชนในเขตเทศบาล 
ต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ส าหรับให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนชุมชน  เพ่ือบรรจุไว้ในแผน 
พัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
  6.2.  ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
  6.3.  ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  6.4.  ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
  6.5.  ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ตรวจสอบข้อมูล  ท าการบันทึก  และประมวลผล 
  6.6.  จัดประชุมผู้น าชุมชน  และเวทีประชาคม 
  6.7.  จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
  6.8.  จัดท าแผนชุมชนเพ่ือรวบรวมให้กองสวัสดิการสังคม   
  6.9.  ประเมินผล  และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  จัดเวทีประชาคมชุมชน  และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน  จ านวน  8  ชุมชน  ระหว่างเดือนมีนาคม 
-เมษายน  2561 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  10,000  บาท 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  มีข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  10.2  ได้ทราบปัญหา  ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนแต่ละชุมชน 
  10.3  ได้แผนงานชุมชน  เพ่ือน ามาบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล 
  10.4  ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น  และร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน 
  10.5  ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
  10.6  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ 
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                                                          ล าดับที่  2 
1  ชื่อโครงการ : การด าเนนิงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
2  หลักการและเหตุผล 
   เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชน  มีเป้าหมายการให้ 
บริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
ผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก  รวดเร็ว  และลดภาระ 
ของประชาชนเป็นส าคัญ 
   ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก 
และตอบสนองความต้องการของประชาชน  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมจึงจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกทุกข์และ 
ร้องเรียนเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับ 
ความเดือดร้อนต่างๆ 

3  วัตถุประสงค์ 
   3.1.  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้อง  หรือน ามาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนงาน  โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
   3.2.  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล 
บ้านด่านโขงเจียม 
   3.3.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมกับ 
ประชาชนในพื้นท่ี 
 
4  เป้าหมาย 
   ให้บริการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ  หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง  โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถด าเนินการ 
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ  ตอบสนองความคาดหวัง   ความต้องการของ 
ประชาชนผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย  และมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไข  หรือบรรเทาปัญหา  และผลกระทบใดๆท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมา 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 

6   วิธีด าเนินการ 
   6.1.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
   6.2.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
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   6.3   น าเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแก้ไขปัญหาความจ าเป็น 
และเร่งด่วน 
   6.4  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
    

7   ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน  เวลาราชการ  วันจันทร์-วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30  น.  โดยช่องทาง 
ร้องเรียน  ดังนี้ 
   7.1. งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
   7.2.  ทางโทรศัพท์  หมายเลข  045-341087    ทางโทรสาร  หมายเลข  045-351099 
   7.3  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (Website) : www.bdk.go.th. 
   7.4  ทางไปรษณีย์ 
 
8  งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบ 
  งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
10  ตัวขี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน  ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคม  และการอยู่ร่วมกัน  แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
  10.2  สามารถด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน  15  วัน 
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       ล าดับที่  3  
 1  ชื่อโครงการ  : จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอโขงเจียม  พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ  คณะที่
ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ประจ าศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอโขงเจียม 
 
2 หลักการและเหตุผล 
   ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  25  ตุลาคม  2559  ได้มีการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  96/2557  ลงวันที่  18  กรกฎาคม ท 2553  ขึ้นในอ าเภอ  
และก าหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ  และช่วยเหลือนายอ าเภอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่มีสาเหตุมาจากการร้องเรียน  ร้องทุกข์  และให้ผู้ว่าราชการมอบหมายตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ  ฉบับที่  96/2557  ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2557  ให้แก่นายอ าเภอ  เพื่อให้ศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอโขงเจียมที่จัดตั้งขึ้น  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ที่มีสาเหตุมาจากการร้องเรียน   
ร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และทันต่อเหตุการณ์ 
   เพ่ือให้การจัดตังศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  38  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  1  และข้อ  5  แห่งระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  พ.ศ.2534  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  1  ข้อ  3  และข้อ  5  ของประกาศคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ  ฉบับที่  96/2557  ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2557  มาตรา  5  และมาตรา  6  แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการามอบอ านาจ  พ.ศ.2550  จึงให้ยกเลิกค าสั่งจังหวัดอุบลราชธานี  ที่  4375-4395/2557, 
4397-4398/2557,4400-4401/2557  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2557  เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม 
อ าเภอ  รวม  25  ฉบับ  ที่จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมและก าหนดโครงสร้างศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  (ท่ีออกหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0307.2 /ว 2417  ลงวันที่  22  สิงหาคม  2557  และด าเนินการ 
ดังนี้ 
   1  จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอขั้น ในอ าเภอทั้ง  25  อ าเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  โดยให้ 
ใช้ชื่อว่า  “ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ.......” (ระบุชื่ออ าเภอต่อท้าย)  โดยมีนายอ าเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา 
   2  ให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  ให้บริหารข้อมูลข่าวสาร  ให้
ค าปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
   3  มอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  ในการบูรณาการการบริหาร
จัดการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน  และวางแนวทาง 
ปฏิบัติภายในศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
   4  มอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งการ  บังคับบัญชา 
ก ากับ  ดูแล  บรรดาข้าราชการและพนักงานของรัฐในอ าเภอ  หากมีกรณีท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว  การพัฒนา 
จังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล  การป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การป่องกัน 
และปราบปรามการตัดต้นไม้ท าลายป่า  และทรัพยากรธรรมชาติ  การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว  และการค้า 
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มนุษย์  การคุ้มครองป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม  และการบังคับ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล  ยกเว้นข้าราชการในพระองค์ 
ข้าราชการทหาร  ข้าราชการฝ่ายตุลาการ  ข้าราชการฝ่ายอัยการ  ข้าราชการในส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
พนักงานในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และข้าราชการในส านักงานป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตประจ าจังหวัด 
   5  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่มีสาเหตุมาจากการร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐบาล  หรือรัฐวิสาหกิจ  เพื่ออยู่ใต้บังคับบัญชา  การก ากับดูแล  การก ากับการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่อยู่ในการก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมาย  มีหน้าทีให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ 
นายอ าเภอ  เมื่อได้รับร้องขอจากทางอ าเภอ 
 
3  วัตถุประสงค์ 
   3.1  เพื่อรับเรื่อง/ร้องทุกข์ 
   3.2  เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  หรือไกล่เกลี่ยประนีประนอมปัญหาเบื้องต้น 
   3.3  เพื่อด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่  หรือประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องแก้ไขปัญหา 
   3.4  เพื่อให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเป็น  “ศูนย์บริการคลายทุกข์และอ านวยสุข”  ให้กับประชาชน 
แบบเบ็ดเสร็จทุกเรื่อง  อาทิ  การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รับฟังปัญหาความต้องการ   การพัฒนาในพ้ืนที่   
ให้ค าแนะน าปรึกษา  เป็นเพ่ือนพึ่งพาได้ทุกเรื่อง  เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่านและอ าเภอโขงเจียม 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
   ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอโขงเจียม  ที่ว่าการอ าเภอโขงเจียม  ชั้น  2   
 
6  วิธีด าเนินการ 
  1  อ าเภอโขงเจียมออกค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ   
มีองค์ประกอบ  ดังต่อไปนี้ 
   ก  การปฏิบัติงานออกเป็น  4  ฝ่าย  ประกอบด้วย  ฝ่ายรับเรื่อง  ฝ่ายปฏิบัติการ   
ฝ่ายติดตาม  และฝ่ายรายงานผล 
   ข.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

1)การรับเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียนให้ลงบันทึกประจ าวัน  แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือฝ่ายปฏิบัติการด าเนินการโดยเร็ว  และให้รายงานความคืบหน้าของการด าเนินการ 
ให้อ าเภอทราบภายใน  3  วัน  และครั้งต่อไปรายงานภายใน  5  วัน  7  วัน  และทุก  15  วันตามล าดับ 

 
    2)การติดตามผลการด าเนินการ  หากศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอส่งเรื่องให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทราบแล้วไม่ได้ด าเนินการ  ฝ่ายติดตามจะมีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่  1  เมื่อครบ  3  วัน  แจ้งเตือน 
ครั้งที่  2  เมื่อครบ  5  วัน  หากล่วงเลยไปอีก  7  วัน  ไม่ได้รับแจ้งผลการด าเนินงานให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป 
    3)การปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติการ  เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการเชิงรุก  ลงไปในพ้ืนที่ 
โดยยึดหลักที่ว่า  “เกิดปัญหา  ปรากฏกาย”   เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  ร้องทุกข์  การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
หรือการให้ความช่วยเหลือประชาชน  ร่วมกับก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และคณะกรรมการหมู่บ้าน  (กม.) หรือประธานชุมชนของพ้ืนที่นั้นๆเข้าร่วมแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  พร้อมทั้งรายงานให้หัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอทราบเป็นระยะจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 
    4) ประขุมคณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  และคณะที่ปรึกษาเป็นประจ าอย่างน้อย 
เดือนละ  1  ครั้ง  เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ  แจ้งโครงสร้าง  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาความต้องการ 
การพัฒนาในพ้ืนที่  ให้ค าแนะน าปรึกษา  เป็นเพ่ือนพ่ึงพาได้ทุกเรื่อง  เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 

8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบ 
  งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  -จ านวนประชาชนที่มาติดต่อ 
  -จ านวนเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน 
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3.2.2. มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 
      ล าดับที่  1 
1  ชื่อโครงการ  :มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 
2  หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2592  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  13) พ.ศ.2552 มาตรา  
69/1  และประกอบกับมาตรา  52  และมาตรา  41  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  ก าหนดให้ทุกส่วนราชการรับค าร้องเรียน  ข้อเสนอแนะ  หรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ  อุปสรรค  ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นจากบุคคลใด โดยข้อมูลและมาตรการสมควร
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ  นั้น จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไปการด าเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน  
เสนอแนะ  หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  อุปสรรคความยุ่งยาก  หรือปัญหาอื่นจากบุคคลนั้น  
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจยมจึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรืองร้องทุกข์และร้องเรียนเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ขึ้น  
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มาจากการร้องเรียน  ร้องทุกข์  ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้างมีหน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม  และได้รบการบริการเท่าเทียม  โปร่งใส 

 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1. เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน  หรือรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจากประชารชน   
  3.2.  เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน  และกระบวนการในการร้องเรียน 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม    ส านักปลัดเทศบาล 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  จัดท าขั้นตอนกระบวนการ  และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนประชาขน  ได้แก่ 
   -กล่องรับฟังความคิดเห็นติดตั้งไว้  ณ  อาคารส านักงาน 
   -ผ่านเว๊บไซด์เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
   -ผ่าน Facebook เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
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7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  2561 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ   ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน  กระบวนการ  และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
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        ล าดับที่  2  
 1  ชื่อโครงการ  : จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอโขงเจียม  พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ  คณะที่
ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ประจ าศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอโขงเจียม 
 
2 หลักการและเหตุผล 
   ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  25  ตุลาคม  2559  ได้มีการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  96/2557  ลงวันที่  18  กรกฎาคม ท 2553  ขึ้นในอ าเภอ  
และก าหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ  และช่วยเหลือนายอ าเภอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่มีสาเหตุมาจากการร้องเรียน  ร้องทุกข์  และให้ผู้ว่าราชการมอบหมายตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ  ฉบับที่  96/2557  ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2557  ให้แก่นายอ าเภอ  เพื่อให้ศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอโขงเจียมที่จัดตั้งขึ้น  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ที่มีสาเหตุมาจากการร้องเรียน   
ร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และทันต่อเหตุการณ์ 
   เพ่ือให้การจัดตังศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  38  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  1  และข้อ  5  แห่งระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  พ.ศ.2534  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  1  ข้อ  3  และข้อ  5  ของประกาศคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ  ฉบับที่  96/2557  ลงวนัท่ี  18  กรกฎาคม  2557  มาตรา  5  และมาตรา  6  แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการามอบอ านาจ  พ.ศ.2550  จึงให้ยกเลิกค าสั่งจังหวัดอุบลราชธานี  ที่  4375-4395/2557, 
4397-4398/2557,4400-4401/2557  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2557  เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม 
อ าเภอ  รวม  25  ฉบับ  ที่จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมและก าหนดโครงสร้างศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  (ท่ีออกหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0307.2 /ว 2417  ลงวันที่  22  สิงหาคม  2557  และด าเนินการ 
ดังนี้ 
   1  จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอขั้น ในอ าเภอทั้ง  25  อ าเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  โดยให้ 
ใช้ชื่อว่า  “ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ.......” (ระบุชื่ออ าเภอต่อท้าย)  โดยมีนายอ าเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา 
   2  ให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  ให้บริหารข้อมูลข่าวสาร  ให้
ค าปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
   3  มอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  ในการบูรณาการการบริหาร
จัดการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน  และวางแนวทาง 
ปฏิบัติภายในศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
   4  มอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งการ  บังคับบัญชา 
ก ากับ  ดูแล  บรรดาข้าราชการและพนักงานของรัฐในอ าเภอ  หากมีกรณีท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว  การพัฒนา 
จังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล  การป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การป่องกัน 
และปราบปรามการตัดต้นไม้ท าลายป่า  และทรัพยากรธรรมชาติ  การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว  และการค้า 
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มนุษย์  การคุ้มครองป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม  และการบังคับ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล  ยกเว้นข้าราชการในพระองค์ 
ข้าราชการทหาร  ข้าราชการฝ่ายตุลาการ  ข้าราชการฝ่ายอัยการ  ข้าราชการในส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
พนักงานในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และข้าราชการในส านักงานป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตประจ าจังหวัด 
   5  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่มีสาเหตุมาจากการร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐบาล  หรือรัฐวิสาหกิจ  เพื่ออยู่ใต้บังคับบัญชา  การก ากับดูแล  การก ากับการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่อยู่ในการก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมาย  มีหน้าทีให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ 
นายอ าเภอ  เมื่อได้รับร้องขอจากทางอ าเภอ 
 
3  วัตถุประสงค์ 
   3.1  เพื่อรับเรื่อง/ร้องทุกข์ 
   3.2  เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  หรือไกล่เกลี่ยประนีประนอมปัญหาเบื้องต้น 
   3.3  เพื่อด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่  หรือประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องแก้ไขปัญหา 
   3.4  เพื่อให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเป็น  “ศูนย์บริการคลายทุกข์และอ านวยสุข”  ให้กับประชาชน 
แบบเบ็ดเสร็จทุกเรื่อง  อาทิ  การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รับฟังปัญหาความต้องการ   การพัฒนาในพ้ืนที่   
ให้ค าแนะน าปรึกษา  เป็นเพ่ือนพึ่งพาได้ทุกเรื่อง  เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่านและอ าเภอโขงเจียม 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
   ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอโขงเจียม  ที่ว่าการอ าเภอโขงเจียม  ชั้น  2   
 
6  วิธีด าเนินการ 
  1  อ าเภอโขงเจียมออกค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ   
มีองค์ประกอบ  ดังต่อไปนี้ 
   ก  การปฏิบัติงานออกเป็น  4  ฝ่าย  ประกอบด้วย  ฝ่ายรับเรื่อง  ฝ่ายปฏิบัติการ   
ฝ่ายติดตาม  และฝ่ายรายงานผล 
   ข.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
    1)การรับเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียนให้ลงบันทึกประจ าวัน  แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือฝ่ายปฏิบัติการด าเนินการโดยเร็ว  และให้รายงานความคืบหน้าของการด าเนินการ 
ให้อ าเภอทราบภายใน  3  วัน  และครั้งต่อไปรายงานภายใน  5  วัน  7  วัน  และทุก  15  วันตามล าดับ 

 
    2)การติดตามผลการด าเนินการ  หากศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอส่งเรื่องให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทราบแล้วไม่ได้ด าเนินการ  ฝ่ายติดตามจะมีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่  1  เมื่อครบ  3  วัน  แจ้งเตือน 
ครั้งที่  2  เมื่อครบ  5  วัน  หากล่วงเลยไปอีก  7  วัน  ไม่ได้รับแจ้งผลการด าเนินงานให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป 
    3)การปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติการ  เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการเชิงรุก  ลงไปในพ้ืนที่ 
โดยยึดหลักที่ว่า  “เกิดปัญหา  ปรากฏกาย”   เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  ร้องทุกข์  การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
หรือการให้ความช่วยเหลือประชาชน  ร่วมกับก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และคณะกรรมการหมู่บ้าน  (กม.) หรือประธานชุมชนของพ้ืนที่นั้นๆเข้าร่วมแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  พร้อมทั้งรายงานให้หัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอทราบเป็นระยะจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 
    4) ประขุมคณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  และคณะที่ปรึกษาเป็นประจ าอย่างน้อย 
เดือนละ  1  ครั้ง  เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ  แจ้งโครงสร้าง  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาความต้องการ 
การพัฒนาในพ้ืนที่  ให้ค าแนะน าปรึกษา  เป็นเพ่ือนพ่ึงพาได้ทุกเรื่อง  เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 

8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบ 
  งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  -จ านวนประชาชนที่มาติดต่อ 
  -จ านวนเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน 
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              ล าดับที่  3 
1  ชื่อโครงการ : การด าเนนิงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
2  หลักการและเหตุผล 
   เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชน  มีเป้าหมายการให้ 
บริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
ผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก  รวดเร็ว  และลดภาระ 
ของประชาชนเป็นส าคัญ 
   ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก 
และตอบสนองความต้องการของประชาชน  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมจึงจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกทุกข์และ 
ร้องเรียนเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับ 
ความเดือดร้อนต่างๆ 

3  วัตถุประสงค์ 
   3.1.  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้อง  หรือน ามาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนงาน  โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
   3.2.  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล 
บ้านด่านโขงเจียม 
   3.3.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมกับ 
ประชาชนในพื้นท่ี 
 
4  เป้าหมาย 
   ให้บริการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ  หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง  โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถด าเนินการ 
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ  ตอบสนองความคาดหวัง   ความต้องการของ 
ประชาชนผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย  และมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไข  หรือบรรเทาปัญหา  และผลกระทบใดๆท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมา 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 

6   วิธีด าเนินการ 
   6.1.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
   6.2.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
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   6.3   น าเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแก้ไขปัญหาความจ าเป็น 
และเร่งด่วน   
   6.4  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
    

7   ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน  เวลาราชการ  วันจันทร์-วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30  น.  โดยช่องทาง 
ร้องเรียน  ดังนี้ 
   7.1. งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
   7.2.  ทางโทรศัพท์  หมายเลข  045-341087    ทางโทรสาร  หมายเลข  045-351099 
   7.3  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (Website) : www.bdk.go.th. 
   7.4  ทางไปรษณีย์ 
 
8  งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบ 
  งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
10  ตัวขี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน  ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคม  และการอยู่ร่วมกัน  แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
  10.2  สามารถด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน  15  วัน 
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   3.2.3  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทราบถึง
การได้รับเรื่องระยะเวลา  และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
 1  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
 

2  หลักการและเหตุผล 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์เป็นสิ่งส าคัญ  โดยเฉพาะการปฏิบัติราชการ 
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ  กลั่นกรองการใช้อ านาจ  โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง  และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เสร็จแล้วให้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบไม่เกิน  15  วัน 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  ลดปัญหาทุจริต 
  3.2.  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง  โดยน าเสนอเสนอแนะจากทุกหน่วยตรวจสอบ 
มาปฏิบัติ 
  3.3.  เพ่ือให้ผู้ร้องได้ทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  และส่งเสริมภาคประชาชน 
เข้าตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
  

4  เป้าหมาย 
  ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทุกราย 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแจ้งให้ผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน  15  วนัท าการ  
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
8  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
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9  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  แลเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  10.2  ใช้เป็นแนวทางปฏิบัตงิานด้านร้องทุกข์ร้องเรียน 
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3.3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.3.1.  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท างบประมาณ 
 

       ล าดับที่  1 
 1  ชื่อโครงการ  :มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านด่าน 
โขงเจียม 

2   หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  
หมวด  1  องค์กรจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ (7) 2  และข้อ  9 ก าหนดให้องค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลมีองค์กรในการ
จัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.2548   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม ขึ้น 
 
3  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น
ในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  และแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบล 
บ้านด่านโขงเจียมให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมก าหนดด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  และทุจริต 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  จ านวน       คน 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือนมกราคม –มิถุนายน 2561 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  
     
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเป็นองค์กรในการ 
ยกร่าง  หรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  และร่างแผนพัฒนาสี่ปี 
เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ตามความต้องการของประชาชนใน 
ชุมชน  ด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  สุจริต  และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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        ล าดับที่  2 

 
1  ชื่อโครงการ  : ประชุมประชาคมแผนพัฒนา  3  ปี 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่ 
และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน  ท าให้ประชาชนไม่อาจทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ  และการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
การประชุมประชาคมแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.2561-2563)  ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ 
ตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  
3 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
เพ่ือเผยแพร่ความรู่ให้กับประชาชนเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น  และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  อีกทางหนึ่งด้วย 
 
4  เป้าหมาย 
  ผู้น าองค์กรประชาชน  เช่น  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข  และประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
5  วิธีด าเนินการ 
  5.1.  เขียนโครงการเพื่อเสนอขอพิจารณาอนุมัติ 
  5.2.  แต่งตั้งคณะท างาน 
  5.3.  วางแผนก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  การฝึกอบรม  พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบ 
  5.4.  ด าเนินการตามก าหนดงาน 
  5.5.  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
6  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
7  งบประมาณ 
  งบประมาณ  23,000  บาท  (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
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8  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล 

9  สถานที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 

10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม  ตระหนักถึงความส าคัญ 
ของการกระจายอ านาจ  และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชน  และหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น 
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       ล าดับที่  3 
 1  ชื่อโครงการ  : เทศบาลเคลื่อนที่ 
 
2   หลักการและเหตุผล 
   เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน  มีเป้าหมาย 
ให้การบริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์ 
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการอย่างสะดวกและลดภาระของ 
ประชาชนเป็นส าคัญ 
   ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการ 
ประชาชนเชิงรุกเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมจึงได้จัดท าโครงการเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเคลื่อนที่ 
เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมด าเนินการ 
ให้บริการในด้านใดบ้าง  และให้บริการงานด้านต่างๆซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่อาจด าเนินการด้วยตนเอง  หรือร่วมมือ 
กับองค์กรภาคเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน  หรือหากจ าเป็นต้องคิดค่าบริการให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด 
เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
 
3  วัตถุประสงค์ 
   3.1.  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชรโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ  ณ  ส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
   3.2.  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้อง  หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน  โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
   3.3.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรชองเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ 
 
4  เป้าหมาย/ผลลัพท์ 
   น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาลออกให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ
ในเขตเทศบาลทั้งหมด  ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
   ก าหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีปะชาคมน าแผนพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมทั้ง  8  ชุมชน 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1  จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  6.2  จัดท างบประมาณเพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
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  6.3  ประสานทุกกอง  ทุกฝ่ายเพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ท่ีจะน าไปให้บริการประชาชน 
ทั้ง  8  ชุมชน 
  6.4  ก าหนดสถานที่  วัน   เวลาในการออกให้บริการเคลื่อนที่ ในการจัดประชาคมแผนชุมชน 
  6.5.  ประสานกับทุกกอง  ทุกฝ่ายและส านัก  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
   1)จัดท าร่างโครงการเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
   2)จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
   3)ประสานกับทุกกองทุกฝ่าย  เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ท่ีจะน าไปให้บริการแก่
ประชาชน 
   4)  ก าหนดสถานที่  วัน  เวลา  ในการออกให้บริการเคลื่อนที่   
   5)ประสานกับทุกส่วนราชการ  
   6) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย  และรถประชาสัมพันธ์ 
เคลื่อนที่ 
   7)น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
   8)ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ก าหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีจัดท าแผนพัฒนาสามปีในเดือนมีนาคม  2560 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  23,000  บาท  (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 
9   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ใยเขตเทศบาล  ซึ่งได้ผลร่วมโครงการฯได้รับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว  ประหยัด  พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมอย่างทั่วถึง 
  10.2  ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมรับฟัง  ทั้งในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาล  และความต้องการด้านสาธารณูปโภค 
ของประชาชน 

 

 

 



   - 112 - 

     3.3.2  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

 1  ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปี  และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม)ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ
มาตรการการป้องกันทุจริตในองค์กร 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน  (โดวิธีผ่านการวิธีประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลบ้านด่าน 
โขงเจียมอย่างแข็งขัน  ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ได้มีกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับ  ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม 
อย่างแข็งขัน  กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
4  เป้าหมาย 
  ตัวแทนประชาคมชุมชนทั้ง  8  ชุมชน 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 

6  วิธีด าเนินการ 
  ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
อย่างแข็งขัน   เช่น  ให้ตัวแทนภาคประชาคมมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ  เช่น   
เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา  เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นกรรมการ.ตรวจรับพัสดุ   
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง 
 

 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
   1  ตุลาคม –30  กันยายนของทุกปีงบประมาณ 
 
8  งบประมาณ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
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9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล 
  10.2  ภาคประชาชนตระหนักถึงสิทธิ  หน้าที่ บทบาทในการตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน 
ท้องถิ่นของตนเอง  
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    3.3.3.  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสาอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
1  ชื่อโครงการ  :กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
2  หลักการและเหตุผล 
   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกคาองส่วนท้องถิ่น 
ต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารงานและปฏิบัติราชการ 
ของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่  ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการเทศบาล  เพื่อน าผล
ที่ได้จากการประเมินผลการปรับปรุง  แก้ไข ส่งเสริม  และพัฒนา  ขยาย  หรือยุติการด าเนินกิจการต่างๆของ
เทศบาลต่อไป 
   ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9(3)  และมาตรา  45  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  ประกอบกับแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  
มท  0892.4/ว 435  ลงวนัที่  11  กุมภาพันธ์  2548  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมจึงไดจ้ัดท าโครงการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
   เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมขับเคลื่อนอย่างเป็น 
รูปธรรม  ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมมีมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน  เพื่อประโยชน์สุขชองประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสาร  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  3.2.  เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
ต าบลบ้านด่านโขงเจียมและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านด่าน
โขงเจียม 
  3.3.  เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านด่าน 
โขงเจียม 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านาโขงเจียม 
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6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  6.2.  จัดท าโครงการและขออนุมัติ 
  6.3.  จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
  6.4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  7 คน  ประกอบด้วย 
   (1)  ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน  ภาคเอกชน  2   คน 
   (2)ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล     2  คน 
   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ       2  คน 
   (4) ปลัดเทศบาล      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    (5)หัวหน้าส านักปลัด      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการด าเนินการ  ดังนี้ 
    1)ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    2)ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมปีละ  2  ครั้ง 
เป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมทราบ   เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมิน 
การปรับปรุงมาแก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  ขยายหรือยุติการด าเนินการกิจการต่างๆของเทศบาลต าบลบ้านด่าน 
โขงเจียม 
    3)  จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการและแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของ 
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
     4)ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆตามที่เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมมอบหมาย 
  6.5.ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  6.6.  การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  6.7  การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
  6.8.  จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลต าบล 
บ้านด่านโขงเจียม  พร้อมตัวชี้วัด 
  6.9.  การติดตามและประเมินผล 
  6.10  การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบ  ปรับปรุงด าเนินการ 
แก้ไขต่อไป 
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7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  ผลการปฏิบัติราชการเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 


