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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
  3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

ล าดับที่ 3.1.1 (1) 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

2. หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล

ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2541 ข้อ 1 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและ
ศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ส านักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ขึ้น เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วส าหรับบริการประชาชน 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 ด้วยความยุติธรรม ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
 3. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถน าข้อมูลข่าวสารหรือนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ของต าบล
ดอนแก้ว และประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดหาสถานที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 2. ประชุมหารือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และท าค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ  
 3. ประชาสัมพันธ์บทบาท อ านาจหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
ผ่านสื่อต่างๆ หลากหลายช่องทาง 

4. มีการเผยแพร่และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะต่างๆ ขององค์กร 

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

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วส าหรับบริการประชาชน  

2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ขององค์กร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ด้วยความ
ยุติธรรม ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ 
 3. กลุ่มเป้าหมายสามารถน าข้อมูลข่าวสารหรือนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
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ล าดับที่ 3.1.1 (2) 
1. ชื่อโครงการ: โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย 

2. หลักการและเหตุผล  

 ปัจจุบันเป็นยุคของการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  ซึ่งในบางครั้งการ
ติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่สามารถท าให้คนในชุมชนได้รับข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการติดต่อสาร  
ที่ส าคัญของคนในชุมชนนั้นยังต้องประกาศเสียงตามสาย โดยให้ผู้น าหมู่บ้านเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ข่าวต่าง ๆ   
ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในหมู่บ้าน องค์กรส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการ  ที่คนในชุมชนควรที่จะ
ได้รับทราบ และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรท้องถิ่น  
ผู้น าชุมชน และคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยความยุติธรรม ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ 
 2. ผู้น าชุมชน ประชาชนต าบลดอนแก้ว น าข่าวสารหรือนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง น าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว คณะกรรมการธรรมาภิบาลต าบลดอนแก้ว 
และประชาชนต าบลดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินการ 
1. หาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกฎหมายจากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , อินเตอร์เน็ต

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. เรียบเรียงข้อมูลเป็นเอกสารรูปแบบ “ข่าวกฎหมายรายเดือน ” เดือนละ 1 เรื่อง ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ  
 3. ประชาสัมพันธ์เอกสาร “ข่าวกฎหมายรายเดือน” โดยผ่าน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้ว และคระกรรมการธรรมาภิบาลต าบลดอนแก้ว (ก.ธ.ต.ดอนแก้ว) ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน
หมู่บ้าน และติดประกาศไว้ในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 
 4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ  เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้ประชาชนที่
ใช้บริการ    

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้น าชุมชน ประชาชนต าบลดอนแก้ว ได้รับความรู้ด้านกฎหมายเพื่อมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  
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ล าดับที่ 3.1.1 (3) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์กรระบบเปิด (Open System Organization) 

2. หลักการและเหตุผล  
 "ระบบเปิด"( Open System) ในนิยามขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว คือ การที่ประชาชน 
หน่วยงาน กลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกพ้ืนที่ สามารถรับรู้ข่าวสาร เรื่องราว ความเคลื่อนไหว ข้อมูลต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ครบถ้วนตามความต้องการ โดยใช้กระบวนการทั้ง  
เชิงรุก และเชิงรับอย่างเป็นระบบ 
 ในบริบทของต าบลดอนแก้ว ที่เป็นชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท มีความหลากหลายของกลุ่มคน และวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน โดยมีทั้งผู้ที่ท างานในพ้ืนที่ ท างานนอกพ้ืนที่จะอยู่บ้านในช่วงเย็นหรือกลางคืน และผู้ที่ไม่อยู่ใน
พ้ืนที่ นานนานจะกลับมาในพ้ืนที่แต่ยังคงเป็นประชาชนของต าบลดอนแก้ว จึงมีความจ าเป็นที่ต้องหาช่องทาง 
กระบวนการ และรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความครบถ้วนครอบคลุม และจากการลงพ้ืน ที่หา
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน 
(SWOT Analysis) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การสร้างความโปร่งใสให้องค์กร และการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน  เมื่อน ามารวมกับความต้องการของประชาชนที่อยากเข้าถึง รับรู้ข่าวสาร ข้อมูลของ
องค์กรในเรื่องต่างๆ ให้มากท่ีสุด ในหลายช่องทาง หลายรูปแบบ สามารถเห็นได้ในเชิงรูปธรรม มีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่ข้อมูล และตอบสนองความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ในการด าเนินตามหลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เน้นคุณธรรม ความโปร่งใส โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลอย่างครอบคลุม  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จึง ได้คิดนวัตกรรม  "องค์กร ระบบเปิด" ( Open System 
Organization) โดยมีกิจกรรม "PR 360 องศา" ที่เป็นการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ 
เน้นการให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนของประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใด หรืออยู่ในวิถีใด และ
กิจกรรมที่เป็น "Donkaew GIS" เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS เดิมให้มีข้อมูลที่มากขึ้นจากเดิมและตรง
ความต้องการรับรู้ของประชาชน  น ามาสู่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ครบครัน หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงและน าใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดผลประโยชน์สูงสุด 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น  

2. เพ่ือจัดระบบข้อมูลข่าวสารให้ง่ายต่อการเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ 
3. เพ่ือพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผ่านเทคโนโลยีต่างๆ 
4. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรในกระบวนการต่างๆ อย่างหลากหลาย  

4. เป้าหมาย 
1. ประชาชนในต าบลดอนแก้ว  ทั้ง 10 หมู่บ้าน   

 2. หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนในพื้นท่ี   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะผู้บริหาร ผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อระดมความคิดเห็นถึง
แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน  
เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร 
 2. ระดมความคิดของคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ถึงการปรับปรุงวิธีการและช่องทางการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วให้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งหาช่องทางอ่ืนให้มากขึ้น 
 3. ด าเนินการตามโครงการให้เป็นองค์กรระบบเปิด  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 4. ประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงช่องทางที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็ว โดย 
     - มีระบบตอบรับอัตโนมัติในการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน  ในวันและเวลาราชการ 
     - สร้าง ทีมเสียงตามสายและวิทยุชุมชน ทีมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ทีมวารสารและเอกสารต่างๆ ทีม
Website และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ และทีมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
 5. ติดตามประเมินผล และปรับปรุงประสิทธิภาพช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นระยะ  

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากหลากหลายช่องทาง ส่งผลให้มีจ านวนประชาชนในพื้น ที่

เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น  
2. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับในการน ามาปรับปรุง  

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการในหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์มากที่สุด 
3. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการที่หลากหลาย ส่งผลให้ประหยัดเวลาในการมาติดต่อ

กับทางราชการ 
4. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการตรวจสอบการด าเนินงานในทุก

ขั้นตอน ส่งผลให้องค์กรปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด 
5. องค์กรน าข้อมูลจากการสะท้อนข้อเสนอของประชาชนมาปรับปรุง หรือด าเนินการให้ตอบสนองตรง

กับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

ล าดับที่ 3.1.2 (1) 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใต้บังคับ  มาตรา 
14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย ที่ก าหนดไว้ ตามมาตรา 9 
(1) - (8) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคลเป็นหนึ่งในข้อมูล
ข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดเตรียมให้ประชาชนเข้าตรวจค้นดูได้ด้วยตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้     

 2. เพ่ือเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 
 3. เพ่ือให้การด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนในต าบลดอนแก้ว  ทั้ง 10 หมู่บ้าน   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารด้าน

การบริหารงานบุคคล 

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

  2. หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร  
 3. สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
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ล าดับที่ 3.1.2 (2) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้างหลากหลายช่องทาง 

2. หลักการและเหตุผล  
 งานประชาสัมพันธ์มีบทบาทส าคัญในการประสานงานให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ให้เป็นปัจจุบันทัน
ต่อเหตุการณ์  มีระบบเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่จะท าให้การปฏิบัติงาน คล่องตัว  รวดเร็ว  ฉับไว  
และสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรทุกภาคส่วนในต าบล ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จ าต้องวางเป้าหมายเพ่ือสร้าง
คุณภาพของงานให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 การเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพ่ือป้องกันการทุจริตและโปร่งใส่ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแก้ว 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชนได้รับทราบถึงการจัดซื้อ/จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 2. เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 3. เพ่ือการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของชุมชนต าบลดอนแก้ว 

4. เป้าหมาย 
 การปฏิบัติราชการที่โปร่งใส ประชาชนต าบลดอนแก้วสามารถตรวจสอบได้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่     

6. วิธีด าเนินการ 
 1. วางแผนการด าเนินงาน / จัดเตรียมงาน 

2. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. สรุปผลการด าเนินงาน     

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ ใช้งบประมาณ       

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 .  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

2.  ระบบการจัดซื้อ/จัดจ้างมีความโปร่งใส 
3.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
  3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

ล าดับที่ 3.1.3 (1) 
1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนแก้ว 

2. หลักการและเหตุผล  
 การประชาสัมพันธ์ มีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ การให้บริการข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีระหว่างองค์กร / หน่วยงานกับประชาชน สร้างจุดดึงดูดความสนใจให้
ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร โดยใช้การประชาสัมพันธ์เป็นสื่อ ส าหรับโครงสร้าง
ของการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ได้มีการจัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ขึ้น ขณะเดียวกัน หน่วยงานภาคเอกชนก็ได้น าการ
ประชาสัมพันธ์ไปใช้ในวงการธุรกิจอย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการบริหารงานยุคปัจจุบัน 
 เครือข่าย (Network) เป็นรูปแบบทางสังคมที่เปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและทุกส่วน
ภาคภาคี ทั้งภายในชุมชน และภายนอกชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน การบูรณาการ และการท างานเป็นทีม รวมถึงการสร้างเครือข่ายการท างานเป็นวิธีการท างานที่ได้รับ
ความนิยม ทั้งในภาคธุรกิจ และในการท างานเชิงพัฒนาสังคม นอกเหนือจากค าว่า “เครือข่าย” หรือ “ Network” 
ในทางด้านธุรกิจ เราจะได้ยินค าเรียกชื่อต่าง ๆ ที่มีความหมายใกล้เคียง เช่น ค าว่า แนวร่วมในเชิงกลยุทธ์ หรือ 
Strategic Alliance หุ้นส่วนในการท างาน หรือ Partner เป็นต้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดท า “โครงการพัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนแก้ว” ขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่ง  ที่จะท าให้การ
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน และนอกชุมชนส าเร็จลุล่วง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์องค์กรและชุมชน 
2. เพ่ือให้งานประชาสัมพันธ์องค์กรและชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสาร ขององค์กรและชุมชน 

4. เป้าหมาย 
1. ตัวแทนกลุ่มองค์กรภาคประชาชนต าบลดอนแก้ว 
2. ตัวแทนเด็ก และเยาวชนต าบลดอนแก้ว 
3. ตัวแทนหน่วยงานภาคภาคีภายในต าบลดอนแก้ว 
4. ทีมงานประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่     
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6. วิธีด าเนินการ 
๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
๒. จัดการประชุมจากกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือหาข้อสรุปการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์  
๓. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานศูนย์เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ของ อบต.ดอนแก้ว  

ประเมินผลการจัดท าโครงการ 

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 20,000 บาท      

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีกิจกรรมที่พัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ในต าบลดอนแก้ว 
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ล าดับที่ 3.1.3 (2) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร  
                     (จดหมายข่าวเกษตรกรดอนแก้ว) 

2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันเป็นยุคของการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และทันกับสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน ซึ่งการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้น จ าเป็นต้องเรียนรู้รักการใช้เทคโนโลยีและใช้
อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมด้วย ประชาชนในต าบลดอนแก้วส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางโดยเฉพาะเกษตรกร  
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทั้งในหมู่บ้าน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการ เพื่อให้คนในชุมชนจะได้รับรู้และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
และทันต่อเหตุการณ์ รวมไปถึงน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและการด าเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร
ของ อบต.ดอนแก้ว และเกษตรกร 
 2. เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าสารด้านการเกษตร นโยบายและแนวทางปฏิบัติจาก
ภาครัฐสู่เกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  
 3. เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของคนในชุมชน เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถ
น าไปประกอบอาชีพด้านการเกษตรในชีวิตประจ าวันต่อไป  

4. เป้าหมาย 
 ผู้น าชุมชน เกษตรกร คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลดอนแก้ว หมู่ที่ 1 - 10         

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2. ด าเนินแผนงานตามโครงการ โดยจัดท าในรูปแบบของ  
     2.1  จัดท าจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามโครงการ “จดหมายข่าว
เกษตรกรดอนแก้ว” โดยจัดท าอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ฉบับ 
     2.2 จัดท าป้ายโปสเตอร์ เอกสารแนะน า แผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทุกหมู่บ้านในเขต
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว  
 3. ติดตามและสรุปผลการด าเนินโครงการ       

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 5,000 บาท         

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่      

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าจดหมายข่าวเกษตรกรดอนแก้ว ปีละ 12 ฉบับ โดย ข่าวสารที่ได้จัดท าในจดหมายข่าว
เกษตรกรดอนแก้ว มีดังนี้ 

- แผนงานโครงการด้านการเกษตร ของ อบต.ดอนแก้ว 
- ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของ อบต.ดอนแก้ว /กิจกรรมการด าเนินงานของกองส่งเสริมการเกษตร 
- เพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสาร / การเข้ารับบริการด้านการเกษตร จาก อบต.ดอนแก้ว 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตรต่างๆ 
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ล าดับที่ 3.1.3 (3) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการจัดท าวารสารดอกแก้ว เพื่อเผยแพร่โครงการ กิจกรรมต่างๆ  ให้ประชาชนทราบ 

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าข้ึนเพื่อการตรวจสอบ 
รวมถึงรัฐบาลมีนโยบายกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือความสะดวก และความคล่องตัวในการ
บริหารงาน ปัจจุบันมีการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
แก้ว จึงได้จัดท าวารสารดอกแก้วประจ าปีขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ ภารกิจ และผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ซึ่งโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาต าบล และได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ และเอกชน และกลุ่ม
องค์กรภาค ี
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ด าเนินการจัดท าวารสารดอกแก้ว 
เพ่ือจะเป็นสื่อเสริมสร้างความรู้ระหว่างหน่วยงานกับประชาชน รวมทั้งเป็นการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร ขององค์กรและชุมชน  ในรูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปีให้กับองค์กรและชุมชน 
2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ

หน้าที่ของ อปท.ทุกขั้นตอน  

4. เป้าหมาย 
1. กลุ่มองค์กรภาคประชาชนต าบลดอนแก้ว 
2. เด็ก และเยาวชนต าบลดอนแก้ว 
3. หน่วยงานภาคภาคีภายในต าบลดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่     

6. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดหาข้อมูลจากแต่ละกองเพ่ือรวบรวมจัดท าเอกสาร 
๒. ขอใบเสนอราคาจากร้านเพื่อเสนอให้ผู้บริหาร 
๓. ด าเนินการจัดส่งเอกสารให้กับร้าน 
๔. จัดท าพัสดุจัดซื้อ/จัดจ้าง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 120,000 บาท    

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการ ให้ประชาชนได้รับทราบในปีที่ผ่านมา และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 3.2.1 (1) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น การรับและการตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้
ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลดอนแก้ว 
 2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการ ข้อร้องเรียนที่
ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของภาครัฐ 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนต าบลดอนแก้วมีส่วนร่วม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่     

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของประชาชน 

 2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
 3. แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่ง เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน     

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ ใช้งบประมาณ       
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 . ประชาชนต าบนดอนแก้วมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 
 2 . ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 3 . องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วได้รับเสียงตอบรับของผลการด าเนินงานจากภาคประชาชน  
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ล าดับที่ 3.2.1 (2) 
1. ชื่อโครงการ: โครงการ อบต.สัญจร 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2542 ได้บัญญัติให้มีการกระจายอ านาจ และก าหนดหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนพัฒนา ซึ่ง หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 การวางแผนพัฒนา  ถือเป็นกลไกส าคัญที่จะสามารถท าให้การใช้ทรัพยากรเกิดความคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด และการวางแผนที่จะสามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง สามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน โดยการเสนอปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนของตน เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 
รวมทั้งแนวทางในการพัฒนา จัดล าดับกลุ่มปัญหา และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา เพราะประชาชนใน
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่รู้ปัญหาที่เกิดข้ึนในท้องถิ่นของตนมากที่สุด 
 ดังนั้น การให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน จึงถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จึงได้
ด าเนินการออก อบต.สัญจร และประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือน าปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนา ต าบล 
ให้เป็นรูปธรรมในลักษณะของโครงการการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา 
 2. สร้างความตระหนัก และสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นของตน และการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้าน   

3. เพ่ือออกพบปะประชาชน รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
4. เพ่ือสามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน และสามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนต าบลดอนแก้ว ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1.  เขียนโครงการและขออนุมัติจัดท าโครงการ 
 2.  ออกค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
 3.  ประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการฯ ที่เก่ียวข้องทราบ 
 4.  จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 5.  ส ารวจและจัดท าประมาณการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ
ต าบล 
 6.  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ เพื่อน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 7.  คณะกรรมการเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 60,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการลงประชาคมเพ่ือจัดท าแผนครบถ้วนทั้ง 10 หมู่บ้าน 
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ล าดับที่ 3.2.1 (3) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการประชุมพลังผู้น าชุมชน และภาคีเครือข่ายต าบล 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 องค์การบริหาร

ส่วนต าบล (อบต.) มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ ที่มีการท างานใกล้ชิดกับประชาชน อีกท้ังมี
อ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จึงต้องมีการประสานงานและบูรณาการท างาน
ร่วมกับองค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและมุ่ง
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นส าคัญ 

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจาก
ทุกส่วนต้องท างานร่วมกัน เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ี  
ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่  อีกท้ังยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และคนในชุมชน
เพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กร ชุมชน และหน่วยงานในพื้นท่ี 

 2. เพ่ือเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ร่วมกัน 
 3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ชุมชน และหน่วยงานในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย 
ผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน และหน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ก่อนการประชุม 

- จัดระเบียบวาระการประชุม 
- จัดท าบันทึก/หนังสือเชิญประชุม (ระบุวันเวลา สถานที่ประชุม พร้อมวาระการประชุม) 
- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ 

2. วันประชุม 
- ประสานงานทางโทรศัพท์เพ่ือยืนยันวัน เวลา และสถานที่กับผู้้รว่มประชุม 
- อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ร่วมประชุม 

3. หลังประชุม  
- จัดท ารายงานการประชุม พร้อมแจ้งผู้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ        

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ร่วมกัน 
2. ประชาชน และหน่วยงานในพื้นท่ี ทราบถึงกิจกรรมการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ดอนแก้ว 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

ล าดับที่ 3.2.2 (1) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการก าหนดช่องทางการแจ้งเหตุทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
 จากการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและให้ท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล ท าให้ท้องถิ่นมีอ านาจมากมาย   
ในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ท าตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งและการก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ เมื่อมีอ านาจสิทธิขาดในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามหน้าที่รับผิดชอบ   
ท าให้ผู้บริหารหลายคนของแต่ละท้องถิ่นคิดว่าจะท าอะไร อย่างไรก็ได้ จากแนวคิดนี้ เป็นสาเหตุให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่นขึ้นในองค์กร  มีการร้องเรียน มากมาย  

ในการด าเนินงานต่างๆ หากผู้บริหาร บริหารงานยึดระเบียบกฎหมาย เน้นความเป็นธรรมเสมอภาค  
เท่าเทียมกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน พวกพ้อง และรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการประจ า  หรือผู้ปฏิบัติ  
ขณะเดียวกัน สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ช่วยกันท างานและสอดส่องดูแล ควบคุมการท างานตามโครงการ
ต่างๆ ที่ท าในพื้นที่ เพ่ือไม่ให้มีการลดคุณภาพของงาน หรือลดปริมาณงานของผู้รับจ้าง ด้านของข้าราชการประจ า  
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบมากที่สุด   
ในหลายๆ ช่องทางสื่อสาร เช่น ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วิทยุชุมชน สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ  
โทรทัศน์ และทางอินเตอร์เน็ต สามารถดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
รวมทั้งการตรวจรับพัสดุและการควบคุมงานจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้ผลงานที่ปรากฏทุกงานมีมาตรฐาน ถูกต้อง   
มีคุณภาพ เป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  ประชาชนได้ร่วมงานทุก
กระบวนการ ได้แก่ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งได้ท าให้ประชาชนเกิดส านึกในความส าคัญของตนเอง  
ต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค ปัญหา และช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตนเอง ทั้งในด้าน
เงิน คน และเวลาด าเนินงาน ได้ประจักษ์ด้วยตนเอง   

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของประชาชน ในการติดต่อขอรับ
ความช่วยเหลือ หรือรับปรึกษาทางด้านกฎหมาย และเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน  

4. เป้าหมาย 
 1. ฝ่ายปกครองท้องที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่าย พนักงาน
เจ้าหน้าที่  และประชาชนต าบลดอนแก้ว 
 2. คณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับต าบลดอนแก้ว  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และศูนย์บริการร่วมทางกฎหมาย โดยมีการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และคณะกรรมการธรรมาภิบาลต าบลดอนแก้ว 
(ก.ธ.ต.ดอนแก้ว) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วให้ประชาชน
ต าบลดอนแก้วรับทราบอย่างทั่วถึง 
 4. รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนต าบลดอนแก้ว ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางแก้ไข
ให้แก่ประชาชนที่มาร้องทุกข ์
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ     

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนต าบลดอนแก้วแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ได้อย่างสะดวก  
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องราวร้องทุกข์ได้หลาย
ทาง ได้แก่  
 2.1 ประชาชนมาติดต่อด้วยตนเองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
 2.2 ร้องเรียนร้องทุกข์ทางโทรศัพท์  
 2.3 ร้องเรียนร้องทุกข์ทางอินเตอร์เน็ต เช่น Website, Facebook, line 
 2.4 ตู้รับแสดงความคิดเห็นภายในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
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ล าดับที่ 3.2.2 (2) 
1. ชื่อโครงการ: โครงการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และศูนย์บริการร่วมทางกฎหมาย 

2. หลักการและเหตุผล  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก าหนดว่า รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านบริหารราชการแผ่นดิน โดยกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียวกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัด
ให้มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้นๆ 
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 ซึ่งมีหน้าที่ท่ี
ต้องพัฒนาต าบลให้ครอบคลุมในทุกต้านแล้ว สืบเนื่องมากจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมท่ีกลายเป็นสังคม
เมือง ส่งผลให้สังคมและชุมชนต าบลดอนแก้วเกิดปัญหาความขัดแย้งมากขึ้น จึงต้องปฏิบัติภารกิจในการขจัดและ
แก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และความเดือดร้อนด้านต่างๆ ของประชาชน การะงับข้อพิพาทเบื้อต้น 
รวมทั้งตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนกลางให้ท าหน้าที่เป็นศูนย์ให้ความคุ้มครองประชาชนด้านๆ เช่น 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทระดับต าบล ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคต าบลดอนแก้ว ศูนย์รับแจ้งเหตุเรื่องราวร้อง
ทุกข์ ศูนย์ประสานงานด้านวิชาการทางกฎหมายระดับต าบล เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายต่างๆ แก่ประชาชน แบบ One Stop Service of Law 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือจัดตั้งศูนย์ให้บริการร่วมด้านกฎหมายแก่ประชาชนต าบลดอนแก้ว ให้เป็นช่องทางที่เกิดความ
สะดวกแก่ประชาชน ในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือรับค าปรึกษาทางด้านกฎหมาย 
 2. เพ่ือใช้เป็นศูนย์บริการร่วมด้านกฎหมาย ดังนี้ 

2.1 ศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทระดับต าบลดอนแก้ว  
2.2 ศูนย์ในการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าต าบลดอนแก้ว 
2.3 ศูนย์รับแจ้งแหตุเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 
2.4 ศูนย์ประสานงานในด้านวิชาการทางกฎหมายต าบลดอนแก้ว 

4. เป้าหมาย 
 1. ฝ่ายปกครองท้องที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่าย พนักงาน
เจ้าหน้าที่  และประชาชนต าบลดอนแก้ว 
 2. คณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับต าบลดอนแก้ว  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียง ใหม ่    
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และศูนย์บริการร่วมทางกฎหมาย โดยมีการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และคณะกรรมการธรรมาภิบาลต าบลดอนแก้ว 
(ก.ธ.ต.ดอนแก้ว) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 3. ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมทางกฎหมายให้ประชาชนต าบลดอนแก้วรับทราบอย่างทั่วถึง 
 4. รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนต าบลดอนแก้ว และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหาแนว
ทางแก้ไขให้แก่ประชาชนที่มาร้องทุกข์ 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ     

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ       

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนต าบลดอนแก้วมีสถานที่ติดต่อแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ และสถานที่ในการรับค าปรึกษา
ด้านกฎหมายต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 2. มีศูนย์บริการร่วมด้านกฎหมายเพื่อรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ภายในต าบลดอนแก้ว  
 3. เป็นสถานที่ประสานงานด้านกฎหมายที่ครอบคลุมและเป็นศูนย์เผยแพร่และเรียนรู้ทางกฎหมายให้แก่
ประชาชนต าบลดอนแก้ว 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ล าดับที่ 3.2.3 (1) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการก าหนดช่องทางในการแจ้งเหตุทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
 จากการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและให้ท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล  ท าให้ท้องถิ่นมีอ านาจมากมาย  ใน
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  หรือตามที่กฎหมายก าหนดให้ท าตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งและการก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  เมื่อมีอ านาจสิทธิขาดในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามหน้าที่รับผิดชอบ  ท า
ให้ผู้บริหารหลายคนของแต่ละท้องถิ่นคิดว่าจะท าอะไร  อย่างไรก็ได้  จากแนวคิดนี้  เป็นสาเหตุให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่นขึ้นในองค์กร  มีการร้องเรียน มากมาย  

ในการด าเนินงานต่างๆ หากผู้บริหาร บริหารงานยึดระเบียบกฎหมาย เน้นความเป็นธรรมเสมอภาค  
เท่าเทียมกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน พวกพ้อง และรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการประจ า  หรือผู้ปฏิบัติ  
ขณะเดียวกัน  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ช่วยกันท างานและสอดส่องดูแล ควบคุมการท างานตามโครงการ
ต่างๆ ที่ท าในพื้นที่ เพ่ือไม่ให้มีการลดคุณภาพของงาน หรือลดปริมาณงานของผู้รับจ้าง ด้านของข้าราชการประจ า  
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบมากที่สุด   
ในหลายๆ ช่องทางสื่อสาร เช่น ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วิทยุชุมชน สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ  
โทรทัศน์ และทางอินเตอร์เน็ต สามารถดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
รวมทั้งการตรวจรับพัสดุและการควบคุมงานจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้ผลงานที่ปรากฏทุกงานมีมาตรฐาน ถูกต้อง   
มีคุณภาพ เป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ประชาชนได้ร่วมงานทุก
กระบวนการ ได้แก่ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งได้ท าให้ประชาชนเกิดส านึกในความส าคัญของตนเอง  
ต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค ปัญหา และช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตนเอง ทั้งในด้าน
เงิน คน และเวลาด าเนินงาน ได้ประจักษ์ด้วยตนเอง   

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของประชาชน ในการติดต่อขอรับ
ความช่วยเหลือ หรือรับปรึกษาทางด้านกฎหมาย และเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน  

4. เป้าหมาย 
 1. ฝ่ายปกครองท้องที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่าย พนักงาน
เจ้าหน้าที่  และประชาชนต าบลดอนแก้ว 
 2. คณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับต าบลดอนแก้ว  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และศูนย์บริการร่วมทางกฎหมาย โดยมีการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และคณะกรรมการธรรมาภิบาลต าบลดอนแก้ว 
(ก.ธ.ต.ดอนแก้ว) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วให้ประชาชน
ต าบลดอนแก้วรับทราบอย่างทั่วถึง 
 4. รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนต าบลดอนแก้ว และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหาแนว
ทางแก้ไขให้แก่ประชาชนที่มาร้องทุกข์ 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ     

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนต าบลดอนแก้วแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ได้อย่างสะดวก  
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องราวร้องทุกข์ได้หลาย
ทาง ได้แก่  
 2.1 ประชาชนมาติดต่อด้วยตนเองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
 2.2 ร้องเรียนร้องทุกข์ทางโทรศัพท์  
 2.3 ร้องเรียนร้องทุกข์ทางอินเตอร์เน็ต เช่น Website, Facebook, line 
 2.4 ตู้รับแสดงความคิดเห็นภายในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
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ล าดับที่ 3.2.3 (2) 
1. ชื่อโครงการ: โครงการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และศูนย์บริการร่วมทางกฎหมาย 

2. หลักการและเหตุผล  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก าหนดว่า รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านบริหารราชการแผ่นดิน โดยกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียวกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัด
ให้มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้นๆ 
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ซึ่งมีหน้าที่ท่ี
ต้องพัฒนาต าบลให้ครอบคลุมในทุกต้านแล้ว สืบเนื่องมากจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมท่ีกลายเป็นสังคม
เมือง ส่งผลให้สังคมและชุมชนต าบลดอนแก้วเกิดปัญหาความขัดแย้งมากขึ้น จึงต้องปฏิบัติภารกิจในการขจัดและ
แก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และความเดือดร้อนด้านต่างๆ ของประชาชน การะงับข้อพิพาทเบื้อต้น 
รวมทั้งตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนกลางให้ท าหน้าที่เป็นศูนย์ให้ความคุ้มครองประชาชนด้านๆ เช่น 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทระดับต าบล ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคต าบลดอนแก้ว ศูนย์รับแจ้งเหตุเรื่องราวร้อง
ทุกข์ ศูนย์ประสานงานด้านวิชาการทางกฎหมายระดับต าบล เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายต่างๆ แก่ประชาชน แบบ One Stop Service of Law 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือจัดตั้งศูนย์ให้บริการร่วมด้านกฎหมายแก่ประชาชนต าบลดอนแก้ว ให้เป็นช่องทางที่เกิดความ
สะดวกแก่ประชาชน ในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือรับค าปรึกษาทางด้านกฎหมาย 
 2. เพ่ือใช้เป็นศูนย์บริการร่วมด้านกฎหมาย ดังนี้ 

2.1 ศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทระดับต าบลดอนแก้ว  
2.2 ศูนย์ในการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าต าบลดอนแก้ว 
2.3 ศูนย์รับแจ้งแหตุเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 
2.4 ศูนย์ประสานงานในด้านวิชาการทางกฎหมายต าบลดอนแก้ว 

4. เป้าหมาย 
 1. ฝ่ายปกครองท้องที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่าย พนักงาน
เจ้าหน้าที่  และประชาชนต าบลดอนแก้ว 
 2. คณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับต าบลดอนแก้ว  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียง ใหม ่    
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และศูนย์บริการร่วมทางกฎหมาย โดยมีการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และคณะกรรมการธรรมาภิบาลต าบลดอนแก้ว 
(ก.ธ.ต.ดอนแก้ว) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 3. ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมทางกฎหมายให้ประชาชนต าบลดอนแก้วรับทราบอย่างทั่วถึง 
 4. รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนต าบลดอนแก้ว และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหาแนว
ทางแก้ไขให้แก่ประชาชนที่มาร้องทุกข์ 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ     

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ       

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนต าบลดอนแก้วมีสถานที่ติดต่อแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ และสถานที่ในการรับค าปรึกษา
ด้านกฎหมายต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 2. มีศูนย์บริการร่วมด้านกฎหมายเพื่อรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ภายในต าบลดอนแก้ว  
 3. เป็นสถานที่ประสานงานด้านกฎหมายที่ครอบคลุมและเป็นศูนย์เผยแพร่และเรียนรู้ทางกฎหมายให้แก่
ประชาชนต าบลดอนแก้ว 
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ล าดับที่ 3.2.3 (3) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้างหลากหลายช่องทาง 

2. หลักการและเหตุผล  
 งานประชาสัมพันธ์มีบทบาทส าคัญในการประสานงานให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ให้เป็นปัจจุบันทัน
ต่อเหตุการณ์  มีระบบเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่จะท าให้การปฏิบัติงาน คล่องตัว  รวดเร็ว  ฉับไว  
และสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรทุกภาคส่วนในต าบล ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จ าต้องวางเป้าหมายเพ่ือสร้าง
คุณภาพของงานให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 การเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพ่ือป้องกันการทุจริตและโปร่งใส่ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแก้ว 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชนได้รับทราบถึงการจัดซื้อ/จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 2. เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 3. เพ่ือการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของชุมชนต าบลดอนแก้ว 

4. เป้าหมาย 
 การปฏิบัติราชการที่โปร่งใส ประชาชนต าบลดอนแก้วสามารถตรวจสอบได้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่     

6. วิธีด าเนินการ 
 1. วางแผนการด าเนินงาน / จัดเตรียมงาน 

2. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. สรุปผลการด าเนินงาน     

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ ใช้งบประมาณ       

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 .  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

2.  ระบบการจัดซื้อ/จัดจ้างมีความโปร่งใส 
3.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  

ล าดับที่ 3.3.1 (1) 
1. ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดท าแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล  
การท าให้ชุมชนเข้มแข็ง  ไม่สามารถท าได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชน หรือท าโดย  

การสอน การฝึกอบรมเท่านั้น ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน  มีการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้
ร่วมกัน มีกิจกรรมแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมทั้งเพ่ิมคุณค่าทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ดังนั้นทุก
ชุมชนจึงต้องร่วมมือกันสร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9-1 2 เน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แผนชุมชนจึงเป็นเครื่องมือ
เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง บนพื้นฐานของข้อมูล การคิด การ
ตัดสินใจ และลงมือกระท าของคนในชุมชน  

ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 11 พ.ศ. 2551 
“มาตรา 28 ตรี” วรรคสาม ก าหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการการ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน และบริหารจัดการกิจกรรมที่ด าเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุก
ภาคส่วน โดยให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรอ านวยการ  บูรณาการส่งเสริม สนับสนุน  
การจัดท าและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และต าบล  

เพ่ือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ได้เข้าใจบทบาทการเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน และการจัดท าแผน
ชุมชน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง และจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดท าแผนชุมชนขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการจัดท าแผนชุมชนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน และการจัดท าแผน

ชุมชนมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนชุมชน 
2. เพ่ือให้คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถเป็นแกนน าในการจัดท าแผนชุมชน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้แกนน าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และประชาชนในหมู่บ้านพึ่งตนเองโดยลง

มือด าเนินกิจกรรมโครงการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
4. เพ่ือให้คณะกรรมการหมู่บ้านเข้าใจบทบาทของตน 

  5. เพ่ือส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรม/โครงการตามแผนชุมชน 

4. เป้าหมาย 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 10 หมู่บ้านๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 50 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม   

จังหวัดเชียงใหม่ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2. วางแผนและจัดเตรียมการด าเนินงานตามโครงการ 
 3. ประสานคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่มีหน้าที่จัดท าแผนชุมชนเข้าร่วมอบรม  
 4. ประสานวิทยากรในการอบรม 

5. ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับการฝึกอบรม จ านวน 50 คน 
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ล าดับที่ 3.3.1 (2) 
1. ชื่อโครงการ: โครงการประชุมสภา อบต.ดอนแก้วสัญจร 

2. หลักการและเหตุผล  
 จากนโยบายการบริหารงานที่โปร่งใส และเน้นการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
จึงเป็นแนวคิดท่ีต้องการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ด้วยข้อคิดท่ีว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบล รู้อะไร ประชาชนก็ต้องรู้สิ่งนั้นเหมือนกัน การประชุมสภาฯ จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่
สภาฯ ได้พูด ได้เสนอ ได้ถกปัญหาประเด็นด้านต่าง ๆ จึงต้องการให้ประชาชนได้รับทราบเช่นเดียวกัน จึงได้เชิญ
ชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกครั้ง แต่ปรากฏว่า  มีประชาชนเข้าร่วม
รับฟังการประชุมสภาฯ น้อยมาก สาเหตุเนื่องจากสถานที่ในการประชุมอยู่ไกลจากที่อยู่อาศัยของประชาชนหลาย 
ๆ หมู่บ้าน การเดินทางล าบาก จึงมีแนวคิดใหม่ว่าหากจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นช่วงท้าย
เมื่อปิดประชุมแบบเป็นทางการ และเพ่ือให้ประชาชนได้เดินทางเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้สะดวก จึงได้จัดท า  
“โครงการประชุมสภา อบต.ดอนแก้วสัญจร  ” ขึ้น โดยจัดการประชุมสภาฯ ที่ศาลาอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน 
หรือศาลาในบริเวณวัดของแต่ละหมู่บ้าน เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์ในการเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมสภาของ อบต.ดอนแก้ว และหากมีการประชุมในหมู่บ้านใด ก็จะมีการเปิด
เสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวในขณะประชุมเพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ทางบ้านได้ฟังด้วยในวาระท่ีเกี่ยวข้องกับพี่
น้องประชาชนโดยตรง 

ดังนั้น  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารฯ  
และสมาชิกสภาฯ ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นความต้องการความจ าเป็นในแต่ละหมู่บ้านผ่านการประชุมสภา อบต.สัญจร  จึงได้จัดท า  
“โครงการประชุมสภา อบต.ดอนแก้วสัญจร ” โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการประชุมสภาฯ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
และยังส่งเสริมให้ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมสภาฯ อีกด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาฯ ของท้องถิ่นของตน 
2. เพ่ือปลูกฝังระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชน และเยาวชนให้สัมผัสกับระบบสภ าฯหรือการประชุม

สภาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับประชาชนในการบริหารงานเพ่ือประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุม

สภาฯ 
4. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอปัญหาในการประชุมสภาท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
 1.  ประชาชนในต าบลดอนแก้วทุกหมู่บ้าน 
 2 .  คณะผู้บริหาร  ที่ปรึกษานายกฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 3.  บุคลากรของ อบต.ดอนแก้ว 
 4.  ส่วนราชการต่างๆ 

5.  กลุ่มพลังมวลชนในพื้นท่ี เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มนักพัฒนาอาวุโส กลุ่มสมาชิกกิ่งกาชาด  
เป็นต้น 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศาลากลางหมู่บ้าน  วัด  หรือสถานศึกษาในเขตต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินการ 
1. เขียนโครงการ / ขออนุมัติโครงการ 
2. วางแผนการด าเนินงาน  
3. ด าเนินงานตามโครงการ  

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 5,000 บาท         

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว    

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นของตน 

2.  ประชาชน และเยาวชนได้สัมผัสกับระบบสภาฯ หรือการประชุมสภาฯ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.  ประชาชนมีความเข้าใจในการบริหารงานเพื่อประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ 
4.  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของบุคลากรของ อบต.ดอนแก้ว 
5.  ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็น  ความต้องการให้ที่ประชุมสภา ฯ ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริง 
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ล าดับที่ 3.3.1 (3) 
1. ชื่อโครงการ: โครงการ อบต.สัญจร 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2542 ได้บัญญัติให้มีการกระจายอ านาจ และก าหนดหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนพัฒนา ซึ่ง หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 การวางแผนพัฒนา  ถือเป็นกลไกส าคัญที่จะสามารถท าให้การใช้ทรัพยากรเกิดความคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด และการวางแผนที่จะสามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง สามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน โดยการเสนอปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนของตน เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 
รวมทั้งแนวทางในการพัฒนา จัดล าดับกลุ่มปัญหา และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา เพราะประชาชนใน
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่รู้ปัญหาที่เกิดข้ึนในท้องถิ่นของตนมากที่สุด 
 ดังนั้น การให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน จึงถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จึงได้
ด าเนินการออก อบต.สัญจร และประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือน าปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนา ต าบล 
ให้เป็นรูปธรรมในลักษณะของโครงการการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา 
 2. สร้างความตระหนัก และสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นของตน และการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้าน   

3. เพ่ือออกพบปะประชาชน รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
4. เพ่ือสามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน และสามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนต าบลดอนแก้ว ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1.  เขียนโครงการและขออนุมัติจัดท าโครงการ 
 2.  ออกค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
 3.  ประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการฯ ที่เก่ียวข้องทราบ 
 4.  จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 5.  ส ารวจและจัดท าประมาณการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ
ต าบล 
 6.  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ เพื่อน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 7.  คณะกรรมการเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 60,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการลงประชาคมเพ่ือจัดท าแผนครบถ้วนทั้ง 10 หมู่บ้าน 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ  
 

ล าดับที่ 3.3.2 (1) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการพัสดุ ตรวจสอบการจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล  
 กระบวนการจัดหาพัสดุ เป็นกระบวนการหนึ่งในการให้ได้มาซึ่งการบริการสาธารณะและการพัฒนาต าบล 
ตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.  ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558 ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
โดยเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส                   
เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
         2. เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นฯ 
 3. เพ่ือสร้างกระบวนการต่อต้านการทุจริต ให้เกิดความโปร่งใสในการจัดหาพัสดุของ อบต.ดอนแก้ว 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในต าบลที่สมัครใจเข้าร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่     

6. วิธีด าเนินการ 
เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความสมัครใจ 

เพ่ือร่วมพิจารณา หรือตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดหา ตลอดไปจนถึงการตรวจ
รับพัสดุหรือตรวจการจ้าง       

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ         

9. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 งานพัสดุ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 สามารถพัฒนาต าบลตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อราชการ  
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน                                            

ล าดับที่ 3.3.3 (1) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมของ อบต. ในรูปของคณะกรรมการติดตาม 
                     ประเมินผลแผนโครงการ 

2. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการติดตาม ตรวจสอบ           
การด าเนินงาน รวมถึงป้องกันและต่อต้านการทุจริต  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงจ าเป็น
ที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้าน
ต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา              
อันประกอบไปด้วยตัวแทนเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในพื้นท่ี  มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา             ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 

ดังนั้น   เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วขึ้น  โดยรายงานเป็นรอบระยะ 6 เดือน               
ได้แก่ รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง มีนาคม ปีถัดไป ) และรอบเดือนตุลาคม  (ระหว่างเดือน
เมษายน ถึงเดือนตุลาคม) เป็น ประจ าทุกปี  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็น ที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบ  โดยมุ่งหวัง เพ่ือ ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน ติดตามและตรวจสอบ           
การด าเนินการภาครัฐ และเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 



162 
 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
2. เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการขององค์กรตามแผนพัฒนา   
3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 
4. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
5. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ/กิจกรรม 

4. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

ผู้ทรงคุณวุฒิในต าบล  ผู้แทนภาคประชาคมต าบล  หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และประชาชนต าบลดอนแก้ว อ าเภอ  
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทุกๆ ระยะ 6 เดือน ดังนี้ 
- รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคม ปีถัดไป)  
- รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน) 

2. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว (ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี)  

   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานนโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
2. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ประจ าปี              

(รอบเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี) 
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ล าดับที่ 3.3.3 (2) 
1. ชื่อโครงการ: โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน (โครงการต่อเนื่อง) 

2. หลักการและเหตุผล  
ต าบลดอนแก้ว มีการบริหารจัดการ โดยการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน โดยใช้

กระบวนการสร้างจิตส านึก ว่าใครเป็นผู้สร้างขยะคนนั้นต้องก าจัดขยะเอง ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ดังกล่าว โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือลดการเกิดขยะ การน าเอาของเหลือใช้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
และไม่เกิดผลกระทบจากขยะมูลฝอย  
 จากการที่ครัวเรือนมีการน าขยะอินทรีย์ไปท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าชีวภาพ  ขยะแห้งที่สามารถสร้างมูลค่าได้ 
หรือน ากลับมาใช้ใหม่ ขยะรีไซเคิลน าไปขาย สุดท้ายส่งขยะแห้งทั่วไปให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วน าไป
ก าจัดโดยวิธีการเผาในเตาเผาไร้มลพิษ ซึ่งเหลือขยะที่ต้องการก าจัดในปริมาณน้อย โดยเฉลี่ยวันละ 200 กิโลกรัม 
ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ และครัวเรือนยังมีรายได้จากขยะท่ีขายได้ ปลอดภัยจากผลกระทบของขยะ 
เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในหมู่บ้าน มีความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงามซึ่งการด าเนินการตามโครงการบริหาร
จัดการขยะโดยชุมชน ต าบลดอนแก้วนี้ เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่  
ในยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ ด้านทรัพยากรธรรามชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนอยู่ดี มีสุขบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมท่ีสมบูรณ์และยั่งยืน ในประเด็น การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษ โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน การบรรเทาและป้องกันผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อนและสร้างความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
 ในการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะของทุกบ้าน โดยมีอาสาสมัครในแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้จัดเก็บขยะที่คัดแยกแล้ว ในครัวเรือน  
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้เอง ในการด าเนินงานแต่ละหมู่บ้าน เป็นการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างครบวงจร 
มีรูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละหมู่บ้าน วิธีการด าเนินงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ร่วมกับ ส่งผลให้ไม่มีผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อน มีการน าเอาขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ ท าให้ลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะน ามาเป็นวัตถุดิบ และลดการใช้พลังงาน ในกระบวนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง 
และพัฒนารูปแบบการด าเนินงานที่เหมาะสมและเกิดความยั่งยืนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะในชุมชน ต่อยอดโครงการเดิมที่มีอยู่ 
 2. เพ่ือหารูปแบบทางเลือกในการจัดการขยะที่เหมาะสม 
 3. เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอย 
 4. เพ่ือเป็นการขยายผลการด าเนินงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

4. เป้าหมาย 
1. ครัวเรือนในพื้นท่ี หมู่ที่ 1-10  

 2. สถานประกอบการในพ้ืนที่  
 3. หน่วยงานในพื้นท่ี  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว หมู่ที่ 1 - 10  

6. วิธีด าเนินการ 
1. รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ   

 2. เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน (สรรหาใหม่ 
เพ่ิมเติม และบ ารุงซ่อมแซมที่มีอยู่แล้ว) 
 4 . ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ ในหมู่บ้าน อย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง และประสานงานการ
ด าเนินงานกับคณะกรรมการในแต่ละหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง 
 5. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ขยายเครือข่ายไปยังครัวเรือนและ
หน่วยงานที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ กิจกรรมโครงการขยะแลกของ 
และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละชุมชน 

6. คณะท างานในหมู่บ้านด าเนินการบริหารจัดการขยะในแต่ละหมู่บ้าน 
 7. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรที่จ าเป็นในแต่ละหมู่บ้าน 
(ภายในขอบเขตที่ก าหนดไว้) 
 8. เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วแต่ละหมู่บ้าน ให้การสนับสนุนด้าน
วิชาการ 

9. มีการเฝ้าระวังการลักลอบท้ิงขยะในที่สาธารณะ 
10. ส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินโครงการในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ 

 11. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  
 12. สรุปผลการด าเนินงาน จัดท ารายงาน และเผยแพร่สู่สาธารณะ  

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 700,000 บาท        

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10    
  2. เป็นการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชน  
 3. ส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ ในการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้วทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการงบประมาณ หรือทรัพยากรต่างๆ 
   
 
 


