
โครงการปีงบประมาณ ๒๕๕8 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60  หน้า ๕-76 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วม 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๑.  ชื่อโครงการ    
 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล ประจ าปี 2558 

๒.  หลักการเหตุผล 

ตามแนวทางในการบริหารประเทศ ก าหนดให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ  
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่  เท่ากับเป็นการยืนยันในหลักการกระจายอ านาจ  ที่ค านึงถึงสภาพปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ความหลากหลายในด้านศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งพระราชกฤษ ฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙  วรรค ๒ ก าหนดว่า การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มีเป้าหมายส าคัญสูงสุด คือ การยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (Citizen-centered) และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ เช่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  เป็นต้น   จึงเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาท อ านาจหน้าที่กว้างขวาง โดยมีหน้าที่  
ทั้งการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถ่ิน แล้วยังขยายบทบาทหน้าที่ให้รวมถึงคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  การพัฒนาท้องถิ่นจึงเน้นการพัฒนาคนโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ
ตนเองด้วยตนเอง การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของท้องถ่ินและการร่วมแก้ไขปัญหา การก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ประชาชนเพื่อประชาชนในท้องถ่ินและเป็นการสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น  ซึ่งการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลจะท าให้ได้รับ
ทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนที่เป็นมติร่วมกันของแต่ละชุมชนในท้องถ่ิน  รวมทั้งได้มีการจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาต าบล เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  อีกทั้ง เป็นการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ อบต. ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อจะได้ร่วมตรวจสอบในฐานะผู้ร่วมรับผลประโยชน์อีกด้วย 

 ดังนั้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ ที่วางไว้  
พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะภายใต้ค ากล่าวที่ว่า 
“ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมตรวจสอบ”  ตลอดจนเป็นเวทีในการบูรณาการสนับสนุนงานด้านต่างๆจากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนธานี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควนธานี  เป็นต้น อีกทั้งยัง
ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้มีการพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี จึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล ประจ าปี 2558  ขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.2  เพื่อทบทวน จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255 9-2561) ตามขั้นตอนของระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ น ามาซึ่ง
กรอบในการก าหนด ทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนา  
ในห้วงระยะเวลา ๓ ป ี และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง 
 3. 3  เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของท้องถ่ิน โดยการรับฟังความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรงใน
การน ามาปรับปรุงการให้บริการ การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป 
 3.4  เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานีและหน่วยงานราชการต่างๆ 
 3. 5  เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ  
 3.6  เพื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาทของตนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.7  เพื่อให้การใช้ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่นที่มีจ ากัด ให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
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4.  เป้าหมาย 
4.1 จัดประชุมประชาคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วยภาคผู้น าท้องที่  ท้องถ่ิน  

องค์กรชุมชน  และประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล 
4.2 มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้าน (หมู่บ้านละ 2 รอบ) จ านวน 360 คน และมีผู้เข้าร่วมประชุม

ประชาคมในระดับต าบล  จ านวน  300 คน 

๕.  รายละเอียดกิจกรรม 
 5.1  การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ และ
ประชุมประชาคมระดับต าบล  เพื่อจัดล าดับความส าคัญของโครงการ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
 5.2  การบริการจากหน่วยงานส่วนราชการ    

       - การบริการสุขภาพ  และความรู้ทางวิชาการด้านสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควนธานี และ 
         กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนธานี 
5.3  การบริการตามภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธาน ี
5.4  การแจกจ่ายพันธุไ์ม้และพันธุ์พืช ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

(รายละเอียดตามแผนการประชุมประชาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แนบท้าย) 

๖.  วิธีด าเนินการ 
๖.1  จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัตินายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๖.2  จัดประชุมหารือและประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดด าเนินโครงการ 
๖.3  ด าเนินโครงการ 

 ๖.4  รายงานและประเมินผลการด าเนินโครงการ 

๗.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานีร่วมกับผู้น าท้องที่  ท้องถ่ิน  องค์กรชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ 

๘.  งบประมาณ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ 8  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  รายการโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล ตั้งไว้  15,000  บาท  
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 8.1 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ     จ านวน    1,000   บาท 
 8.2 ค่าอาหารว่าง       จ านวน  13,200  บาท  
 8.4 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์      จ านวน                500   บาท 
 8.5 ค่าใช้จ่ายอื่น       จ านวน      300   บาท 
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น              เปน็เงนิ            15,๐๐๐  บาท 
 หมายเหตุ  : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได ้

๙.  สถานที่ด าเนินการ 
 9.1 ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 

9.2 ลานกีฬาธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 

๑๐.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือน มกราคม - พฤษภาคม  2558 

๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 11.2  มีการทบทวนจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255 9-2561) อย่างมีประสิทธิภาพ น ามาซึ่งกรอบในการก าหนด ทิศ
ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนาในห้วงระยะเวลา ๓ ป ี และ
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที ่
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 11. 3  ได้รับทราบปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชนโดยตรง  สามารถน ามาปรับปรุงการให้บริการ 
และแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 11.4  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ควนธานีและหน่วยงานราชการต่างๆ 
 11. 5  ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ 
 11.6  ประชาชนเข้าใจบทบาทของตนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 11.7  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานีสามารถใช้ทรัพยากรในการบริหารท้องถิ่นที่จ ากัดได้อย่างคุ้มค้า มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  
 
 
       

 


