โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
***********************************
1.หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ ผู้นา
ชุมชน โรงเรียนในเขตพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒ นา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองแสง และคณะกรรมการพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองแสง
จะดาเนินการออกพบปะประชาชนภายใต้โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตาบล เพื่อจัดทาแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559-2561) เพื่อทราบปัญหาความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชน และนาข้อมูลพื้นฐานดังกล่าว
ไปใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาในด้านต่า งๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้การ
สนั บ สนุ น แก่ ห น่ ว ยงานอื่น ๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนและผู้ ส นใจร้ องขอ โดยจะนาข้ อมู ล โครงการ/กิ จกรรม
ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอจากประชาชนมาพิ จ ารณาจั ด ท าร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.255 9-2561)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนอแสงต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและให้ความรู้ประชาชนตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2. เพือ่ นาปัญหาและความต้องการของประชาชน ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาพัฒนาตาบล
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้พบปะพูดคุยกับประชาชน ตอบข้อซักถามของประชาชน กรณีมี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตาบลตามหลักธรรมาภิบาล
4. เพื่อพิจารณาจัดทาทบทวนแผนชุมชนหมู่บ้าน/ตาบล
3. เป้าหมาย
จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 ตาบลหนองแสง
4. วิธีดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.

เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประชุมคณะกรรมการ
ทาหนังสือแจ้งให้ผู้นาชุมชนของแต่ละหมู่บ้านทราบ
ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และสถานที่ ในการประชุมโดยผ่านผู้นาชุมชน เสียงตามสาย ป้าย
ประชาสัมพันธ์

-26. จัดประชุมประชาคมในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 ตาบลหนองแสง
7. รวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาตาบลหนองแสง
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
6. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินงาน
กาหนดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
วัน/เดือน/ปี
3 ก.พ. 59
3 ก.พ. 59
4 ก.พ. 59
4 ก.พ. 59
5 ก.พ. 59
4 ก.พ. 59

วัน/เดือน/ปี
19 ก.พ. 59

หมู่ที่
1
2
3
4
5
6

สถานที่
ศาลาการเปรียญวัดหนองหัวคู
ศาลากลางบ้าน
ศาลากลางบ้าน
ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
ศาลาการเปรียญวัดประสาทรังสฤษฏิ์
อาคารเอนกประสงค์วัดบ้านไผ่

เวลา
13.00 น.
09.30 น.
09.30 น.
13.00 น.
09.30 น.
13.00 น.

การประชุมประชาคมตาบลและแผนชุมชน
สถานที่
เวลา
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง 10.00 น.

หมายเหตุ
วัน เวลา อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม

หมายเหตุ

7. งบประมาณ
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จานวน 11,300.- บาท
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
1. ค่าป้ายโครงการ “โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตาบล ประจาปี 2559 องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแสง อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ” ขนาดกว้าง 1.20
เมตร ยาว 2.0 เมตร
จานวน 1,000.-บาท
2. ค่าวัสดุ – อุปกรณ์สานักงานที่ใช้ในโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตาบล/
แผนชุมชนประจาปี 2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,300.-บาท
- กระดาษ A4 จานวน 10 รีมๆละ 125.-บาท
เป็นเงิน 1,250.-บาท
- ดินสอไม้จานวน 17 กล่อง (12 แท่ง/กล่อง) กล่องละ 35.-บาท
เป็นเงิน 595.-บาท
- ลวดเสียบกระดาษจานวน 10 กล่องๆละ 5.-บาท
เป็นเงิน 50.-บาท

-3- ลวดเย็บกระดาษ NO.10 จานวน 10 กล่องๆละ 17.-บาท เป็นเงิน 170.-บาท
- เครื่องเหลาดินสอจานวน 1 อัน
เป็นเงิน 225.-บาท
- ตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสารจานวน 1 กล่อง เป็นเงิน 2,350.-บาท
- กรรไกรตราช้างขนาด 8 นิ้วจานวน 1 อัน
เป็นเงิน 35.-บาท
- มีดคัทเตอร์ใบมีดจานวน 1 อัน
เป็นเงิน 93.- บาท
- ทีเ่ จาะกระดาษ 2 รู จานวน 1 อัน
เป็นเงิน 122.-บาท
- คลิปดาหูยาวจานวน 8 กล่องๆละ 35.-บาท เป็นเงิน 280.-บาท
- เครื่องเย็บกระดาษแม็กซ์จานวน 1 อัน
เป็นเงิน 130.-บาท
3. ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ.2540 จานวน 200 เล่มๆละ 25 บาท
จานวน 5,000.-บาท
(สามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อบต.หนองแสง รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนและประชาชนมีส่วนร่วม
2. อบต.หนองแสง นาปัญหาและความต้องการของประชาชน ใช้เป็นแนวทางในการจัดทา
พัฒนาตาบล
3. ผู้บริหารท้องถิ่นได้พบปะพูดคุยกับประชาชน ตอบข้อซักถามของประชาชน กรณีมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตาบลตามหลักธรรมาภิบาล
4. อบต.หนองแสง มีข้อมูลเพื่อพิจารณาจัดทา/ทบทวนแผนชุมชนหมู่บ้าน/ตาบล
9. ผู้เสนอโครงการ
(นายปัญจณัฐ วรรณพราหมณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
10. ผู้พิจารณาโครงการ
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ....................
(นางพัทธนันท์ ประสารกก)
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

-411. ผู้เห็นชอบโครงการ
................................................................................................................................ .................................................
.................................................................................................................................................................................

(นายทรงพล ประสารกก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
12. ผู้อนุมัติโครงการ
( ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................

(นายอวยพร รุประมาณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง

