
 

 

 

 

 

 
 

 
โครงการเวทีประชาคมต าบลคลองเรือ  

 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 
วันที่  24 มีนาคม  ๒๕๖3 

 

 ****************** 
๑.หลักการและเหตุผล 
   อาศัยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16  (1)(16) ประกอบด้วยพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 69/1 มาตรา 70 รวมถึง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 การจัดท าแผนพัฒนา 
ข้อ 17 (1) ข้อ 13 (1) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 16 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ รัฐ 
มาตรา 20 การบริหารราชการซึ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 (3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา 
45 เพื่อให้สอดคล้องต่อระเบียบข้างต้นและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการบริหารงาน และปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จึงได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
  ในเวลาเดียวกันประชาชนจ านวนไม่น้อยไม่ตื่นตัวพอที่จะเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า โดยจัดให้มีเวที
ประชาคมเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นและอ านวยความสะดวก ให้ประชาชนได้มีโอกาสพบปะร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ
ตลอดจนแนวทางแก้ไข เสนอให้ส่วนราชการรับไปด าเนินการแก้ไขปัญหาส าคัญในพ้ืนที่นั้นได้ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาทาง
สังคมรวมถึงการรายงานผล ฯ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเวทีประชาคม เป็นเวทีที่เราสามารถก าหนดให้ส่วนราชการ
ไปฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาส่วนรวม  ประชาคมเป็นเวทีที่เราสามารถก าหนดให้ส่วนราชการไปฟัง
ความคิดเห็น ปัญหาความต้องการก่อนที่จะมีการปฏิบัติจัดท าโครงการซึ่งย่อมดีกว่าระบบปัจจุบันที่ยังไม่ค่อยมีการรับฟัง
ชาวบ้านอย่างจริงจัง 
  ทั้งนี้งานนโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ได้เห็นถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการจัดโครงการเวทีประชาคมต าบลคลองเรือ ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือประชาชน
ต าบลคลองเรือได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2562 และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้ง 10 
หมู่บ้าน ภายใต้การจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นการบูรณาการ การประชาคมแสดงความคิดเห็นการยกฐานะ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลรวมถึงกรแจ้งการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และแจ้งข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนต าบลคลองเรือทราบ 
  
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติราชการของปีงบประมาณ 2562 
2.  เพ่ือรับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนรองรับการจัดท าแผน 
3.  เพ่ือยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล 
4.  เพ่ือให้ประชาชนรู้จักการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

3.  เป้าหมาย 
  ประชาชนต าบลคลองเรือ ทั้ง 10 หมู่บ้าน จ านวน 5,418 คน ซึ่งได้ก าหนดเป็นตัวแทนของครัวเรือนจ านวน 
1,588 ครัวเรือน เข้าร่วมประชาคมรับรูปเล่มรายงานผลงานประจ าปีงบประมาณ 2562 และการประชุมเรื่องต่าง ๆ 
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4.  วิธีการด าเนินงาน 

๑. บันทึกเสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
2. จัดท าแผนงาน โครงการ  งบประมาณ 
3. ประสานงานกับส่วนราชการ/สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้น าชุมชน  เพ่ือด าเนินโครงการดังกล่าว 
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
5. แจ้งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  
6. สรุปผล/รายงานผลการด าเนินโครงการฯ 
                                                

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 วันที่  24 มีนาคม  พ.ศ.๒๕63 
 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
หมู่ที่ 1  บ้านเกาะกลาง สถานที่   บริเวณท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 2  บ้านหนองไทรเหนือ สถานที่   บริเวณบ้าน ส.อบต.ทองสุก ค าแพง 
หมู่ที่ 3  บ้านหนองไทรใต้            สถานที่   บริเวณศาลา sml 

                     หมู่ที่ 4  บ้านห้วยกรวด              สถานที่   บริเวณท่ีท าการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองเรือ 
                     หมู่ที่ 5  บ้านยางคู่                    สถานที่   บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
                      หมู่ที่ 6  บ้านหนองไทร              สถานที่ บริเวณวัดหนองไทร 
                      หมู่ที่ 7  บ้านใหม่                    สถานที่   บริเวณศาลา เอนกประสงค์ 
                      หมู่ที่ 8  บ้านหนองสะอางค์        สถานที่   บริเวณศาลาวัดคลองยาง 
                      หมู่ที่ 9  บ้านคลองไทร             สถานที่   บริเวณท่ีท าการอบต.คลองเรือ 
                      หมู่ที่ 10 บ้านคลองหัวช้าง          สถานที่   บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
                      (รายละเอียดการออกเวทีประชาคมตามก าหนดการแนบท้ายโครงการฉบับนี้) 
  7. งบประมาณด าเนินการ 
            เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
งบด าเนินการ  ค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีประชาคมต าบลคลองเรือ  ประจ าปี  ๒๕63 ตั้งไว้ 50,000 บาท 
  รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้ายโครงการ 
                                    
   8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประชาชนผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมต าบลคลองเรือได้เสนอปัญหาความต้องการและแสดงความคิดเห็น 
2. ประชาชนผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมต าบลคลองเรือได้รับทราบถึงการบริหารราชการ การบริหารจัดการและ

การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
3. ประชาชนผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมต าบลคลองเรือได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลคลองเรือ 
4.ประชาชนไดท้ราบถึงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
 

9. ผู้เสนอโครงการ 
 

(ลงชื่อ) 
(นางสายฝน   อินธิสาร) 

                                                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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 10. ผู้พิจารณาโครงการ 
 

(ลงชื่อ) 
(นางสุภาพร   ศรีสว่าง) 

                                           หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
                                               
 

 
11. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(ลงชื่อ) 
(นายกษชพัฒน์   ธนดิฐภักดีพงศ์) 

     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
                                                                 
 
 
๑2. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(ลงชื่อ) 
(นายทิพย์ชยภล  เพทายวิราพันธ์) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            รายละเอียดแนบท้ายโครงการ 
 

  เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
งบด าเนินการ  ค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีประชาคมต าบลคลองเรือ  ประจ าปี  ๒๕63 ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือให้การ
ประชุมมีความคล่องตัวและมีความพร้อมในการจัดประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นภาพรวมของต าบลและเป็นสถานการณ์เร่งด่วนที่
ประชาชนต้องทราบสถานการณ์ส าหรับการปฏิบัติตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และ
รับหน้ากากอนามัย งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจ านวน    50 ,000.- บาท โอนเพ่ิมจาก  กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชน ประชาชน สัมพันธ์ต้านยาเสพติดขององค์การบริการส่วนต าบลคลองเรือ  จ านวน 30 ,300.-บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,300บาท  
 

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯจ านวน 2  ป้ายๆละ 750.-บาท รวมเป็นเงิน   1,500.-บาท  
- ค่าเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 1,588 คนๆ ละ  10 บาท รวมเป็นเงิน 15,880 บาท   
 

จ านวนครัวเรือนตามเกณฑ์ จปฐ.  จ านวน   1,588   ครัวเรือน   แยกเป็น ดังนี้ 
หมู่ที่ 1  บ้านเกาะกลาง  จ านวน   119    ครัวเรือน ๆ ละ 1 คน คนละ 10 บาท = 1,190 บาท 
หมู่ที่ 2  บ้านหนองไทรเหนือ จ านวน    59    ครัวเรือน ๆ ละ 1 คน คนละ 10 บาท = 590  บาท 
หมู่ที่ 3  บ้านหนองไทรใต้  จ านวน    66    ครัวเรือน ๆ ละ 1 คน คนละ 10 บาท = 660  บาท 
หมู่ที่ 4  บ้านห้วยกรวด  จ านวน    255    ครัวเรือน ๆ ละ 1 คน คนละ 10 บาท = 2,550 บาท 
หมู่ที่ 5  บ้านยางคู่  จ านวน    170    ครัวเรือน ๆ ละ 1 คน คนละ 10 บาท = 1,700 บาท 
หมู่ที่ 6  บ้านหนองไทร  จ านวน    188   ครัวเรือน ๆ ละ 1 คน คนละ 10 บาท = 1,880 บาท 
หมู่ที่ 7  บ้านใหม่  จ านวน    82   ครัวเรือน ๆ ละ 1 คน คนละ 10 บาท = 820 บาท 
หมู่ที่ 8  บ้านหนองสะอางค์  จ านวน    121    ครัวเรือน ๆ ละ 1 คน คนละ 10 บาท = 1,210 บาท 
หมู่ที่ 9  บ้านคลองไทร              จ านวน    391   ครัวเรือน ๆ ละ 1 คน คนละ 10 บาท  = 3,910 บาท 
หมู่ที่ 10 บ้านคลองหัวช้าง          จ านวน   137    ครัวเรือน ๆ ละ 1 คน คนละ 10 บาท  = 1,370 บาท 

         รวม  15,880   บาท 
                      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,380.-บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,300.-บาท 
 
ในการนี้ส านักปลัด ได้จัดท าโครงการเวทีประชาคมต าบลคลองเรือ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62 เพ่ือรับฟัง

ปัญหาความต้องการสู่การก าหนดทิศทาง วัตถุประสงค์นโยบายและเป้าหมาย  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ปรองดอง สมานฉันท์ และมีความสามัคคี สร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน  เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้
จ านวน 80,300.-บาท ขออนุมัติ  

จ านวน    80,300.-บาท  แยกเป็น   
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน 1 ป้าย ขนาด 2×3 เมตร ราคา  900.-บาท  
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ  จ านวน  1,588  คนๆละ  50 บาท รวมเป็น

เงิน 79,400.-บาท  
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเวทีประชาคมต าบลคลองเรือประจ าปีงบประมาณ 2563 

  

  

  

  

 


