
 

 

 

 
 
 

   โครงการฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับตำบล 
สู่กระบวนการรับฟังปัญหาความต้องการสำหรับรองรับงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  2563 

วันที่ 11 มีนาคม  ๒๕๖2 
 

****************** 
๑.หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที๖่) พ.ศ.๒๕๕๒   
มาตรา  ๖๖,๖๗ และมาตรา ๖๘ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ    เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเองตามมาตรา ๑๖  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสร้างการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดรูปแบบการปกครองได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมภิบาลให้ประชาชนมี
ส่วนในการแสดงความคิดเห็นถึงการทำงานของหน่วยงานราชการและมาตรา  ๖๙/๑      การปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน    โดยใช้วธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้างการ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฎิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วย
การนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  

        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561)  หมวด ๓  ข้อ  ๑๖,๑๗,๑๘  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำและ
ทบทวนแผนพัฒนาฯ    เพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องดูแลและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   
สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาความครอบคลุมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ข้อ 17 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (1) (2) 
(3) ข้อ 22 (1) (2) 
                 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557   หมวด 2  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ส่วนที่  1  ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดการฝึกอบรม  ข้อ 12 
(11)  (16) ข้อ 16 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากสัดส่วนระดับหมู่บ้าน มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฎิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกสัดส่วนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จากบุคคลหรือกลุ่มคน
อ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดขึ้น 

๒. เพ่ือเสนอปัญหาความต้องการสู่การกำหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน 
3.  เพ่ือเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  ปองดอง สมานฉันท์และมีความสามัคคี สร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง  
     เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน   
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๓.  วิธีการดำเนินงาน 
๑. จัดทำแผนงาน  โครงการ  งบประมาณ 
2. เสนอแผนงาน  โครงการ  เพื่อขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 
3. ประสานงานส่วนราชการ/ผู้นำชุมชน  เพ่ือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
4. แจ้งจำนวนผู้ที่ถูกคัดเลือกจากสัดส่วนและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าร่วมโครงการดังนี้ 

-  จัดอบรมให้ความรู้  สร้างความเข้าใจ ถึงขั้นตอนกระบวนการแผนงานการจัดทำแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น ฉบับใหม่  
-  เสนอโครงการ/แผนงาน  
-  สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน 

 

5. สรุปผล/รายงานผลการดำเนินโครงการฯ 
                                                   

๔  ระยะเวลาดำเนินการ 
 

วันที่  11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕62 
 

๕.  สถานที่ดำเนินการ 
ณ   บริเวณท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

 

๖.  งบประมาณดำเนินการ 
เบิกจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งาน 

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   งบดำเนินการ   ค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีประชาคมตำบลคลองเรือ ประจำปี  ๒๕62  จำนวน   50,000.-  บาท         
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเสนอแผนงานโครงการและกิจกรรมของหมู่บ้านสำหรับจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง ๑๐ 
หมู่บ้าน      ซึ่งเป็นการจัดทำ  ทบทวน ปรับปรุงและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี,รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่รวมทั้งนโยบายของรัฐ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  และ
กระทรวงมหาดไทย  โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณและเน้นการบูรณาการ ให้มีการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัดและแผนชุมชน     โดยนำข้อมูลของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฎิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รายละเอียดดังนี้ 

๑.  ค่าจัดทำป้ายโครงการฯ  จำนวน  ๑ ป้าย 3 x 1.5  เมตร    เป็นเงิน 600.-บาท 
 

๒. ค่าอาหารว่าง  จากจำนวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสัดส่วนสัดส่วนระดับหมู่บ้าน  ตามประกาศสัดส่วน 
    ประชาคมระดับตำบลฯ  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น 
    จำนวน    548 x 60% =  329  คน  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จะต้องไม่น้อยกว่า  329  คน  
    เป็นเงิน    8,225.-  บาท   แยกเป็นดังนี้ 

หมู่ที่  ๑    บ้านเกาะกลาง       
              จำนวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสัดส่วนสัดส่วนระดับหมู่บ้าน      27    คน 
     จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  502 X 5% = 25  คน 
               รวมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าวจำนวน   52   คน 
 

หมู่ที่  ๒    บ้านหนองไทรเหนือ  
    จำนวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสัดส่วนสัดส่วนระดับหมู่บ้าน      28   คน 
     จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  157 X 5% =  8  คน 
               รวมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าวจำนวน   36   คน 
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 หมู่ที่  ๓    บ้านหนองไทรใต้  
              จำนวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสัดส่วนสัดส่วนระดับหมู่บ้าน    27    คน 
     จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  531 X 5% =  27  คน 
               รวมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าวจำนวน   54   คน 

 

หมู่ที่  ๔    บ้านห้วยกรวด  
              จำนวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสัดส่วนสัดส่วนระดับหมู่บ้าน     29    คน 
     จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   925 X 5% =  46  คน 
               รวมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าวจำนวน   75   คน 
   

 หมู่ที่  ๕    บ้านยางคู่  
              จำนวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสัดส่วนสัดส่วนระดับหมู่บ้าน    27   คน 
     จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   607 X 5% =  30  คน 
               รวมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าวจำนวน   57   คน 

   

หมู่ที่  ๖    บ้านหนองไทร   
              จำนวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสัดส่วนสัดส่วนระดับหมู่บ้าน      26    คน 
     จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   649 X 5% =  32  คน 
               รวมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าวจำนวน   58   คน 
  

 หมู่ที่  ๗    บ้านใหม่  
   จำนวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสัดส่วนสัดส่วนระดับหมู่บ้าน      27    คน 

     จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  463 X 5% =  23  คน 
               รวมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าวจำนวน   50   คน 

   

หมู่ที่  ๘    บ้านหนองสะอางค์      
    จำนวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสัดส่วนสัดส่วนระดับหมู่บ้าน      27    คน 
     จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  658 X 5% =  33  คน 
               รวมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าวจำนวน   60   คน 
 

 หมู่ที่  ๙    บ้านคลองไทร            
     จำนวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสัดส่วนสัดส่วนระดับหมู่บ้าน      28    คน 
     จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   574 X 5% =  29  คน 
               รวมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าวจำนวน   57   คน 

 

หมู่ที่  ๑๐  บ้านคลองหัวช้าง       
     จำนวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสัดส่วนสัดส่วนระดับหมู่บ้าน      27    คน 
     จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   436 X 5% =  22  คน 
               รวมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าวจำนวน   49   คน 
 

3.  ค่าอาหารกลางวัน จำนวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสัดส่วนระดับหมู่บ้าน  ตามประกาศสัดส่วน 
     ประชาคมระดับตำบลฯ  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562    จำนวน   329  คน 
     เป็นเงินจำนวน     23,030.-    บาท 
 

 

                                 คา่ใช่จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น    31,855     บาท 
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 ๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

         สำนักปลัด  งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 

 ๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการฯ  แสดงความคิดเห็นต่อผู้บริหารทราบถึงความ 
    ต้องการของชุมชนสำหรับกำหนดทิศทาง  วัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน 

     3. ประชาชนมีความสามัคคีสร้างความสมานฉันท์สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและ 
          ประชาชน   

   

๙. ผู้เสนอโครงการ 
 

(ลงชื่อ) 
(นางสาวสายฝน   อินธิสาร) 

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
       

 ๑๐. ผู้พิจารณาโครงการ 
 

(ลงชื่อ) 
(นางสุภาพร   ศรีสว่าง) 

              หัวหน้าสำนักปลัด 
 

 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

(ลงชื่อ) 
(นายภูมิพัฒน์   ธนดิฐภักดีพงศ์) 

     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 

 
๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(ลงชื่อ)  
(นายทิพย์ชยภล  เพทายวิราพันธ์) 

       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
   
 
 


