
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  อ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 
......................................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่  
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2 )คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 
 

                    องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย จึงได้จัดท าโครงการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรวบรวมปัญหา
ความต้องการของประชาชน น ามาวิเคราะห์และสรุปเป็นข้อมูลในภาพรวมระดับต าบล เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาของประชาชนให้ตรงจุด ให้ประชาชนคนส่วนใหญ่ไดร้ับประโยชน์มากที่สุด 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 

๒.๑  เพ่ือให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน 
๒.๒  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๓  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท าแผนจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61-๒565      
       (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4) และแผนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕66-๒๕7 (เพ่ิมเติม ครั้งที่1) 

 

3. เป้าหมาย 

  ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไปต าบลเต่างอย  รวม ๗  หมู่บ้าน 
 

4. วิธีด าเนินการ 
 

๔.๑  ประชุมคณะท างาน เพ่ือระดมความคิดเห็นและวางแผนจัดท าโครงการ 
๔.๒  เขียนโครงการเสนอขออนุมัตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
๔.๓  แต่งตั้งคณะท างานมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
๔.๔  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการโดยจัดประชาคมหมู่บ้าน 
๔.๕  สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ     
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5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 

            วันที่ 28 มีนาคม -5 เมษายน  2565 
 

6. สถานที่ด าเนินการ 

ที ่ วันที่ หมู่บ้าน สถานที่ เวลา 
1 28 มีนาคม 2565 บ้านเต่างอย       หมู่ที่ 1 ศาลาวัดวัดศิริมังคละ 18.30-21.00 น. 
2 29 มีนาคม 2565 บ้านเต่างอยเหนือ หมู่ที่ 2 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 18.30-21.00 น. 
3 30 มีนาคม 2565 บ้านโคกงอย       หมู่ที่ 3 ศาลาวัดศรีชมชื่น 18.30-21.00 น. 
4 31  มีนาคม 2565 บ้านนางอย        หมู่ที่ 4 ศาลาวัดบ้านนางอย 18.30-21.00 น. 
5 1 เมษายน 2565 บ้านโพนปลาโหล หมู่ที่ 5 วัดบ้านโพนปลาโหล 18.30-21.00 น. 
6 4 เมษายน 2565 บ้านน้ าพุงสามัคคี หมู่ที่ 6 ศาลาวัดบ้านน้ าพุงสามัคคี 18.30-21.00 น. 
7 5 เมษายน 2565 บ้านเต่างอยใต้     หมู่ที่ 7 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 18.30-21.00 น. 

 
7. งบประมาณ 

ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  ส านักงานปลัด ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โครงการ ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล งบประมาณที่ตั้งไว้  5,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามในโครงการ ได้แก่ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดท าป้าย และค่า
วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในการจัดเวทีประชุมประชาคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 51 ล าดับที่ 5 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

- ค่าจัดซื้อน้ าด่ืม ขนาด 600 มล. ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้าน 
น้ าด่ืม ขนาด 600 มล. จ านวน 110 แพ็ค ราคา แพ็คละ  38  บาท 

                                                                          เป็นเงิน          4,180     บาท 
- ค่าป้าย 2.4 X 1.2 X 150                   จ านวน              432     บาท 

                                                     รวมเป็นเงิน     4,612    บาท 
 

 8.. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
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     9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

  9.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย รับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
  9.2  ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการประชาคม 
  9.3  การจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามความต้องการและเจตนารมณ์ของ
ประชาชน 

 
 

                                                  (ลงชื่อ) ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
                                (นางศิรินภา  แก้วก่า)    
                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 
  

                                                  (ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางสาวพรลภัส  ทวีพงศ์พจนา) 

           หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 

                                                   (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นางภัทราพร  ทัศคร) 

                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 

                                                   (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายเรืองทรัพย์  งอยจันทร์ศรี) 

                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 



 
 

 


