
 
โครงการจัดท าเวทีประชาคมและแผนชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

------------------------------------ 
๑. ชื่อโครงการ    :  โครงการจัดท าเวทีประชาคมและแผนชุมชน   

๒. หลักการและเหตุผล    : 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต ้ไดด้ าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  แผนระดับชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด
และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ เพ่ือรับ
ฟังปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๓ เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน จ านวน ๑๕ หมู่บ้านได้เข้า
มีส่วนร่วม ร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมเสนอปัญหา ความต้องการของประชาชนและเพ่ือ เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง และเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงใต้ และปฏิบัติให้ถูกต้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และรับทราบปัญหา 
ความต้องการ ความจ าเป็นในเรื่องต่างๆ ในหมู่บ้านโดยให้ประชาคมหมู่บ้านและราษฎรในพ้ืนที่หมู่บ้านแต่ละ
หมู่บ้านได้เสนอโครงการเพ่ือ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จะได้ด าเนินการรวบ 
รวมโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) และน าข้อมูลที่ผ่านเวทีการประชุมประชาคม
แต่ละหมู่บ้านมาวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ  ให้เกิดการพัฒนาใน
ทิศทางที่ถูกต้องโดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสั งคมตามที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครได้เห็นความ 
ส าคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองแวงใต้ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและ
เปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน จ านวน ๑๕ หมู่บ้านได้เข้ามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเสนอปัญหา
ความต้องการของประชาชน และเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ จึงจัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค์   
๓.๑ เพ่ือให้สามารถน าโครงการที่ผ่านเวทีประชาคมของแต่ละหมู่บ้านที่ผ่านการจั ดล าดับ

ความส าคัญก่อนหลังและรับรองจากประชาคมของแต่ละหมู่บ้านมาวิเคราะห์ฯและบรรจุแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 

๓.๒ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองแวงใต้ 
๓.๓ เพ่ือให้มีการน าเสนอข้อมูลเพ่ือการพัฒนา และความต้องการของประชาชนเพ่ือจะได้น า

ข้อมูลหรือปัญหาไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม  
 



                                                                                     /เพ่ือส่งเสริม...... 

 
-๒- 

๓.4 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่โดยมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต ้ส่งผลให้บริหารงานอย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

๓.5 เพ่ือเป็นการแสดงความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
   ๓.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง
ใตต้ามกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยสู่ชุมชน   

๔.   เป้าหมาย  
  ๔.๑  จัดประชุมเวทปีระชาคมแต่ล่ะหมู่บ้าน 
  ๔.๒  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเข้าประชุมเพ่ือเสนอปัญหา ความต้องการของ 

แต่ละหมู่บ้าน 
  ๔.๓  โครงการและข้อเสนอเพ่ือบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ได้เรียงล าดับความส าคัญจากประชาคมแต่ละหมู่บ้านอย่างชัดเจน 

๕.   วิธีการด าเนินการ 
๕.๑ ขออนุมัติด าเนินการโครงการ 
5.2 เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๕.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
๕.4 แจ้งให้สมาชิกสภาฯ , พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๕.5  ประสานกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ภายในชุมชน       

เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๕.๖  ด าเนินการตามโครงการ 
๕.๗  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

๖.   ระยะเวลาด าเนินการ  
        ระหว่างวันที่ ๓  -  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (รายละเอียดแนบท้าย 2) 

๗.  สถานทีด่ าเนินการ 
ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน ต าบลหนองแวงใต้ 

๘.  งบประมาณ   
  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ  (ค่าใช้สอย) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการโครงการจัดท าเวทีประชาคมและแผนชุมชน ต้ังไว้ 
๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการจัดท ากิจกรรมและน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จัดท าเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการการเพ่ิมเติม 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) หน้าที่ ๒๐๕ 
ล าดับที่ 313) รายละเอียดตามแนบท้าย 1 
   

/9. ประโยชน์....... 







 
 
 

 

โครงการจัดท าเวทีประชาคมและแผนชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕63  แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ  (ค่าใช้สอย) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการโครงการจัดท าเวทีประชาคมและแผนชุมชน ตั้งไว้ 
๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้ายโครงการ จ านวน 2 ป้าย ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร   เป็นเงิน    600  บาท 
      2. ค่าวัสดุอุปกรณ ์                             เป็นเงิน  3,000 บาท 

3. อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ พร้อมอุปกรณ์                เป็นเงิน 10,000 บาท   
    (ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 15 หมู่บ้าน)   

 4. ค่าถ่ายเอกสาร       เป็นเงิน    4,500  บาท 
       5.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ       เป็นเงิน  11,900  บาท 
           รวมเป็นเงิน    30,000  บาท 

           ตัวอักษร (-สามหม่ืนบาทถ้วน-) 

 *** หมายเหตุ - ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบท้าย 1 

 



 
 

แผนปฏิบัติงาน  
“โครงการจัดท าเวทีประชาคมและแผนชุมชน” ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 ระหว่างวันที่ 3 – 19  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 

*** หมายเหตุ - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน / เดือน / ปี ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ เวลา สถานที่ 
๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ บ้านหนองแวง ๑/๑๕ ๐๙.๓๐ –๑๒.๐๐  น. ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ ๑๕ 
๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

ศรีสว่าง 
๙ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ศูนย์การเรียนรู้ กศน. ต าบล

หนองแวงใต้  หมู่ที่ ๙ 
๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ นาบัว/นาบัวพัฒนา ๒/๑๑ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ ๒ 
๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ รุ่งพนาไพร ๑๐ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ ๑๐ 
๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

บ้านดอนกลอย 
๓ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐  

น. 
ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่  ๓ 

๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ บ้านโพนสวาง ๔ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ศาลาวัดคริสต์ หมู่ที่ ๔ 
๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

บ้านโคกก่อง 
๕ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐  

น. 
ศูนย์สาธิตบ้านโคกก่อง  หมู่ที่ 
๕ 

๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ บ้านบะทอง ๗ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ ๗ 
๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ บ้านโนนทับช้าง/

บ้านโนนสามเศียร 
๘/๑๔ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐  

น. 
ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ ๘ 

 ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ บ้านโนนจ าปาหอม ๑๓ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ ๑๓ 
๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

บ้านวังเยี่ยม 
๖ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐  

น. 
ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ ๖ 

๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ บ้านโนนเจริญศิลป์ ๑๒ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ ๑๒ 

รายละเอียดแนบท้าย 2 

 


