โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนการจัดทาแผนชุมชน
เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
****************************************
1. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกับภารกิจกับแผนชุมชนและแผนระดับต่างๆใน
พื้นที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนด นโยบาย การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุก
ระดับ กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีน โยบายในการบูรณาการกระบวนการทางาน
ร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดทาทบทวน ปรับปรุงแผน
ชุมชน เป็นแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน และท้องถิ่น โดยให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นองค์กร
อานวยการบูรณาการให้เกิดกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ภายใต้หลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็นฐาน
รากของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ และดาเนินงานพัฒนา และแก้ไขปัญหาร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐระดับอาเภอและจังหวัด โดยใช้แผนชุมชนของหมู่บ้าน ชุมชน ที่ครอบคลุมมิติการ
พัฒนายกระดับกระบวนการและกลไกการดาเนินงานให้เห็นถึงความเชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และนาสู่ก ารปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจภายใต้ข้อมูล
หมู่บ้าน ชุมชน
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนาแผนชุมชน
มาจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะ
ดาเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาลให้เสนอปัญหาความ
ต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุไว้ในแผนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามอานาจหน้าที่ (ตามระเบียบ ฯ ข้อ 10(2) วรรคสอง
2) นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากแผนชุมชน มากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เพื่อให้ประชาคมท้องถิ่นพิจารณา (ตามระเบียบ ฯ ข้อ 17(1) )
เทศบาลตาบลบางกระทึก ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน ที่จะเสนอความต้องการของคนในชุมชน จึงได้จัดทา “โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนการจัดทา
แผนชุมชน” ประจาปีงบประมาณ 2561 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสารวจและรวบรวมข้อมูลเฉพาะ รวมทั้งปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของ
แต่ละชุมชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบางกระทึก
2.2 เพื่อให้ตัวแทนชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการการจัดทาแผนชุมชน
2.3 เพื่อให้ชุมชนสามารถนาปัญหาและความต้องการของแต่ละชุมชนมาจัดเป็นโครงการพัฒนาใน
แต่ละด้านภายในชุมชนของตนเอง
2.4 เพื่อให้เทศบาลตาบลบางกระทึกได้ใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี

3. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ จานวน 80 คน โดยแบ่งออกเป็น
3.1 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 5 คน เป็นเกียรติร่วมเปิดโครงการ
3.2 ตัวแทนชุมชนในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลบางกระทึก 17 ชุมชน ชุมชนละ 3 คน
รวมจานวนทั้งหมด 51 คน ดังนี้
1) หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจริญพร
ได้แก่ ชุมชนคลองเจริญพร
2) หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจริญพร
ได้แก่ ชุมชนคลองรางหนองเสา
3) หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจริญพร
ได้แก่ ชุมชนปาริชาติ
4) หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางกระทึก
ได้แก่ ชุมชนคลองบางกระทึก
5) หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางกระทึก
ได้แก่ ชุมชนมณฑลนคร
6) หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางกระทึก
ได้แก่ ชุมชนเอื้ออาทร
7) หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางกระทึก
ได้แก่ ชุมชนอนามัยตาบลบางกระทึก
8) หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางกระทึก
ได้แก่ ร่มเย็น
9) หมู่ที่ 3 บ้านรางหนองเสือ
ได้แก่ ชุมชนคลองรางหนองเสือ
10) หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 บ้านใน และบ้านนอก ได้แก่ ชุมชนกฤษณา โครงการ 1-3
11) หมู่ที่ 8 บ้านนอก
ได้แก่ ชุมชนบ้านนอก
12) หมู่ที่ 4 บ้านใน
ได้แก่ ชุมชนบ้านใน
13) หมู่ที่ 5 บ้านโคกหวาย
ได้แก่ ชุมชนโคกหวาย
14) หมู่ที่ 6 บ้านคลองวัฒนา
ได้แก่ ชุมชนคลองวัฒนา 1
15) หมู่ที่ 6 บ้านคลองวัฒนา
ได้แก่ ชุมชนคลองวัฒนา 2
16)หมู่ที่ 6 บ้านคลองวัฒนา
ได้แก่ ชุมชนประภัสสร
17) หมู่ที่ 7 บ้านคลองสวนฝ้าย
ได้แก่ ชุมชนคลองสวนฝ้าย
3.3 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 8 หมู่บ้าน จานวน 24 คน ดังนี้
1) กานันตาบลบางกระทึก
จานวน 1 คน
2) ผู้ใหญ่บ้านและผูช้ ่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
จานวน 3 คน
3) ผู้ใหญ่บ้านและผูช้ ่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
จานวน 3 คน
4) ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
จานวน 3 คน
5)ผู้ใหญ่บ้านและผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
จานวน 3 คน
6) ผูช้ ่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
จานวน 2 คน
7) ผู้ใหญ่บ้านและผูช้ ่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
จานวน 3 คน
8) ผู้ใหญ่บ้านและผูช้ ่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
จานวน 3 คน
9) ผู้ใหญ่บ้านและผูช้ ่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
จานวน 3 คน
4. สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุม ชั้น 3 สานักงานเทศบาลตาบลบางกระทึก

5. วิธีการดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินการ

พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ 2561
พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. ประสานงานกับผู้นาชุมชนเพื่อ
จัดเตรียมเข้าร่วมการฝึกอบรม
3. ดาเนินการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
4. ติดตามผลการดาเนินโครงการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
7. งบประมาณ
งบประมาณดาเนินการ 20,000บาท ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลบางกระทึก หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลบางกระทึก
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1. ได้ทราบปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาล
9.2. ชุมชนมีเอกสารรวบรวมโครงการของแต่ละชุมชนที่กาหนดมาจากปัญหาความต้องการที่จัด
หมวดหมู่การพัฒนาในแต่ละด้านภายในชุมชนของตนเอง
9.3. เทศบาลตาบลบางกระทึกได้ใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนสี่ปี
10. การติดตามและประเมินผล
ติดตามจากผลการสารวจข้อมูลการจัดทาแผนชุมชน และผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตาบลบางกระทึก
11. หน่วยงานที่เข้าร่วม
11.1. เทศบาลตาบลบางกระทึก
11.2. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสามพราน
11.3. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
ผู้เขียนโครงการ
ลงชื่อ..................................................
(นางสาวกฤษณา บุญยอด)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ..................................................
(นายอภิชัย มาสุข)
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ...........................................................
(นางวรนุช รุ่งเรือง)
รองปลัดเทศบาลตาบลบางกระทึก ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตาบลบางกระทึก
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ...........................................................
(นายระเด่น แทนประชา)
รองนายกเทศมนตรีตาบลบางกระทึก

ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ..........................................................
(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตาบลบางกระทึก

