
 
 

 
 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

----------------------------------- 
 
 

๑.  ชื่อโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการพฒันาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2563 
 
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
   การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ Good Governance  เป็นหลักการ หรือแนวคิดการ
บริหารงานโดยประชารัฐ ที่มีการส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงเป็นพยุพาคี และประสานสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดสรรและบริหารทรัพยากร เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ที่มีต่อประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม โดยรัฐบาลได้ออกระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ประกอบด้วย ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546  

 

   ในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรมส าหรับการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  มีความจ าเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานเพื่อก่อให้เกิดกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมกันแก้ไขปัญหา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ขึ้น  เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมโดยภาคประชาสังคม 
ประชาคมจังหวัด หรือองค์กรประชาชนอ่ืน ๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เช่น ร่วมให้ค าปรึกษาหารือในการจัดท าโครงการหรือการบริการสาธารณะ ร่วมให้
ค าแนะน าในการด าเนินงานจัดกิจกรรมผู้บริหารพบกับภาคประชาชน หรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างการ    
มีส่วนร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 

   การด าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี           
ที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2542 มาตรา 17  (7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน            
(8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
ตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28 มิถุนายน 25๖2 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2563  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
การส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน  การพัฒนา
ผู้น าชุมชน  สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพ่ือน าข้อมูลมา
จัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น  และการด าเนินโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 
 

                                                                                                /3. วัตถุประสงค์... 
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 ๓.  วัตถุประสงค ์  
   ๓.๑  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามนโยบายประชารัฐ 

3.2  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ 
ภาคประชาชน 
  ๓.๓  เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด การรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ และการเปิดเผยข้อมูล แผนงาน 
โครงการ และการจัดบริการสาธารณะ อันจะน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ  
  3.4  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ได้พบปะ
กับเครือข่ายภาคประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี อันจะไปสู่การประสานงานต่าง ๆ ได้ดีมากยิ่งข้ึน 
 

๔.  เป้าหมายด าเนินการ 
  4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         ด าเนินการจัดการประชุมเครือข่ายภาคประชาชน เดือนพฤศจิกายน  25๖2 – กันยายน 
2563  จ านวน  ๖  ครั้ง 
 

   4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑) เกิดกระบวนการประชาคม ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
   ๒) ผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับ
ข้อแนะน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3) เกิดทัศนคติท่ีดีระหว่างผู้บริหาร  ข้าราชการ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสิงห์บุรี กับเครือข่ายภาคประชาชน  ผู้เข้ารับการอบรมได้รบัความรู้และทักษะต่าง ๆ  
    4) เกิดการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค มีการสรุปบทเรียนการท างานเพ่ือเป็นต้นแบบ 
ในการศึกษาเรียนรู้ต่อไป  
   

๕.  สถานที่ด าเนินการ    
   - ห้องประชุมใหญ่ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   

- หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ถนนวิไลจิตต์ 
- ห้องประชุมอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์  
- ห้องประชุมอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน 
- สถานที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนพฤศจิกายน  25๖2 – กันยายน ๒๕63        

 

๗.  วิธีด าเนนิการ 
  7.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 

7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
7.3 จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
7.4 ด าเนินงานตามแผนงาน 
7.5 ติดตามและประเมินผล 
7.6 รายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

 
/8. งบประมาณ... 
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๘.  งบประมาณด าเนินการ   
  เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ซ่ึงตั้งจ่ายไว้ที่กองกิจการสภาฯ  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  หน้า 145 ข้อ 1 ล าดับที่ 
1.9 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการส่งเสริมการส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งและ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เกิดการริมเริ่มแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  โดยด าเนินการเองหรือร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน รายละเอียดตามท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าหนด ตั้งไว้  500,000.- บาท 
 

 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมกับ ประชาคมจังหวัด และเครือข่ายภาคประชาชน    
 
   

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    ๑๐.๑  เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี 
  ๑๐.๒  องค์กรประชาชนมีความเข้มแข็ง เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงและสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  
  ๑๐.๓  เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวคิด และประสบการณ์ พร้อมทั้งมีข้อแนะน าในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
  ๑๐.๔  ผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  และภาคประชาชน
มีทัศนคติที่ดี และสามารถประสานงาน ร่วมกันท างานเพ่ือประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 

                                     (ลงชื่อ)                                                  ผู้จัดท าโครงการ 
                               (นางสาวศุภิสรา  ศรีอ่ าด)ี 
                                   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ     
      
 
 
          

                   (ลงชื่อ)                                                  ผู้เสนอโครงการ 
   (นางประทุม  ศรีใส) 

ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 
   ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ 

 
 
                   /(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ... 
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    (ลงชื่อ)                                                         ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                    (นายเสรี  ยอดระยับ) 
         ต าแหน่ง    รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
 
 
 
 
    (ลงชื่อ)                                                         ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                   (นางสีไพร  โกธรรม) 
         ต าแหน่ง       ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
 
 
   
 

 
                (ลงชื่อ)                                                         ผู้อนมุัติโครงการ 
                                         (นายสรกฤช   เทียนถาวร) 
        ต าแหน่ง        นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

      …………………………………………. 
 

เอกสารแนบท้ายโครงการ   
งบประมาณยอดรวม    59,000.- บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า-บ่าย)  จ านวน  ๖0  คน ๆ ละ  3๕  บาท    จ านวน  6  ครั้ง 
                         เป็นเงิน  25,200.-  บาท 

2) ค่าอาหารกลางวัน             จ านวน  ๖0  คน ๆ ละ  ๘๐  บาท    จ านวน  ๖  ครั้ง    
              เป็นเงิน  ๒๘,๘00.-  บาท 
3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ         เป็นเงิน    ๕,000.-  บาท 

                                                                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    59,000.- บาท  
     

 
หมายเหตุ   งบประมาณตั้งจ่ายถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 

      
 

 ................................................ 
  
  


