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๑.  ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในหมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 253 ก าหนดให้การด าเนินงานให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 
รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มาตรา 12 (12) ก าหนดให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น และแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม         
ของประชาชนภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 

  การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญและเป็นประเด็น
หลักที่สังคมไทยให้ความสนใจ เพ่ือพัฒนาเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักการธรรมาภิบาล          
ที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมรับรู้    
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพ่ือสร้างความโปร่งใส และเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2553 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ต่างให้
ความส าคัญต่อการบริหารราชการอย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในทุกระดับ 
    

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีขึ้น ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือ เป็น
ศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ก.ถ.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เพ่ือสนับสนุนการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ตามอ านาจหน้าที่ที่บัญญัติในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 45 (3) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบกับกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ 
(๑๘) กิจการที่ได้มีการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๘)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (25) สนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น  
    

    
           / ๓.วัตถุประสงค์ ...  
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 ๓.  วัตถุประสงค ์  
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนและองค์กรภาคเอกชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
การร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.2 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมและประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
   3.3 เพ่ือพัฒนาผู้น า สมาชิกกลุ่มองค์กรภาคประชาชนรวมตลอดถึงผู้บริหาร สมาชิกสภา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีทักษะความรู้ ให้สามารถเป็นแกนน าในการ
พัฒนาพ้ืนที่ พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาจังหวัดโดยการอบรมพัฒนาศักยภาพและการศึกษาดูงาน  
   3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนด้วยกันเอง และเครือข่าย     
ความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
  3.5 เพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกของผู้น าชุมชน ประชาชนในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์   
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
  3.6 เพ่ือให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
 

๔.  กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต 
  เชิงปริมาณ 
   จัดอบรมผู้น า สมาชิกกลุ่มองค์กร และประชาชน พร้อมผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรในสังกัด และ
ผู้เกี่ยวข้อง รวม 60 คน 
 

   เชิงคุณภาพ 
   - ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
   - สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี 
 

๕.  กิจกรรมและพืน้ที่ด าเนินการ    
    - จัดอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ต าบลบางมัญ 
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 1 วัน 
   - ศึกษาดูงานนอกสถานที่  จ านวน 2 วัน   
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2563   

 

7.  วิธีด าเนนิการ 
  ๑) ประชุมหารือร่วมกับกลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
  ๒) ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการ 
   3) จัดท าโครงการเสนอผู้บริหาร พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
   4) ด าเนินการตามเป้าหมายของโครงการ  
  5) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการเสนอผู้บริหาร 
 
         / ๘.  งบประมาณด าเนินการ ...  



 
- 3 - 

 
๘.  งบประมาณด าเนินการ   
  เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ตั้งจ่ายไว้ที่กองกิจการสภาฯ แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  หน้า 146  ข้อ 1 ล าดับที่ 1.12 โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนหรือองค์กรประชาชน เพ่ือเป็ นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายภาคประชาชนหรือองค์กรประชาชน ด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนหรื อองค์กรประชาชน 
องค์กรสตรี และองค์กรอ่ืน ๆ เช่น การจัดประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์       
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการเองหรือร่วมกับส่วนราชการหรือร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน องค์กร
ประชาชน รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีก าหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น             
(พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี หน้า 77 ข้อ 10 กองกิจการสภาฯ  ตั้งไว้ 
400,000.- บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายโครงการ 

 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
   กองกิจการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
  

๑๐.  ตัวชี้วัด  
  10.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ 
   10.2 ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ร่วมโครงการ 
 

๑1.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  
  11.1 ประชาชนและกลุ่มองค์กรภาคเอกชน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และแนวทาง  
การร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในการพัฒนาท้องถิ่น 
    11.2 เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมและประชาชน โดยมีความรู้ 
ความเข้าใจในรูปแบบและแนวทางในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด 
   11.3 ผู้น ากลุ่มองค์กร ประชาชนรวมถึงผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีทักษะความรู้เพ่ิมมากขึ้น สามารถน าความรู้และแนวคิดที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น และพัฒนาจังหวัดได้ดียิ่งขึ้น  
   11.4 เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มองค์กรต่าง ๆ และระหว่างกลุ่มองค์กรต่าง ๆ กับ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   
  11.5 ผู้เข้าร่วมโครงการมีการปรับทัศนคติและจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
   11.6 ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีการขับเคลื่อนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ    
การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
 
 
 
 

                                (ลงชื่อ)                                                        ผู้จัดท าโครงการ 
                                 (นางสาวศุภิสรา   ศรีอ่ าดี) 
        ต าแหน่ง          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
                 / (ลงชื่อ)... 
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              (ลงชื่อ)                                                        ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางประทุม  ศรีใส)  
     ต าแหน่ง       ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
                                       ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ 
 
    
 
 
 

    (ลงชื่อ)                                                         ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                   (นายเสรี  ยอดระยับ)    
         ต าแหน่ง    รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
 
 
 
 
    (ลงชื่อ)                                                         ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                   (นางสีไพร  โกธรรม) 
         ต าแหน่ง       ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
 
 
   
 
 
                (ลงชื่อ)                                                         ผู้อนมุัติโครงการ 
                                        (นายสรกฤช   เทียนถาวร) 
        ต าแหน่ง      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

      ๑.  วันอบรม    
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเช้า จ านวน 60 คน ๆ ละ 3๕ บาท   เป็นเงิน   2,100.- บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 60 คน ๆ ละ 80 บาท   เป็นเงิน   4,800.- บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มบ่าย จ านวน 60 คน ๆ ละ 3๕ บาท เป็นเงิน   2,100.- บาท 

- ค่าสมนาคุณวิทยากร      เป็นเงิน   1,200.- บาท  
  - ค่าจัดท าป้ายโครงการ       เป็นเงิน      20๐.- บาท 
  - ค่ากระเป๋าส าหรับใส่เอกสาร     เป็นเงิน   2,7๐๐.- บาท 
   - ค่าวัสดุส านักงาน       เป็นเงิน   1,380.- บาท 
                       รวมเป็นเงิน   14,480.- บาท 
 

      ๒.  วันศึกษาดูงาน จ านวน 2 วัน 1 คืน  
          วันเดินทางไป  
  - ค่าอาหารเช้า  จ านวน 60 คน ๆ ละ 45 บาท     เป็นเงิน    2,700.- บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเช้า จ านวน 60 คน ๆ ละ 4๕ บาท เป็นเงิน    2,700.- บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 60 คน ๆ ละ 180 บาท  เป็นเงิน  10,800.- บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มบ่าย จ านวน 60 คน ๆ ละ 45 บาท เป็นเงิน    2,700.- บาท 
  - ค่าอาหารเย็น จ านวน 60 คน ๆ ละ 200 บาท   เป็นเงิน  12,000.- บาท 
                       รวมเป็นเงิน    30,900.- บาท 
   

วันเดินทางกลับ 
  - ค่าอาหารเช้า  จ านวน 60 คน ๆ ละ 70 บาท     เป็นเงิน    4,200.- บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเช้า จ านวน 60 คน ๆ ละ 45 บาท    เป็นเงิน    2,700.- บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60 คน ๆ ละ 180 บาท  เป็นเงิน  10,8๐0.- บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มบ่าย  จ านวน 60 คน ๆ ละ 45 บาท   เป็นเงิน    2,700.- บาท 
  - ค่าอาหารเย็น จ านวน 60 คน ๆ ละ 180 บาท   เป็นเงิน  10,800.- บาท 
                         รวมเป็นเงิน  31,200.- บาท 
 

- ค่าเช่าที่พัก          เป็นเงิน  20,250.- บาท  
  - ค่าจ้างเหมารถบัส จ านวน 1 คัน  2 วัน ๆ ละ 18,500 บาท เป็นเงิน  37,000.- บาท 
  - ค่าของที่ระลึก       เป็นเงิน    3,000.- บาท 
  - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ        เป็นเงิน    5,000.- บาท 
           รวมเป็นเงิน     65,250.- บาท 
 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  141,830.- บาท  (หนึ่งแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
 

หมายเหตุ  งบประมาณขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
 
 
 
 


