โครงการเวทีชาวบ้ าน เพือ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกอบการพัฒนาตําบล ประจําปี งบประมาณ 2553
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุ พรรณบุรี
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที*ดี พ.ศ.
2546 กําหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ*น จัดทําหลักเกณฑ์การบริ หารกิจการบ้านเมืองที*ดี ตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกาโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี*ยวกับการลดขั6นตอนการปฏิบตั ิงาน และ
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
เพื*อการปฏิบตั ิงานราชการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล การให้บริ การ
และตอบสนองความต้องการของประชาชน บรรลุ ตามเป้ าหมายตามมาตรฐานตัวชี6 วดั องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลนางบวช จึงเห็นควรจัดทํา “ โครงการเวทีชาวบ้ าน เพือรั บฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกอบการพัฒนาตําบล ประจําปี งบประมาณ 2553 ” เพื*อให้ผูบ้ ริ หารพนักงานและเจ้าหน้าที*ของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวชทุกท่าน มีความใกล้ชิดกับประชาชน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนโดยตรง ซึ*งจะได้นาํ มาแก้ไขและพัฒนา
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที*ดีข6 ึนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื*อให้ผบู ้ ริ หาร พนักงานและเจ้าหน้าที*ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช มีความ
ใกล้ชิด และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประชาชน
2. เพื*อให้ประชาชนในพื6นที* สามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ร้องทุกข์เรื* องต่าง ๆ ได้
โดยตรง
3. เพื*อประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และอธิบายรายละเอียดของงานให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน
เป้ าหมาย
ประชาชนในพื6นที*
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หมูบ่ า้ น

/ วิธีการ...

-2วิธีการดําเนินการ
1. ชี6แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้ทุกสํานัก/กอง ทราบ เพื*อรวบรวมข้อมูลจัดเตรี ยมเอกสารใน
การประชาสัมพันธ์
2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนในพื6นที*ทราบ และเข้าร่ วมกิจกรรมเวทีชาวบ้าน
ตามวันและเวลาที*กาํ หนด
3. จัดเวทีชาวบ้านรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยผูบ้ ริ หาร พนักงานและเจ้าหน้าที*
องค์การบริ หารส่ วนตําบลทุกท่าน พบปะพูดคุยกับแลกเปลี*ยนความคิดเห็น รับทราบปั ญหา
และแจ้งข่าวสารต่าง ๆ
4. นําข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของประชาชนที*ได้จากการจัดกิจกรรมเวทีชาวบ้าน
เสนอผูบ้ ริ หารเพื*อรับทราบและพิจารณาแก้ไขต่อไป
สถานที*ดาํ เนินการ
วันที* 22 กันยายน 2553 ศาลาประจําหมูบ่ า้ น หมูท่ ี* 10 ต.นางบวช เวลา 17.00 น.
วันที* 23 กันยายน 2553 ศาลาประจําหมูบ่ า้ น หมูท่ ี* 7 ต. นางบวช เวลา 17.00 น.
งบประมาณ
จากงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ 2553 ของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช สํานักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี*ยวเนื*องกับการปฏิบตั ิราชการที*ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื*น ๆ ค่าใช้จา่ ยเพื*อส่ งเสริ มสนับสนุนความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน เช่น การจัดทําแผนต่าง ๆ การจัดเวทีประชาคม และอื*น ๆ
1. ค่าจัดทําป้ ายโครงการ 1 ป้ าย
เป็ นเงิน 600.- บาท
2. ค่าใช้จา่ ยอื*น ๆ
เป็ นเงิน 1,400.- บาท
หมายเหตุ

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี*ยจ่ายได้

หน่วยงานที*รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช

/ ผลที*คาดว่า...

-3ผลที*คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนในพื6นที*ได้ใกล้ชิดกับผูบ้ ริ หาร พนักงานและเจ้าหน้าที*ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
นางบวชทุกท่าน ทําให้เกิดความสะดวกในการประสานงานด้านต่าง ๆ
2. ได้รับทราบปั ญหาความต้องการของประชาชน เป็ นผลทําให้แก้ไขปรับปรุ ง และตอบสนอง
ความต้องการได้ตรงประเด็น
3. ประชาชนได้รับข่าวสารในเรื* องต่าง ๆ อย่างทัว* ถึง และสามารถถาม-ตอบ ให้เข้าใจได้ทนั ที
ผูน้ าํ เสนอโครงการ
( นางสาวนันท์นภัส น้อยสุ ริวงษ์ )
นักพัฒนาชุมชน
ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

( นางดวงพร เพ็ชรวงค์ )
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง รักษาการ
หัวหน้าสํานักปลัด

( นายประภาส รัตนโชติพานิช )
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
พิจารณา............................................
( นายพยอม ดีเสมอ )
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช

