ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ. 2564
ด้านการเมือง การบริหาร

อาเภอ

เมือง ฯ

ชื่อองค์กรปกครอง

บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารอื่นๆ

1. ทน.สมุทรปราการ

มีการจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบของราชการ

2. ทต.สาโรงเหนือ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาล คือ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล ร่วมทาการตอบแบบสอบถามในการให้บริการของเทศบาลของประชาชนที่มารับบริการ

3. ทต.บางปู

1. การให้ประชาชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น 2.การจัดสวัสดิการและแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู่ป่วยเอดส์ 3. การให้ประชาชนในชุมชนสามารถเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อย เพื่อเป็นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็น ฯ

4. ทต.แพรกษา

มีการจัดประชุมจัดทาแผนชุมชน เพื่อนาปัญหาความต้องการของประชาชนนามาจัดทาโครงการพัฒนา มีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

5. ทต.ด่านสาโรง

มีการส่งเสริมสนับสนุนจัดทาแผนชุมชนเป็นกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการมีส่วนรวมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยการสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนรวมตัวกันโดยนาแผนชุมชนเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน ซึ่งเทศบาลเป็นหน่วยงานที่สามารถให้การสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน

6. ทต.บางเมือง

มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยมีตัวแทนจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯเข้าร่วมประชุมเสนอประเด็นปัญหาในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการเลือกตัวแทนจากภาคประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒเิ ป็นตัวแทนในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบางเมือง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลและคณะติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางเมือง

7. อบต.แพรกษา
8. อบต.บางด้วน
9. ทม.ปากน้าสมุทรปราการ
10. อบต.บางโปรง
11. ทต.เทพารักษ์

การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสาคัญ หรืองานประเพณีต่างๆ การประชุมรับความคิดเห็นของประชาชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทาง อบต.
1. จัดประชุมประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 2. ร่วมกันบาเพ็ญประโยชน์ในวันสาคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันสิ่งแวดล้อมโลก 3. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 4. การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรม โครงการต่าง ๆ
-

12. ทม.แพรกษาใหม่

พระประแดง

13. ทม.พระประแดง

1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทาแผนพัฒนาห้าปี โดยมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น 2. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในการแจกเบี้ยยังชีพที่เทศบาลจัดขึ้น เช่น เบี้ยยังชีพโรคเอดส์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้น ฯ

14. ทม.ลัดหลวง

1. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลัดหลวง 2. การจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนชุมชน 3. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองลัดหลวง ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อให้ประชาชนมีโอกาศรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานต่าง ๆ ของรัฐ

15. ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย

1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทิ้งถิ่น โครงการประชุมเวทีชาวบ้าน เพื่อรับฟังปัญหา เสนอความต้องการโดยผ่านคณะกรรมการชุมชนซึ่งมีการประชุม2 เดือน/ครั้ง 2.การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการแต่งตั้งผู้แทนจากภารประชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ 3. การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ฯ

16. อบต.ทรงคนอง

ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง คือ การร่วมประชุมเวทีประชาคม เพื่อจัดทาแผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนาหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันประชาชนให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทางการเมืองลดน้อยลง โดยมีหลายสาเหตุ อาทิเช่น ติดภารกิจหรือหน้าที่การงาน เมื่อไม่เกิดปัญหาใกล้ตัว จึงไม่ใส่ใจและให้ความสาคัญกับการเข้าร่วมประชาคม ไม่มีค่าตอบแทนให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมฯ

17. อบต.บางกระสอบ

-

18. อบต.บางยอ

-

19. อบต.บางน้าผึ้ง

-

20. อบต.บางกะเจ้า
21. อบต.บางกอบัว

บางพลี

1. โครการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ 2. โครงการจัดงานประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตาบล 3.การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 4.สนับสนุนกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมตาบล 5.โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ
-

22. ทต.บางพลี

จัดให้มีการประชุมประชาคมเมืองอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการโดยนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการตั้งงบประมาณโครงการให้ความรู้เกี่ยวประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เป็นจานวนเงิน 10,000 บาท

23. อบต.บางพลีใหญ่

1. การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บางพลีใหญ่ 2. การเข้าร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 3. การร้องเรียนในกรณีไม่ใด้รับบริการ หรืออานวยความสะดวกหรือเรื่องได้รับความเดือดร้อน

24. ทม.บางแก้ว

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางแก้ว มีบทบาทและส่วนร่วมในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกครั้งที่มีการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือทั้งภาคประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เข้าร่วมประชาคมวางแผนตลอดจนการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯลฯ

25. อบต.บางโฉลง

ประชาชนในท้องถิ่นมีการรวมกลุ่มกันโดยแสดงความคิดเห็นในเรื่องการปรับปรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อเสนอแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เมื่อถึงห้วยระยะเวลาในการจัดเวทีประชาคมตาบล เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาลบลบางโฉลงนาโครงการต่าง ๆ ที่เกิดจากปัญหาและความต้องการของประชาชนฯลฯ

26. อบต.บางปลา

ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดทาแผนแม่บทชุมชนในทุกชุมชน และมีการประชุมประชาคมทุกหมู่ พร้อมทั้งนาข้อมูลที่ได้มาจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางปลา ร่วมทากิจกรรมทางสังคมตามโอกาสต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ เช่น การจัดงานตามประเพณีท้องถิ่น แห่เจว็ดศาลพระราม-พระลักษณ์ ฯ

27. อบต.ราชาเทวะ

1.มีการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 2. มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อนาข้อมูลมาจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 3. มีการจัดทากิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสาคัญโดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

28. อบต.หนองปรือ

ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆรวมถึงการประชุมประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะประชาชนส่วนใหญ่จะไปประกอบอาชีพของตัวเอง ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ. 2564
ด้านการเมือง การบริหาร

อาเภอ

ชื่อองค์กรปกครอง

29. ทต.บางบ่อ

บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารอื่นๆ

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีการจัดประชุมประชาคมชุมชนและประชาคมตาบล ทาให้ทราบถึงปัญหาความต้องการของชุมชน โดยนามาจัดทาเป็นโครงการพัฒนาและบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาล 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานประเพณี งานกิจกรรมต่าง ๆ เทศบาลฯ ฯลฯ

30. ทต.คลองด่าน
31. ทต.คลองสวน

บางบ่อ

การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาจังหวัด/อาเภอ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนและข้อมูลการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ แต่ละชุมชนในเขตเทศบาล ฯลฯ

32. อบต.บางเพรียง

-

33. อบต.บ้านระกาศ

-

34. อบต.คลองด่าน

-

35. อบต.บางบ่อ

1. มีการจัดเวทีประชุมประชาคมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เสนอความต้องการของหมู่บ้านเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ นาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น

36. ทต.บางพลีน้อย

แต่ละชุมชนมีกระบวนการประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนชุมชนกันเองโดยเทศบาลเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทาซึ่งต่อไปในอนาคตชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบางพลีน้อยจะมีความเข้มแข็งและสามารถคิดและแก้ปัญหาของตนเองผ่านกระบวนการประชาคมชุมชน

37. อบต.คลองนิยมฯ

ประชาชนในเขต อบต.คลองนิยมยาตรา ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา เช่น การมาลงชื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกจากนี้ประชาชนในเขต อบต.ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานพร้อมทั้งเสนอแนะการทางานและการดาเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ที่องต.จัดทาขึ้น

38. อบต.เปร็ง

ส่งเสริมสนับสนุน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ภาคเอกชน ภาครัฐ กลุ่มต่าง ๆ มาร่วมคิดร่วมเสนอปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมเสนอบุคคลที่สามารถเป็นคณะกรรมการ มาตรวจสอบการทางานของ อบต. โดยภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ

39. ทต.พระสมุทรเจดีย์

พระสมุทรเจดีย์

บางเสาธง

-

40. ทต.แหลมฟ้าผ่า

1. เป็นตัวแทนชุมชนเสนอปัญหาความต้องการของชุมชน ในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล 2. เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกาหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลและตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล 3. เป็นกรรมการร่วมพิจารณาเปิดซองและตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล 4. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นฯ

41. อบต.ในคลองฯ

มีการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อนามาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลในคลองบางปลากด จากการประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและในระดับตาบล รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจกระบวนการการเสนอโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น

42.อบต.บ้านคลองสวน

-

43. อบต.แหลมฟ้าผ่า

-

44. อบต.นาเกลือ

1. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภา อบต. 2. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมจัดทาแผนพัฒนา โดยจัดผ่านการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตาบล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเสนอปัญหาในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

45. ทต.บางเสาธง

มีการจัดประชาคมก่อนทาโครงการทุกครั้ง

46. อบต.บางเสาธง

ประชาชนได้เสนอความต้องการโดยผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้าน-ประชาคมตาบล เพื่อให้อบต.บางเสาธงนาโครงการ/กิจกรรม ไปจัดทาแผนพัฒนาตาบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพื่อนามาพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน ด้านการร่วมทากิจกรรมสังคมในโอกาสต่าง ๆ อบต.บางเสาธงได้ดาเนินการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีแข่งขันว่าว ฯลฯ

47 ศีรษะจรเข้ใหญ่

ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่จัดทาโครงการเวทีประชาคมเพื่อต้องการทราบความต้องการและปัญหาที่แท้จริงของชาวบ้านเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปีและจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ประชาชนได้ทราบ อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่มีโครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ฯ

48 ศีรษะจรเข้น้อย

1. ประชาชนในตาบลศีรษะจรเข้น้อยเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสนอแผนงานพัฒนา 2. การให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านตู้ร้องเรียน 3. ประชาชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการฟังปราศัยของนักการมือง 4. ประชาชนให้ความสนใจทางการเมืองมากขึ้นโดยใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 5. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.ทุกครั้ง

