
ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปี พ.ศ. 2564

ด้านการเมือง  การบริหาร

  1.  ทน.สมุทรปราการ มีการจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถ่ินตามระเบียบของราชการ

  2.  ทต.ส าโรงเหนือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาล คือ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ร่วมท าการตอบแบบสอบถามในการให้บริการของเทศบาลของประชาชนท่ีมารับบริการ

  3.  ทต.บางปู 1.  การให้ประชาชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชาคมเพ่ือการมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาท้องถ่ิน  2.การจัดสวัสดิการและแจกเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู่ป่วยเอดส์  3.  การให้ประชาชนในชุมชนสามารถเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนย่อย  เพ่ือเป็นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็น ฯ

  4.  ทต.แพรกษา มีการจัดประชุมจัดท าแผนชุมชน เพ่ือน าปัญหาความต้องการของประชาชนน ามาจัดท าโครงการพัฒนา มีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง

  5.  ทต.ด่านส าโรง มีการส่งเสริมสนับสนุนจัดท าแผนชุมชนเป็นกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการมีส่วนรวมการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน โดยการสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนรวมตัวกันโดยน าแผนชุมชนเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน ซ่ึงเทศบาลเป็นหน่วยงานท่ีสามารถให้การสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชน

  6.  ทต.บางเมือง มีการประชุมประชาคมท้องถ่ินโดยมีตัวแทนจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯเข้าร่วมประชุมเสนอประเด็นปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีการเลือกตัวแทนจากภาคประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นตัวแทนในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบางเมือง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและคณะติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางเมือง 

  7.  อบต.แพรกษา -

  8.  อบต.บางด้วน การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญ หรืองานประเพณีต่างๆ  การประชุมรับความคิดเห็นของประชาชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทาง อบต.

  9.  ทม.ปากน้ าสมุทรปราการ -

  10. อบต.บางโปรง 1. จัดประชุมประชาคมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 2. ร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ในวันส าคัญ เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันส่ิงแวดล้อมโลก 3. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังออกมาใช้สิทธิเลือกต้ัง 4. การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรม โครงการต่าง ๆ

  11. ทต.เทพารักษ์ -

 12. ทม.แพรกษาใหม่

  13. ทม.พระประแดง 1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาห้าปี โดยมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถ่ิน 2. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในการแจกเบ้ียยังชีพท่ีเทศบาลจัดข้ึน เช่น เบ้ียยังชีพโรคเอดส์ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียยังชีพผู้พิการ เป็นต้น ฯ

  14. ทม.ลัดหลวง 1. การจัดประชุมประชาคมท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลัดหลวง  2. การจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน 3. การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองลัดหลวง ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาศรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐ

  15. ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย 1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้ิงถ่ิน โครงการประชุมเวทีชาวบ้าน เพ่ือรับฟังปัญหา เสนอความต้องการโดยผ่านคณะกรรมการชุมชนซ่ึงมีการประชุม2 เดือน/คร้ัง 2.การมีส่วนร่วมในการจัดซ้ือจัดจ้าง  โดยการแต่งต้ังผู้แทนจากภารประชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ 3.  การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ฯ 

  16. อบต.ทรงคนอง ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง คือ การร่วมประชุมเวทีประชาคม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนาหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันประชาชนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางการเมืองลดน้อยลง โดยมีหลายสาเหตุ อาทิเช่น ติดภารกิจหรือหน้าท่ีการงาน เม่ือไม่เกิดปัญหาใกล้ตัว จึงไม่ใส่ใจและให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมประชาคม ไม่มีค่าตอบแทนให้แก่ประชาชนท่ีเข้าร่วมประชุมฯ

  17. อบต.บางกระสอบ -

  18. อบต.บางยอ  -

  19. อบต.บางน้ าผ้ึง -

  20. อบต.บางกะเจ้า 1.  โครการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 2. โครงการจัดงานประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมต าบล 3.การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 4.สนับสนุนกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมต าบล 5.โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ 

  21. อบต.บางกอบัว -

  22. ทต.บางพลี จัดให้มีการประชุมประชาคมเมืองอย่างน้อยปีละคร้ัง เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการโดยน าข้อมูลท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  มีการต้ังงบประมาณโครงการให้ความรู้เก่ียวประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท 

  23. อบต.บางพลีใหญ่ 1.  การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บางพลีใหญ่  2. การเข้าร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 3.  การร้องเรียนในกรณีไม่ใด้รับบริการ หรืออ านวยความสะดวกหรือเร่ืองได้รับความเดือดร้อน

  24. ทม.บางแก้ว ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางแก้ว มีบทบาทและส่วนร่วมในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีการประชุมประชาคมท้องถ่ินทุกคร้ังท่ีมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยได้รับความร่วมมือท้ังภาคประชาชน ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เข้าร่วมประชาคมวางแผนตลอดจนการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถ่ินฯลฯ

  25. อบต.บางโฉลง  ประชาชนในท้องถ่ินมีการรวมกลุ่มกันโดยแสดงความคิดเห็นในเร่ืองการปรับปรุงท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้าและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพ่ือเสนอแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เม่ือถึงห้วยระยะเวลาในการจัดเวทีประชาคมต าบล เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าลบลบางโฉลงน าโครงการต่าง ๆ ท่ีเกิดจากปัญหาและความต้องการของประชาชนฯลฯ 

  26. อบต.บางปลา ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีการจัดท าแผนแม่บทชุมชนในทุกชุมชน และมีการประชุมประชาคมทุกหมู่ พร้อมท้ังน าข้อมูลท่ีได้มาจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน อบต.บางปลา ร่วมท ากิจกรรมทางสังคมตามโอกาสต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ เช่น การจัดงานตามประเพณีท้องถ่ิน แห่เจว็ดศาลพระราม-พระลักษณ์ ฯ

  27. อบต.ราชาเทวะ 1.มีการแต่งต้ังประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 2. มีการจัดประชุมประชาคมเพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   3. มีการจัดท ากิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันส าคัญโดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 

  28. อบต.หนองปรือ ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆรวมถึงการประชุมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพราะประชาชนส่วนใหญ่จะไปประกอบอาชีพของตัวเอง ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

พระประแดง

บางพลี

บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารอ่ืนๆ 
อ าเภอ ช่ือองค์กรปกครอง

เมือง ฯ



ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปี พ.ศ. 2564

ด้านการเมือง  การบริหาร

บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารอ่ืนๆ 
อ าเภอ ช่ือองค์กรปกครอง

  29. ทต.บางบ่อ 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีการจัดประชุมประชาคมชุมชนและประชาคมต าบล ท าให้ทราบถึงปัญหาความต้องการของชุมชน โดยน ามาจัดท าเป็นโครงการพัฒนาและบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาล 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานประเพณี งานกิจกรรมต่าง ๆ เทศบาลฯ ฯลฯ

  30. ทต.คลองด่าน -

  31. ทต.คลองสวน การจัดประชุมประชาคมท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนและข้อมูลการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ แต่ละชุมชนในเขตเทศบาล ฯลฯ

  32. อบต.บางเพรียง -

  33. อบต.บ้านระกาศ -

  34. อบต.คลองด่าน -

  35. อบต.บางบ่อ  1. มีการจัดเวทีประชุมประชาคมให้ประชาชนในท้องถ่ินได้เสนอความต้องการของหมู่บ้านเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางบ่อ น าข้อมูลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ิน

  36. ทต.บางพลีน้อย แต่ละชุมชนมีกระบวนการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนชุมชนกันเองโดยเทศบาลเป็นพ่ีเล้ียงในการจัดท าซ่ึงต่อไปในอนาคตชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบางพลีน้อยจะมีความเข้มแข็งและสามารถคิดและแก้ปัญหาของตนเองผ่านกระบวนการประชาคมชุมชน

  37. อบต.คลองนิยมฯ ประชาชนในเขต อบต.คลองนิยมยาตรา ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา เช่น การมาลงช่ือใช้สิทธิเลือกต้ัง นอกจากน้ีประชาชนในเขต อบต.ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานพร้อมท้ังเสนอแนะการท างานและการด าเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีองต.จัดท าข้ึน

  38. อบต.เปร็ง ส่งเสริมสนับสนุน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ภาคเอกชน ภาครัฐ กลุ่มต่าง ๆ มาร่วมคิดร่วมเสนอปัญหา เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี โดยให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมเสนอบุคคลท่ีสามารถเป็นคณะกรรมการ มาตรวจสอบการท างานของ อบต. โดยภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ 

  39. ทต.พระสมุทรเจดีย์ -

  40. ทต.แหลมฟ้าผ่า 1.  เป็นตัวแทนชุมชนเสนอปัญหาความต้องการของชุมชน ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 2.  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลและตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล  3.  เป็นกรรมการร่วมพิจารณาเปิดซองและตรวจรับงานจัดซ้ือจัดจ้างของเทศบาล 4. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นฯ

  41. อบต.ในคลองฯ มีการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ือน ามาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด จากการประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและในระดับต าบล รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เร่ือง การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าใจกระบวนการการเสนอโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

  42.อบต.บ้านคลองสวน -

  43. อบต.แหลมฟ้าผ่า  -

  44. อบต.นาเกลือ 1.  เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภา อบต.  2.  เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมจัดท าแผนพัฒนา  โดยจัดผ่านการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบล รวมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเสนอปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

  45. ทต.บางเสาธง มีการจัดประชาคมก่อนท าโครงการทุกคร้ัง

  46. อบต.บางเสาธง   ประชาชนได้เสนอความต้องการโดยผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้าน-ประชาคมต าบล เพ่ือให้อบต.บางเสาธงน าโครงการ/กิจกรรม ไปจัดท าแผนพัฒนาต าบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือน ามาพัฒนาพ้ืนท่ีตามความต้องการของประชาชน  ด้านการร่วมท ากิจกรรมสังคมในโอกาสต่าง ๆ อบต.บางเสาธงได้ด าเนินการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีแข่งขันว่าว ฯลฯ

  47 ศีรษะจรเข้ใหญ่ ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินของอบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่จัดท าโครงการเวทีประชาคมเพ่ือต้องการทราบความต้องการและปัญหาท่ีแท้จริงของชาวบ้านเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปีและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเก่ียวกับการเลือกต้ังให้ประชาชนได้ทราบ อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่มีโครงการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ฯ

  48 ศีรษะจรเข้น้อย 1.  ประชาชนในต าบลศีรษะจรเข้น้อยเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือเสนอแผนงานพัฒนา  2. การให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านตู้ร้องเรียน  3.  ประชาชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการฟังปราศัยของนักการมือง  4. ประชาชนให้ความสนใจทางการเมืองมากข้ึนโดยใช้สิทธิในการเลือกต้ัง  5. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.ทุกคร้ัง

บางเสาธง

พระสมุทรเจดีย์

บางบ่อ


