
โครงการเสวนาประชาคมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลเขาพระ  อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

๑. ชื่อโครงการ  โครงการเสวนาประชาคมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๑  

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ก าหนดให้เทศบาลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม     
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ หมวด ๔ การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้
แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง   

 บัดนี้ มีการเสนอโครงการเพ่ือขอเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลเขาพระ จึงได้ก าหนดจัดเสวนาประชาคมระดับหมู่บ้านในต าบลเขาพระ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้น 
เพ่ือด าเนินการเพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙    
ข้อ ๒๒ ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ต าบลเขาพระในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๒ เพ่ือแจ้งรายละเอียดโครงการต่างๆ ซึ่งจะน าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)      
      ฉบับเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ให้ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้พิจารณา 
 ๓.๓ เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นหรือแจ้งข้อราชการหรือผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล 
      เขาพระให้ประชาชนรับทราบ  

๔. เป้าหมาย 
 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นใน ๑๒ หมู่บ้าน จ านวน ๑๒ ครั้ง  

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑    

๖. วิธีด าเนินการ  
 ๖.๑ ขออนุมัติโครงการ พร้อมแต่งตั้งคณะท างาน 
 ๖.๒ เตรียมการจัดท าประชุมประชาคมท้องถิ่น (รายละเอียดตามก าหนดการแนบท้าย) 
 ๖.๓ ประชาสัมพันธ์การจัดท าประชาคม และเชิญชวนประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๖.๔ ด าเนินการจัดประชุมประชาคม และประชาสัมพันธ์ข้อราชการต่างๆ  
 ๖.๕ น าข้อมูลทีไ่ด้รับมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
 ๖.๖ สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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๗. สถานที่ด าเนินการ 
 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๒ ต าบลเขาพระ และส านักงานเทศบาลต าบลเขาพระ   

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ใช้งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (๖) โครงการเสวนาประชาคมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสวนาประชาคมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งตั้งไว้  เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท เพ่ือ
จ่ายเป็น 
 ๘.๑ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๕ X ๓ ม. จ านวน ๒ แผ่น  เป็นเงิน    ๒,๐๐๐ บาท 

๘.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่   เป็นเงิน  1๐,๐00  บาท  
หมายเหตุ  :  ค่าใช้จ่ายครั้งนี้สามารถถ่ัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลเขาพระ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 
 ๑๐.2  สามารถน าโครงการที่จะเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากประชาชนมาก าหนดเป็น    
แนวทางการจัดท าเป็นพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงได้ 
 10.3  ได้ชี้แจงหรือแจ้งข้อราชการ ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเขาพระ และเรื่องอ่ืนๆ            
ให้ประชาชนรับทราบ 

๑๑. การประเมินผล 
 ๑๑.๑ ใช้การประเมินผลแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการ และการรายงานผล 
 
 
 

    (ลงชื่อ)     ผู้เขียนโครงการ 
                 (นางสาวนลินรัตน์  เฮ่าตระกูล) 
          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
     
 

(ลงชื่อ)     ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายฆ้องคมน์  พลอินทร์) 
             หัวหน้าส านักปลัด 
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(ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางเนตรนภา  บุญญาธิการ) 
            รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน 
          ปลัดเทศบาลต าบลเขาพระ 
     
 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายชวลิต  สิทธิฤทธิ์) 
               นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการออกประชมุประชาคมของหมู่บ้าน 

เทศบาลต าบลเขาพระ อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 

 

 

 

 

 

สรุป            คณะผู้ปฏิบัติงานชุดที่ ๑   
หมู่ที่ วันที่ เวลา 
 ๑ ๗ ก.พ. ๖๑ ๑๓.๐๐ น. 
๒ ๙ ก.พ. ๖๑ ๑๓.๐๐ น. 
๓ ๘ ก.พ. ๖๑ ๑๓.๐๐ น. 
๘ ๘ ก.พ. ๖๑ ๑๔.๐๐ น. 
๙ ๑๕ ก.พ. ๖๑ ๑๓.๐๐ น. 

๑๑ ๔ ก.พ. ๖๑ ๑๓.๐๐ น. 
 

                  คณะผู้ปฏิบัติงานชุดที่ ๒   
หมู่ที่ วันที่ เวลา 
๔ ๕ ก.พ. ๖๑ ๑๔.๓๐ น. 
๕ ๕ ก.พ. ๖๑ ๑๓.๓๐ น. 
๖ ๖ ก.พ. ๖๑ ๑๓.๐๐ น. 
๗ ๗ ก.พ. ๖๑ ๑๒.๐๐ น. 

๑๐ ๗ ก.พ. ๖๑ ๑๔.๐๐ น. 
๑๒ ๘ ก.พ. ๖๑ ๑๓.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน /เดือน /ปี หมู่บ้าน เวลา สถานที่ หมายเหต ุ
๔ ก.พ. ๖๑ หมู่ท่ี ๑๑ ๑๓.๐๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๑ 

๕ ก.พ. ๖๑ 
หมู่ท่ี ๕ ๑๓.๓๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๒ 
หมู่ท่ี ๔ ๑๔.๓๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๒ 

๖ ก.พ. ๖๑ หมู่ท่ี ๖ ๑๓.๐๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๒  

๗ ก.พ. ๖๑ 
หมู่ท่ี ๗ ๑๒.๐๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๒  
หมู่ท่ี ๑ ๑๓.๐๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๑  

หมู่ท่ี ๑๐ ๑๔.๐๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๒ 

๘ ก.พ. ๖๑ 
หมู่ท่ี ๓ ๑๓.๐๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๑ 
หมู่ท่ี ๘ ๑๔.๐๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๑ 

หมู่ท่ี ๑๒ ๑๓.๐๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๒ 
๙ ก.พ. ๖๑ หมู่ท่ี ๒ ๑๓.๐๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๑ 

๑๕ ก.พ. ๖๑ หมู่ท่ี ๙ ๑๓.๐๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๑ 



 

 

 

ก าหนดการออกประชมุประชาคมของหมู่บ้าน 

 

 

วัน /เดือน /ปี หมู่บ้าน เวลา สถานที่ หมายเหต ุ
๔ ก.พ. ๖๑ หมู่ท่ี ๑๑ ๑๓.๐๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๑ 

๕ ก.พ. ๖๑ 
หมู่ท่ี ๕ ๑๓.๓๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๒ 
หมู่ท่ี ๔ ๑๔.๓๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๒ 

๖ ก.พ. ๖๑ หมู่ท่ี ๖ ๑๓.๐๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๒  

๗ ก.พ. ๖๑ 
หมู่ท่ี ๗ ๑๒.๐๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๒  
หมู่ท่ี ๑ ๑๓.๐๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๑  

หมู่ท่ี ๑๐ ๑๔.๐๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๒ 

๘ ก.พ. ๖๑ 
หมู่ท่ี ๓ ๑๓.๐๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๑ 
หมู่ท่ี ๘ ๑๔.๐๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๑ 

หมู่ท่ี ๑๒ ๑๓.๐๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๒ 
๙ ก.พ. ๖๑ หมู่ท่ี ๒ ๑๓.๐๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๑ 

๑๕ ก.พ. ๖๑ หมู่ท่ี ๙ ๑๓.๐๐ น. ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้าน คณะผู้ปฏิบัติงานชุดท่ี ๑ 


