
โครงการอบรมปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาทอ้งถ่ินและประชุมประชาคม 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์  อ้าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

ประจ้าปีงบประมาณ 2564 

หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17 ก าหนดให้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนา
และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยน าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และ
ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากความ
เช่ือมโยงเกี่ยวเนื่องกันของแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนดังกล่าว จึงจ าเป็นจะต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้
และก าหนดกรอบการจัดท าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่องกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสัมฤทธิผล ลด
การซ้ าซ้อนของโครงการ เกิดบูรณาการความคิด การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ชุมชนในพื้นท่ี และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2  การก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 
ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  

 นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ยังร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 
เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลถ้ ารงค์  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                
ต าบลถ้ ารงค์ โรงเรียนในพื้นท่ีรับผิดชอบ พัฒนากรอ าเภอ เกษตรอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ และคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รับฟังสภาพปัญหา และ
ความต้องการของประชาชนท้องถิ่นแล้วน ามาด าเนินการ ปรับปรุงเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านการสาธารณสุข  
ด้านการศึกษา  การรณรงค์การป้องกันยาเสพติด เป็นต้น 
  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
ได้จัดท าโครงการอบรมการปรับปรุง/เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชุมประชาคมต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  โดยอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในต าบล พร้อมท้ังรับฟังข้อมูล 
ความเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน มาด าเนินการตามภารกิจอันเป็นหน้าท่ีสาธารณะต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล สามารถน าไปพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุง/เปล่ียนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดท่ีจะพัฒนาและสามารถ 
ร่วมกันจัดท าแผนชุมชนของตนเองได้อย่าง ถูกต้อง มีคุณภาพ 

3. เพื่อให้กระบวนการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความต่อเนื่องกัน และเช่ือมโยง 
สอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน ลดการซ้ าซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิด การ
ปฏิบัติบนฐานข้อมูลร่วมกัน 

4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของ อบต.แก่ประชาชนในท้องถิ่น และได้รับความสะดวกใน
การใหบ้ริการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ    
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เป้าหมาย  
ประชาชนต าบลถ้ ารงค์ เข้าร่วมการอบรม ท้ัง  6  หมู่บ้าน  จ านวนประมาณ  515  คน  
และประชาคมต าบล  1  ครั้ง  จ านวน  80  คน  

วิธีการด้าเนินการ 
 1. เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  จัดท าประกาศ ก าหนดการจัดอบรม
และประชุม เพื่อจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปรับทราบ 

2. แจ้งเพื่อให้สมาชิกสภาฯ , พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการและคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ประสานงานกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อประชาสัมพันธ์

ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เชิญชวนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแสดงความ
คิดเห็น โดยจัดเป็นโซน ดังนี้ 

วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2563 หมู่ 1 ศาลากลางหมู่บ้านท่ายายพลับ  หมู่ 1 
วันท่ี  24  พฤศจิกายน  2563 หมู่ 2 ศาลากลางหมู่บ้านม่วงงาม หมู ่2 
วันท่ี  25  พฤศจิกายน  2563 หมู่ 3 ศาลากลางหมู่บ้านถ้ ารงค์ หมู่ 3 
วันท่ี  26  พฤศจิกายน  2563 หมู่ 4  ศาลากลางหมู่บ้านไร่สะท้อน หมู่ 4 
วันท่ี  27  พฤศจิกายน  2563 หมู่ 5  ศาลากลางหมู่บ้านดอนตะโก  หมู่ 5 
วันท่ี  30  พฤศจิกายน  2563 หมู่ 6  ศาลากลางหมู่บ้านหนองช้างตาย หมู่ 6 
วันท่ี  4    ธันวาคม      2563 ประชาคมต าบล ณ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

 5. จัดอบรมและประชุมตามก าหนดการ โดยแจ้งในท่ีประชุมประชาคมได้รับทราบถึง แนวทางการ
ปรับปรุง/เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะสภาพ
ปัญหา ความต้องการ ตลอดจนโครงการพัฒนาในแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพ และลงมติเห็นชอบเพื่อพิจารณา
บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 6. สรุปและรายงานผลการจัดท าโครงการ 

ขั นตอนการด้าเนินการ 

ขั นตอนการด้าเนินการ 
ปี พ.ศ.   2563 ปี พ.ศ.   2564 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 
 

1.  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน             

2.  แจ้งเพื่อให้สมาชิกสภาฯ , พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

            

3.  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการและ
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 

            

4.ประสานงานกับคณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิก อบต. เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เชิญชวนให้
ประชาชนในท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น โดยจัดเป็นโซน 

            

5.  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

            



-3- 

ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันท่ี 23 - 30 พฤศจิกายน  2563 และประชุมประชาคมต าบลวันท่ี     
4 ธันวาคม 2563 

สถานที่ด้าเนินการ 
 ศาลากลางหมู่บ้านและสถานท่ีตามท่ีก าหนด 

งบประมาณ 
 จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินการ ประเภทค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  โครงการอบรมการปรับปรุง/
เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชุมประชาคม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (หน้า 69) ต้ังไว้
จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุง/เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

2. หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดท่ีจะพัฒนาและสามารถร่วมกันจัดท าแผนชุมชน
ของตนเองได้อย่าง ถูกต้อง มีคุณภาพ 

3. แผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความต่อเนื่องกัน และเช่ือมโยงสอดคล้องการพัฒนาไปทิศทาง
เดียวกัน ลดการซ้ าซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิด การปฏิบัติบนฐานข้อมูลร่วมกัน 

4. ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของ อบต. และได้รับความสะดวกในการใหบ้ริการ 
ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมโครงการอบรมการปรับปรุงเปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชุมประชาคม 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


