
โครงการจัดเวทีชาวบ้านประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
 

1. ชื่อโครงการ   จัดเวทีชาวบ้านประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา  
 

2. หลักการและเหตุผล          ปัจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกผัน ทั้งสภาพแวดล้อม 
วัฒนธรรม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการด ารงชีวิตของ
ประชาชน อย่างไรก็ตามยังต้องมีการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะชุมชนต้องเข้า
มามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่การร่วมวางแผนในการรับทราบ แนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกัน จะท าให้ชุมชนกับเทศบาลได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
และแก้ไขปัญหาของชุมชน บรรลุวิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ประเทศ
ไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ รวมถึง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี (พ.ศ. 2561-2565)  
  การจัดเวทีประชาคมจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่เป็นกระบวนการวิธีการหนึ่งที่
จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวิเคราะห์ปัญหาและทราบความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือน าไปสู่การก าหนดภารกิจ แนวทางการ
พัฒนาการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ให้มีทิศทางที่สอดคล้องสนับสนุนการพัฒนา
ร่วมกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง  
           เทศบาลเมืองอ่างศิลา จึงจัดโครงการจัดเวทีชาวบ้านประชาคมชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองอ่างศิลาขึ้น  เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนน าปัญหาและความต้องการต่างๆ ของ
ประชาชนมาผ่านกระบวนการกลั่นกรอง วิเคราะห์ จนน าไปสู่แนวทางในการด าเนินงาน
และการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดต่อไป 
 

 

3. วัตถุประสงค์            3.1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ได้เสนอปัญหา      
  ความต้องการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

            3.2 เพ่ือส่งเสริมประชาชน และวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้เกิดการคิด 
    วิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
    ผ่านกระบวนการประชาคม 

                       3.3 เพ่ือให้เทศบาลเมืองอ่างศิลา ด าเนินการขับเคลื่อนและบริหารงานการพัฒนา 
     ท้องถิ่น ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

 

4. วิธีด าเนินการ... 
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4. วิธีด าเนินการ  4.1 ปรึกษาคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ถึงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

4.2 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
4.3 ท าค าสั่งและประสานงานหน่วยงานเพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดเวทีประชาคม 
4.4 ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กลุ่มเป้าหมาย โดยแยกสถานทีป่ระชุมแต่ละต าบล 
4.5 ด าเนินการจัดประชุมประชาคมตามก าหนดการ  
4.6 จัดท าบันทึกรายงานการประชุมและติดตามประเมินผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
4.7 สรุปและประเมินผลโครงการ 
4.8 รายงานผลการด าเนินงานโครงการจัดเวทีชาวบ้านประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลฯ 
 

5. งบประมาณ         งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง         
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย     
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
 โครงการจัดเวทีชาวบ้านประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดเวทีชาวบ้านประชาคมชุมชนในเขตเทศบาล ในวงเงิน
งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การตกแต่ง
สถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
พิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดงาน ค่าของสมคุณในการจัดงาน ค่า
กระเป๋าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดงาน  

 

6. เป้าหมาย 1. ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมือง  
อ่างศิลา จ านวน 20 ชุมชน  
2. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
3. หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   จ านวน 2 ครั้ง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

8. สถานที่ด าเนินการ การประชุมประชาคม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จ านวน 4 ต าบล ได้แก่ 
1. ต าบลบ้านปึก ณ วัดใหม่เกตุงาม  

    2. ต าบลเสม็ด ณ วัดเตาปูน 
    3. ต าบลอ่างศิลา ณ ศาลาวัดอ่างศิลา  
    4. ต าบลห้วยกะปิ ณ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน (สารพัดช่าง)  
 
 

9. ผู้รับผิดชอบ... 
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  9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายสวัสดิการสังคม กองการศึกษา เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  10.1 ประชาชนแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาได้รับทราบข้อมูล 
        ข่าวสาร และมีความเข้าใจในขั้นตอนการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
10.2 เทศบาลและประชาชนร่วมกันบูรณาการในเรื่องของการพัฒนาและแก้ไข 
        ปัญหาของชุมชน โดยประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาและ 

             ความต้องการ 
10.3 ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้เสนอต่อคณะผู้บริหาร      
        เทศบาลเมืองอ่างศิลา เพ่ือน าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 



ตารางแนบท้าย เดือนธันวาคม 2563 
โครงการจัดเวทีชาวบ้านประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ตั้งแต่เวลา 17.00 นาฬิกา เป็นต้นไป 
 
 

วันที่ สถานที ่ ต าบล จ านวน (คน) 

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 
ใต้อาคาร อบจ.  

โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม 
บ้านปึก 130 

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 
ศาลาท าบุญ 
วัดเตาปูน 

เสม็ด 130 

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 
อาคารอเนกประสงค์ 

วัดอ่างศิลา 
อ่างศิลา 110 

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 
โดมอเนกประสงค์

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 
(สารพัดช่าง) 

ห้วยกะปิ 80 

รวม                                                                450 
 

กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมเวทีประชาคมในต าบลบ้านปึก ประกอบด้วย 
1. ประธานและคณะกรรมการชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ จ านวน 28 คน 
2. ประชาชนในต าบล จ านวน 67 คน 
3. พนักงานเทศบาลตามค าสั่ง จ านวน 35 คน 

รวมทั้งสิ้น 130 คน 
 

กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมเวทีประชาคมในต าบลเสม็ด ประกอบด้วย 
1. ประธานและคณะกรรมการชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ จ านวน 24 คน 
2. ประชาชนในต าบล จ านวน 71 คน 
3. พนักงานเทศบาลตามค าสั่ง จ านวน 35 คน 

รวมทั้งสิ้น 130 คน 
 

กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมเวทีประชาคมในต าบลอ่างศิลา ประกอบด้วย 
1. ประธานและคณะกรรมการชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ จ านวน 20 คน 
2. ประชาชนในต าบล จ านวน 55 คน 
3. พนักงานเทศบาลตามค าสั่ง จ านวน 35 คน 

รวมทั้งสิ้น 110 คน 
 

กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมเวทีประชาคมในต าบลห้วยกะปิ 55 คน ประกอบด้วย 
1. ประธานและคณะกรรมการชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ จ านวน 8 คน 
2. ประชาชนในต าบล จ านวน 37 คน 
3. พนักงานเทศบาลตามค าสั่ง จ านวน 35 คน 

รวมทั้งสิ้น 80 คน                        



โครงการจัดเวทีชาวบ้านประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันพุธที่ ๒ เดอืนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคาร อบจ. โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม 

 



โครงการจัดเวทีชาวบ้านประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันพุธที่ ๙ เดอืนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศาลาท าบุญ วัดเตาปูน 

 



โครงการจัดเวทีชาวบ้านประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันพุธที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ วทิยาลยัเทคนคิบางแสน 

 


