










ระเบียบวาระการประชาคมทอ้งถิน่ระดบัต าบล 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านนา 

อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
โครงการก่อสร้างโรงเรอืนพักสตัว์ พร้อมหอ้งท างาน ขนาด 7.00 x 48.00 เมตร 

(ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘) 
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.  
ณ ศาลาประชาคม หมูท่ี่ 7 บ้านเนินกระท้อน  

ต าบลบ้านนา อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
-------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50 
ภายใต้บังคับกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

 

    2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 
ข้อ 4 โครงการของรัฐ หมายความว่า การด าเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐอัน

เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือโดยวิธีการให้สัมปทาน
หรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนท า ทั้งนี้ บรรดาที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย  
วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น  

ข้อ 5 ก่อนเริ่มด าเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ตามข้อ 7 ให้ประชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดย
วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามข้อ 9 ด้วยก็ได้ 

ข้อ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่แก่ประชาชน
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุผลความจ าเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(2) สาระส าคัญของโครงการ 
(3) ผู้ด าเนินโครงการ 
(4) สถานที่ที่จะด าเนินการ 
(5) ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
(6) ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
(7) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพ  

อยู่ในสถานที่ที่จะด าเนินโครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือ
เยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากผลกระทบดังกล่าว 

(8) ประมาณการค่าใช้จ่าย ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ด าเนิน
โครงการของรัฐเอง ให้ระบุที่มาของเงินที่จะน ามาใช้จ่ายในการด าเนินโครงการนั้นด้วย 
 

/ ข้อ 9... 
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ข้อ 9 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้ 
(1) การส ารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจท าโดยวิธีดังต่อไปนี้ 

(ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
(ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือ

โทรสาร ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 
(ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 

ต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ 
(ง) การสนทนากลุ่มย่อย 

(2) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจท าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
(ก) การประชาพิจารณ์ 
(ข) การอภิปรายสาธารณะ 
(ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
(ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 

(3) วิธีอ่ืนที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด 
ข้อ 11 ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้

ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆที่เพียงพอแก่การที่
ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ให้ปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐและสถานที่จะด าเนินโครงการของรัฐนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มด าเนินการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน และให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัด
ให้มีข้ึนตามระเบียบนี้ด้วย 

ข้อ 12 เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทรายภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 
   4. ประกาศเทศบาลต าบลเมืองแกลง  เรื่ อง  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่                           
การประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลเพ่ือรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างโรงเรือนพักสัตว์ พร้อมห้องท างาน ขนาด 
7.00 x 48.00 เมตร ในวันศุกร์ที่  28 ตุลาคม ๒๕65 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่  7                         
บ้านเนินกระท้อน ต าบลบ้านนา อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕65 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลเพ่ือรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างโรงเรือน                 
          พักสัตว์ พร้อมห้องท างาน ขนาด 7.00 x 48.00 เมตร 

        
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง อ่ืนๆ 

************************************ 































































 

แผนท่ีโครงการกอสรางโรงเรือนพักสัตว พรอมหองทำงาน ขนาด 7.00 x 48.00 เมตร   

พิกัด 12.895769673315664, 101.67542103424425 
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