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รายงานการประชุมประชาคมหมูบาน 

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา 3 ป ประจําป 2556 - 2558 

วันท่ี   9  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.2555   เวลา 16.30 – 19.30 น. 

ณ  ศาลากลางบาน  หมู 6 

ตําบลหาดเจาสําราญ  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 

………………………………….. 

เมื่อถึงเวลา 16.30 น. ปลัดเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  กลาวเปดการประชุมประชาคม เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนา 3 ป ประจําป 2556 – 2558  

 

ปลัดเทศบาล  : สวัสดีคะ พอแมพี่นองชาวบางกุฬา ทุกๆทานที่เสียสละเวลามาเขารวมการกิจกรรม 

(น.ส.สิริกร)   การออกหนวยเทศบาลเคลื่อนที่ และการออกประชุมประชาคม โดยทางเทศบาลก็ไดจัดทํา  

    มาอยางตอเน่ืองในทุก ๆ ป เพื่อเปนการแกไขปญหาและรับฟงปญหาตาง ๆ ที่อาจจะ  

    เกิดข้ึนในรอบปที่ผานมา และยังเปนการออกมาเขารวมประชุมกับพวกทานเพื่อใหทานได  

    รวมจัดทําแผนพัฒนาสามป ประจําป 2556 – 2558 ซึ่งทางเทศบาลฯ ก็ยังไดรับความมือ 

เปนอยางดีจากทุกทาน  ดิฉันขอเปดการประชุมประชาคมในครั้งน้ีคะ 

จนท.ประชาสัมพันธ   :   เปนอันวาเราไดทําการเปดการประชุมประชาคม ประจําป 2555 ในครั้งน้ีเรียบรอยแลว 

(นางวรรณา วงษดําเนิน)  ยังมีอีกทานที่มีสวนในการรวมกันพัฒนาใหตําบลหาดเจาสําราญของเราเจริญกาวหนา  

    ตอไป ก็คือทานผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหาดเจาสําราญ ซึ่งทุกทาน  

อาจจะไมคุนกับตําแหนงน้ี ก็คือทานหัวหนาสถานีอนามัยตําบลหาดเจาสําราญของเรา 

น้ันเอง ใหทานไดมีขอแนะนําและใหความรูกับพวกเราอีกนะคะ เชิญคะ 

ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมฯ      :     สวัสดีคะ ดิฉันนางอารีย ตวมศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมตําบลหาดเจาสําราญ 

(นางอารีย ตวมศรี) และในฐานะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ ซึ่งได

จัดการประชุมประชาคมประจําป 2555 ข้ึนพรอมกับโครงการประชาคมของเทศบาลใน

วันน้ี นะคะ  กอนอื่นขอประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานของ รพ.สต.ใหทุกทานไดทราบกอนนะ

คะ งานหลักของ รพ.สต.เราก็คือการใหบริการรักษาโรคเบื้องตนใหกับประชาชนในพื้นที่ 

เพราะที่ รพ.สต.ของเรายังไมมีแพทยประจํา มีเพียงแตพยาบาลวิชาชีพและเจาหนาที่

สาธารณสุข ซึ่งหากการเจ็บปวยของประชาชนเกินจากความสามารถของเจาหนาที่ รพ.

สต. ก็จะทําการสงรักษาตอที่ รพ.พระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรีตอไป  โดยการดูแลรักษา

และจะทําใหครอบคลุมกับประชากรทุกกลุมวัยนะคะ รวมถึงการดูแลรักษาดานทันตกรรม  

เพียงแตในขณะน้ีเจาหนาที่ทันตกรรมที่มีอยูไดยายไป ก็อยูในระหวางรอเจาหนาที่ยายมา

ใหมนะคะ เพราะในสวนของของเครื่องมือเรามีพรอมอยูแลว และ รพ.สต.ของเรายังมี อส

ม.เปนเครือขายชวยดูและรักษาสุขภาพของประชาชนในแตละหมูบาน โดยจะมีหนาที่

ติดตามดูแลสุขภาพใหกับพี่นองในความดูแลของอสม.แตละคน ซึ่งตอนน้ีหากใครมีความ

จําเปนจะตองเจาะเลือดเพื่อดูระดับนํ้าตาลในเลือดหรือวัดความดันโลหิต ก็ไมจําเปนตอง
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เดินทางมาที่ รพ.สต.แลวนะคะ สามารถไปหา อสม.ในหมูบานของทานไดเลยคะ และใน

สวนของ การบริการของรพ.สต.ไมทราบวา ผูเขารวมประชุมมีขอซักถามเพิ่มเติมหรือไมคะ 

 

ท่ีประชุม   :    ไมมี  

 

ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมฯ    :        คะถาหากที่ประชุมไมมีขอซักถามใดๆ ก็ขอเขาสูการประชุมประชาคม ประจําป 2555 

(นางอารีย ตวมศรี) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญนะคะ หลายทานไดรูจัก

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ กันเปนอยางดี แตอาจจะมีบางทานอาจจะยังไมเคยไดยิน

หรือไมทราบวากองทุนฯ น้ี คืออะไร ก็จะขอช้ีแจงใหทราบวากองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ ไดเกิดความรวมมือของทุกภาคสวน ไมวาจะเปนประชาชน

ในพื้นที่  เทศบาล รพ.สต. และภาคีเครือขายตางๆ รวมกันทําขอตกลงกับสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติจัดต้ังเปนกองทุน โดยมีระเบียบใหใชช่ือกองทุนวา “กองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ” โดยในเบื้องตนจะไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสวนหน่ึง และอีกสวนหน่ึงก็ไดรับ

การอุดหนุนจากเทศบาล และหากทานใดมีความประสงคจะบริจาคเงินใหกองทุนก็

สามารถทําไดนะคะ ซึ่งงบประมาณทั้งหมดจะนําไปใชในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องการ

สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคของคนในตําบล งบประมาณในสวนน้ีมีระเบียบของ สปสช.

ใชเปนแนวทางในการใชจายเงิน ซึ่งก็มีขอหามตางๆ เชน หามสรางสิ่งปลูกสราง หรือซื้อ

ที่ดิน หามซื้อสิ่งของแจกจายเปนตน นะคะ  โดยในการดําเนินงานของกองทุนจะตองมี

แผนการดําเนินงานในแตละป ซึ่งในปน้ีไดเชิญผูใหญบาน ประธานชุมชน และตัวแทนกลุม

องคกรตางๆ เขารวมประชุมเพื่อจัดทําแผนดําเนินงานประจําป 2555 ซึ่งสามารถแบงออก

ไดเปน 4 ดาน หรือ 4 ยุทธศาสตร ดังน้ีนะคะ ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดบริการสุขภาพ 

ประเภทของกิจกรรมก็คือ การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคและฟนฟู

สมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน มีจํานวน 1 โครงการ คือ โครงการเสริมสรางสุขภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ใชงบประมาณ จํานวน 55,500 บาท ยุทธศาสตรที่ 2  ก็

คือการสนับสนุนหนวยบริการสาธารณสุข มีจํานวน 1 โครงการ  ไดแก โครงการพัฒนา

ระบบขอมูลขาวสารและสุขศึกษา ประชาสัมพันธงานดานสาธารณสุข  งบประมาณ 

40,000  บาท   ยุทธศาสตรที่  3 การสรางเสริมสุขภาพ ประเภทกิจกรรม คือการสราง

เสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทองถ่ิน  มี 3 โครงการ ไดแก โครงการที่ 1 โครงการ

เฝาระวังสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางในเลือด  งบประมาณ จํานวน  15,200  บาท 

โครงการที่ 2 โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิต และตรวจหาไขมันใน

เลือด  งบประมาณจํานวน  65,500  บาท โครงการที่ 3 โครงการตรวจวัดสายตาประกอบ

แวนผูสูงอายุตําบลหาดเจาสําราญ  งบประมาณ  101,934  บาท  สุดทายคือยุทธศาสตรที่ 

4 การบริหารจัดการกองทุน  ก็ไดแก 1.โครงการประชาคมที่เราไดจัดข้ึนมาในวันน้ีใช
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งบประมาณ  500  บาท เน่ืองจากเราไดจัดรวมกับการประชาคมของเทศบาลและเทศบาล

เคลื่อนที่  2.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุน  งบประมาณ 17,980  

บาท  3.การบริหารจัดการกองทุน  ซึ่งเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาเบี้ยประชุม คาวัสดุ

สํานักงาน เปนตน   งบประมาณต้ังไว  38,600  บาท  คะตามที่ไดกลาวไปแลวที่ประชุมมี

ขอเสนอหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไมคะ 

 

ท่ีประชุม   :    ไมมี  

 

ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมฯ     :        คะทุกทานอาจจะยังคิดไมออกวาจะเสนออะไรดี ก็ไมเปนไรนะคะทานสามารถเสนอ 

 (นางอารีย ตวมศรี) โครงการไดตลอดเวลานะคะ ถาเปนโครงการเรงดวนก็จะนําเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ตอไป  หรืออาจจะนําไปบรรจุในแผนป 2556  สําหรับในวันน้ีก็คงรบกวนเวลาของทุกทาน

เพียงเทาน้ีนะคะ  ขอบคุณมากคะ  

 

จนท.ประชาสัมพันธ : ตองขอขอบคุณคุณหมออารียเปนอยางย่ิงที่มีคําแนะนําดี ๆ มาใหเราไดรับ 

(นางวรรณา)   ฟงกันอยูตลอดและยังมีขาวประชาสัมพันธเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงเสริม  

    ตําบลตอไปดิฉันขอเริ่มเขาสูการประชุมประชาคมประจําป  2555 กันเลย  

    นะคะ เริ่มจากระเบียบวาระที่ 1 คะ   

 

ระเบียบวาระท่ี1  : เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

     (ไมม)ี 

จนท.ประชาสัมพันธ : ถาไมมีอะไรดิฉันขอข้ึนระเบียบวารที่ 2 กันเลยนะคะ เชิญเจาหนาที่วิเคราะห 

(นางวรรณา วงษดําเนิน)  นโยบายและแผน ไดชวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อบรรจุลงใน  

แผนพัฒนาสามป ประจําป  พ.ศ.2556 – 2558  เชิญคะ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เร่ืองเสนอโครงการแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558 

จนท.วิเคราะหฯ  : ตอไปน้ี เราจะมาทําการเสนอโครงการเพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนา 3 ป ประจําป  

(นางจันทรจิรา)    พ.ศ.2556-2558 โดยยังมีโครงการที่ตองดําเนินการกอสรางอีกหลายโครงการ และมีปญหา 

ใหมที่เกิดข้ึนมาอีกมาก ทางเทศบาลฯจึงอยากใหทุกทานชวยกันเสนอโครงการที่จะทําใหเปน 

การพัฒนาตําบลหาดเจาสําราญของเจริญมากข้ึน และเปนการแกไขปญหาความเดือนรอน 

ของชาวบาน ซึ่งในปจจุบันยังมีปญหาอีกหลาย ๆ ดานที่ยังไมไดทําการแกไข ผมอยากจะให 

ทุกทานชวยกันเสนอแนะขอคิดเห็นวาจะตองมีการแกไขหรือปรับปรุงในสวนไหนของเรา 

ใหดีย่ิงข้ึนไป ดังน้ันเทศบาลจึงออกมาประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา 3 ป ข้ึน โดยดิฉันอาน

สรุปใหฟงกันนะคะวามีโครงการไหนบางที่ไดเสนอ 

1. กอสรางถนน คสล. สายตาลตนเดียว จากถนนกั้นนํ้าเค็ม-ชายหาด ม.6 
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2. กอสรางถนนคสล.ภายในโรงเรียนบานบางกุฬา ม. 6 

3. ปรับปรุงขยายถนนทางเขาบานตาอวบ  

4. ปรับปรุงถนนลงหินคลองสายหลังบานนายอําพร ม. 6 

5. ปรับปรุงทอระบายนํ้าเช่ือมทางเขาหมูบานบางกุฬา หมู 6 

6. กอสรางเข่ือนกั้นนํ้าเซาะบริเวณ ถนนซอยตาลตนเดียว ม.6 

7. กอสรางเข่ือนเลียบคลองบางกุฬา (ดานทิศใต) ม. 6 

8. กอสรางเข่ือนเลียบคลองบางกุฬา (ดานทิศเหนือ) ม. 6 

9. กอสรางเข่ือนหินทิ้งปองกันการกัดเซาะปากคลองหัวตาล ม. 6 

10. กอสรางเข่ือนหินทิ้งปองกันการกัดเซาะปากคลองบางกุฬา ม. 6 

11. กอสรางเข่ือนคลองหัวตาลดานเหนือไปถึงเกาะกันคลื่นในทะเล ม.6 

12. ขุดลอกคลองสงนํ้าสายเลียบถนนกั้นนํ้าเค็ม  จากคลองนาใหม-สุดเขตเทศบาลม.6 

13. ขุดลอกทรายปากคลองบางกุฬา ม.6 

14. กอสรางประตูระบายนํ้าคลองเลียบทางเขาบานลุงธรรม ม.6 

15. กอสรางคลองระบายนํ้าดาดคลองกรีตสายเลียบถนนทายาง-บางกุฬา จากสามแยกบาง

กุฬา-ทางเขาบานลุงธรรม 

16. ปรับปรุงคลองระบายนํ้า ดาดคอนกรีตสายเลียบถนนซอยบานลุงธรรม ม. 6 

17. ขยายเขตประปา (บานพี่แก)  หมู 6 

18. ขยายเขตไฟฟา ม. 6 บริเวณริมคลองชลประทาน  เย้ืองรร. บานบางกุฬา 

19. ติดต้ังไฟฟาแสงสวางถนนสายคันกั้นนํ้าเค็ม(สี่แยก -อันดามัน) ม.6 

20. ติดต้ังไฟฟาแสงสวางจากโรงแรมทหารบกถึงโคงอันดามัน ม.6 

21. ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณทางแยกและทางรวม ม. 6 (โคงบางกุฬา) 

22. กอสรางสวนสุขภาพ ประจําหมูบานบางกุฬา ม.6 

23. จัดซื้ออุปกรณออกกําลังกาย กลางแจง(ฟตเนส)     ม. 1-7 

24. กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติแบบถาวร  ม.6 

ทั้งหมดน้ี  เปนโครงการที่พวกทานเสนอไปเมื่อครั้งที่แลว และในครั้งน้ี เทศบาลได 

ออกมาประชาคมทําแผนพัฒนา 3 ป พ.ศ.2556-2558 เพื่อใหทานไดเสนอโครงการ 

ที่เปนปญหาของทานที่ไมมีใน 24 โครงการน้ีหรือที่ยังไมไดเสนอไปในแผนชุมชน 

ก็สามารถเสนอไดอีกนะคะ เชิญคะ 

ชาวบาน หมู 6  : ผมวาทั้ง 24 โครงการก็เปนโครงการที่เราไดเสนอเพื่ อแกไขปญหาความเดือนรอนของ 

(นายสน)   ประชาชนบานบางกุฬาอยูแลว และผมคิดวาในตอนน้ีถาเราจะนําเอาโครงการทั้ง 24 

    โครงการที่ไดเสนอไปแลวมาดําเนินการกอสรางใหหมดเสียกอนก็นาจะดีกวานะครับ  

    ดีกวาที่จะเสนอไปอีก ก็เปนการเพิ่มเติมโครงการเขาไปอีก มันจะสะสมใหเยอะข้ึนไป  

    ผมวาอยางไรก็ทํา 24 โครงการน้ีกอนดีกวานะครับ  
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จนท.วิเคราะหฯ  : ไดคะ ก็นาจะดีเหมือนกันและทุกคนคงจะเห็นดวย หรือไมคะ เปนอันวาในที่ประชุม 

 (นางจันทรจิรา)   เห็นดวยตามน้ีเลยนะคะ  ตอไปก็จะเปนการเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ 

    คะ เรียงจากลําดับที่ 1 เลยนะคะ เชิญคะ  

ชาวบานหมู  6  : ผมขอเสนอโครงการขยายเขตไฟฟา หมู 6 บริเวณริมคลองชลประทาน เย่ืองโรงเรียน 

(นายแถม)   บานบางกุฬา เปนลําดับที่ 1 ครับ 

จนท.วิเคราะหฯ  : ไดคะ  เชิญเสนอโครงการลําดับที่ 2 ไดเลยคะ 

(นางจันทรจิรา)    

ชาวบานหมู 6  : ผมขอเสนอโครงการ กอสรางเข่ือนเลียบคลองบางกุฬา(ดานทิศใต) หมู 6 เปนลําดับที่ 2 ครับ 

(นายมานะ)     

จนท.วิเคราะหฯ  : ไดคะ ตอไปเปนโครงการลําดับที่ 3 เชิญเสนอโครงการตอไปไดเลยคะ 

(นางจันทรจิรา)    

ชาวบาน  หมู 6  : ผมขอเสนอโครงการกอสราง กอสรางเข่ือนเลียบคลองบางกุฬา(ดานทิศเหนือ) เปนลําดับที่ 3  

(นายแสง)   เพราะมันจะไดสรางตอเน่ืองกันไปเลยนะครับ  

จนท.วิเคราหฯ  : ตอไปเปนลําดับที่ 4 คะ เชิญไดเลยนะคะ ถาไมมีใครเสนอดิฉันจะขอสรุปโครงการตามที่ 

(นางจันทรจิรา)   ที่ประชุมไดเรียงลําดับสวนโครงการที่เหลือก็จะเรียงลําดับตามกันไปนะคะ  

ลําดับที่ 1   โครงการขยายเขตไฟฟา หมู 6 บริวเณริมคลองชลประทาน เย่ืองโรงเรียนบางหุฬา 

ลําดับที่ 2   โครงการกอสรางเข่ือนเลียบคลองบางกุฬา(ดานทิศใต) ม. 6 

ลําดับที่ 3   โครงการกอสรางเข่ือนเลียบคลองบางกุฬา(ดานทิศเหนือ) หมู 6 

ลําดับที่ 4 โครงการกอสรางสวนสุขภาพ ประจําหมูบานบางกุฬา ม.6 

ลําดับที่ 5 โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติแบบถาวร  ม.6 

ลําดับที่ 6 โครงการ ปรับปรุงขยายถนนทางเขาบานตาอวบม.6 

ลําดับที่ 7  โครงการปรับปรุงทอระบายนํ้าเช่ือมทางเขาหมูบานบางกุฬา ม.6 

ลําดับที่ 8  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลองสายหลังบานนายอําพร ม. 6 

ลําดับที่ 9  กอสรางเข่ือนกั้นนํ้าเซาะบริเวณ ถนนซอยตาลตนเดียว ม.6 

ลําดับที่ 10  กอสรางเข่ือนหินทิ้งปองกันการกัดเซาะปากคลองหัวตาล ม. 6 

ลําดับที่ 11 กอสรางเข่ือนหินทิ้งปองกันการกัดเซาะปากคลองบางกุฬา หมู 6 

ลําดับที่ 12  กอสรางเข่ือนคลองหัวตาลดานเหนือไปถึงเกาะกันคลื่นในทะเล ม.6 

ลําดับที่ 13  ขุดลอกคลองสงนํ้าสายเลียบถนนกั้นนํ้าเค็ม  จากคลองนาใหม-สุดเขต 

                เทศบาลม.6 

ลําดับที่ 14  ขุดลอกทรายปากคลองบางกุฬา ม.6 

ลําดับที่ 15 กอสรางประตูนํ้าคลองระบายนํ้าคลอเลียบทางเขาบานลุงธรรม หมู 6 

ลําดับที่ 16 ปรับปรุงคลองระบายนํ้า ดาดคอนกรีตสายเลียบถนนซอยบานลุงธรรม ม. 6 

ลําดับที่ 17 กอสรางคลองระบายนํ้าดาดคอนกรีตสายเลียบถนนทายาง-บางกุฬา จากสาม 

    แยกบางกุฬา-ทางเขาบานลุงธรรม 
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ลําดับที่ 18 โครงการขยายเขตประปา (บานพี่แก) หมู 6 

ลําดับที่ 19 โครงการติดต้ังไฟฟาแสงสวางถนนสายคันกั้นนํ้าเค็ม(สี่แยก-อันดามัน)หมู 6 

ลําดับที่ 20 โครงการติดต้ังไฟฟาแสงสวางจากโรงแรมทหารบกถึงโคงอันดามัน หมู 6 

ลําดับที่ 21 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณทางแยกและทางรวม หมู 6 

      (โคงบางกุฬา)  

ลําดับที่ 22 โครงการกอสรางสวนสุขภาพ ประจําหมูบานบางกุฬา หมู 6 

 ลําดับที่ 23 โครงการจัดซื้ออุปกรณออกกําลังกาย กลางแจง(ฟตเนส) หมู 1 - 7 

ลําดับที่ 24 โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติแบบถาวร 

รวมทั้งหมด 24   โครงการนะคะ โดยทั้งหมดทุกโครงการไดเรียงลําดับตามที่ไดอานใหฟง 

ไปแลว  ไมทราบวามีทานใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมขอมติในที่ประชุมดวยนะคะ

วาเห็นชอบตามที่เราไดเรียงลําดับโครงการทั้ง 24 โครงการน้ีหรือไมคะ 
 

มติท่ีประชุม  : มีมติเห็นชอบใหเรียงลําดับตามน้ี  
 

ปลัดเทศบาล  : เปนอันวามติในที่ประชุม มีความเห็นชอบตามน้ีนะคะ มีใครจะเสนออะไรอีกหรือไมคะ ถาไมมีปลัด  

(น.ส.สิริกร)   ขอเขาระเบียบวาระที่ 4 เลยนะคะ 

ปลัดเทศบาล  : เปนอันวามติในที่ประชุมเห็นชอบนะคะ  มีใครจะเสนออะไรอีกหรือไมคะ   

(น.ส.สิริกร)   ถาไมมีปลัดขอเขาระเบียบวาระที่  3  เลยนะคะ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เร่ือง  อ่ืนๆ 
 

ปลัดเทศบาล  : มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรื่อง อื่น ๆ หรือไมคะ   เราจะไดมาคุยกันนะคะ  

 (น.ส.สริิกร)   เพื่อเปนการพัฒนาตําบลหาดเจาสําราญของเราใหมีความกาวหนา และเจริญมากข้ึน  

ถาไมมี  ปลัดมีคําแนะนําเกี่ยวกับการใหบริการของเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ ไมวาจะเปน

ในเรื่องของการรับเสียภาษี หรือจะเปนการขออนุญาตปลูกสรางอาคารตาง ๆโดยจะใหทาน

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนผูใหคําแนะนํานะคะ ทานแรกเชิญเจาหนาที่จัดเก็บรายไดเปนผูให

คําแนะนํานะคะ 

 

เจาหนาที่จัดเก็บรายได : สวัสดีคะ ดิฉันนางขนิษฐา  ศิริราช เจาหนาที่จัดเก็บรายได มาใหคําแนะนํา 

(นางขนิษฐา ศิริราช)  เกี่ยวกับการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย ประจําป   

2555 ซึ่งในแตละอยางจะย่ืนแบบแสดงรายการไมเหมือนกันนะคะ  

1. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  

ข้ันตอนการย่ืนแบบและชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

1.1 การย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี เจาของทรัพยสินจะตองย่ืนแบบ  ภ.ร.ด. 2 

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ ของทุกป 
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1.2 การชําระเงินคาภาษีเมื่อผูประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไดรับใบแจงการประเมินคา

ภาษี (ภ.ร.ด.8) จะตองชําระคาภาษี ณ งานผลประโยชนกองคลัง ภายใน 30 วัน นับถัด

จากวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

2. ภาษีปาย   

2.1 เจาของปายที่มีหนาที่เสียภาษีปายตองย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.1) ภายใน

เดือนมีนาคมของทุกป 

2.2 การชําระภาษีปาย ผูเปนเจาของปายตองชําระคาภาษีภายใน  15  วัน  นับ 

แตวันที่ไดรับแจงการประเมินหรือจะชําระภาษีในวันที่ย่ืนแบบ 

3. ภาษีบํารุงทองท่ี  

3.1 การย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ใหเจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่ตองเสีย     ภาษี ย่ืน

แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.บ.ท.) ทุกรอบระยะเวลา 4 ป 

3.2 การชําระเงินคาภาษี ผูมีหนาที่เสียภาษีจะตองชําระเงินคาภาษีบํารุงทองที ่

ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกป 

3.3  การไมย่ืนแบบและชําระภาษีภายในกําหนด ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดจะตองเสีย

เงินเพิ่มอีกรอยละ 10 ของจํานวนเงินคาภาษี 

3.4 กรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีไมชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จะตองเสีย

เงินเพิ่มอีกรอยละ 2  ของจํานวนเงินคาภาษี 

หลักฐานท่ีตองนําไปชําระภาษีทองถ่ิน 

1. หลักฐานแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน เชน 

- โฉนดที่ดิน น.ส.3 , น.ส.2, ส.ค.1 หรืออื่นๆ (กรณีเสียภาษีบํารุงทองที)่ 

- ใบอนุญาตปลูกสราง, สําเนาทะเบียนบาน หลักฐานการซื้อขายหรือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 

(ถามี) หรือหลักฐานอื่นแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสราง (กรณีเสียภาษีโรงเรือน

และที่ดิน) 

2. ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดทายที่เคยชําระภาษีฯ ไว 

3. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัว 

4. รูปถายของปาย (กรณีเสียภาษีปาย) 

จะขอช้ีแจงอีกหน่ึงเรื่องนะคะ เกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บคาถังขยะ ซี่งทาง 

เทศบาลไดจัดสงเจาหนาที่ออกจัดเก็บเงินคาถังขยะมูลฝอยตามหมูบานตาง  ๆ

คือ ดิฉันจะรับผิดชอบในการจัดเก็บของหมูที่ 4 และหมู 3 สวนคุณจริภัทรจะ 

รับผิดชอบในการจัดเก็บของหมูที่ 1 หมู 2 และหมู 6 นะคะ แตทางเราได 

เก็บลาชาไปบาง ก็อาจจะเกิดจากการที่เรามาแลวไมพบทานเจาของบาน 

ก็เลยทําใหจัดเก็บไมไดทําใหเกิดความลาชา แตทางเราก็จะพยายามดําเนินการ 

ใหเปนปจจุบันมากที่สุดนะคะ ขอบคุณคะ 

 



 8 

ปลัดเทศบาล  : เปนอยางไรบางคะ พอจะเขาใจกันหรือเปลา ถามีอะไรไมเขาใจตรงไหนสอบถาม  

(น.ส.สกิริกร)   จากเจาหนาที่โดยตรงไดเลยนะคะ แตถาจะใหดีทานใดที่มีภาษีที่จะตองไปชําระก็  

นาจะไปชําระหรือไปย่ืนแบบใหตรงตามที่กําหนดนะคะจะไดไมตองถูกปรับกันคะ  

ตอไปขอเชิญชางโยธาชวยใหคําแนะนําเกี่ยวกับ การขออนุญาตปลูกสรางอาคารตาง ๆ  

เชิญคะ 

 

นายชางโยธา  : สวัสดีครับผมนายเพิ่มศักด์ิ สุมังคละพันธ นายชางโยธา ผมจะมาจะมาอธิบาย  

 (นายเพิ่มศักด์ิ สุมังคละพันธุ)   เกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร โดยการขออนุญาตจะตองนําเอกสาร  

ดังตอไปน้ีไปย่ืน คือ  

ลักษณะของอาคารท่ีทําการกอสราง,ดัดแปลง,ร้ือถอนอาคาร ท่ีตองขออนุญาต 

    1. สรางอาคารข้ึนใหมลวน 

   2. ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยูแลว ซึ่งเพิ่มนํ้าหนักใหแกอาคารน้ัน หรือ 

ขยายพื้นที่มากข้ึน ดังน้ี 

     2.1 เพิ่ม หรือขยายพื้นที่ช้ันหน่ึงช้ันใด ต้ังแต 5 ตารางเมตรข้ึนไป  

    2.2 เปลี่ยน หรือขยายหลังคาใหคลุมเน้ือที่มากข้ึนกวาเดิมอันเปนการเพิ่ม 

    นํ้าหนักแกอาคารเดิม 

     2.3 เพิ่มหรือลดจํานวนเสาหรือคาน 

     2.4 เปลี่ยน เสา คาน บันได ผนัง หรือเพิ่มผนังเหนือสวนประกอบอื่น อัน  

    เปนการเพิ่มนํ้าหนักแกอาคารเดิม 

     2.5 เพิ่มนํ้าหนักใหแกโครงสรางของอาคารเดิมสวนหน่ึงสวนใดเกินรอยละสิบ 

   3. รื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที ่

  สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร 

   4. อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร 

การขออนุญาตมีหลักเกณฑ ดังน้ี  

   1. ใหย่ืนคํารองขออนุญาต ( ข.1 ) ที่สวนโยธาเทศบาล 

   2. หลักฐานที่จะตองย่ืนประกอบ ดังน้ี  

     - แบบแปลนการกอสราง จํานวน 2-5 ชุด  

     - สําเนาทะเบียนบาน เจาของอาคาร จํานวน 2-5 ชุด  

     - สําเนาบัตรประชาชน (หนา-หลัง ) เจาของอาคาร จํานวน 2-5 ชุด  

     - สําเนาโฉนดที่ดิน ทุกหนา (หามยอ-ขยาย) จํานวน 2-5 ชุด  

  3. กําหนดการพิจารณาอนุญาต เมื่อย่ืนหลักฐานครบถวนแลว ทางเทศบาล 

      จะดําเนินการตรวจพิจารณาแจงผลใหทราบ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับ 

การขออนุญาตก็มีหลักเกณฑตามน้ีครับ ทานใดมีขอสงสัยอะไรจะสอบถาม 

หรือไมครับ เชิญครับ 



 9 

ปลัดเทศบาล  : มีอะไรจะสอบถามจากทางชางเปยกบางหรือไมคะ เพราะถาทานไมเขาใจ  

(น.ส.สริิกร)   ตรงไหนสามารถสอบถามไดเลยนะคะ  จะไดเขาใจกันนะคะ ถาไมมี ขอเชิญ  

    นักวิชาการศึกษา มาอธิบายโครงการที่ไดเปดรับสมัครตอไปคะ  

 

นักวิชาการฯ  : สวัสดีคะ อยากจะมาแนะนําโครงการดี ๆ ใหกับพวกเราทุกคนไดรับฟงกันเกี่ยวกับ 

(นางสาวภณิตา)   โครงการเรียนภาษาอังกฤษ  ซึ่งทางเทศบาลฯ  เห็นวาการเรียนภาษาอังกฤษ  การพูด  

    ภาษาอังกฤษเปน เรานาจะชวยกันสนับสนุนกันนะคะ ชวยกันกระตุนใหลูกของทานเห็น 

    ความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษดวยคะ  ซึ่งจากปที่แลวเราจะเห็นไดวา เด็กเริ่มที่จะมา 

    สมัครเรียนกันมากข้ึน และในป 2555 ทางเทศบาลฯก็อยากจะใหทานชวยกันสนับสนุนให 

    ลูกหลานของทานไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน  และในปน้ีเทศบาลฯอาจจะจัดใหมีการ 

    สอนเพิ่ม ซึ่งโดยเราจะวัดจากความตองการของเด็ก ๆ  วาตองการที่จะเรียนอะไรเพิ่มอีกบาง   

    แตจากการที่เราไดสํารวจมาบางแลว ปรากฏวาเด็กตองการที่จะเรียนเพิ่มเกี่ยวกับ คณิต 

คิดเร็ว และ ศิลปะ  ทางเทศบาลฯ ก็กําลังจะจัดหามาให แตตองดูวาเด็กเรียนไหวหรือเปลา  

ซึ่งเราไมอยากใหเด็กดูเครียดเกินไป ในการเรียนภาษาอังกฤษ เรากําหนดเวลาเรียนเหมือนป 

ที่แลว คือ จะจัดใหเรียนในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน โดยเรียนแค 3 วัน นะคะ  จะเรียนใน 

คอสรสั้น ๆ   จะแบงเรียนเปนช้ัน ๆ คือแบงเรียนตามช่ัวโมง  แตจะไมไดเรียนทั้งวันนะคะ   

และถาจะสมัครเรียน  ก็สามารถลงช่ือไดที่ทานผูใหญบาน  ประธานชุมชน  หรือที่โรงเรียนที ่

ทางลูกหลานของทานไดเลยนะคะ    และทางเราจะมีอาหารวางไวใหรับประทานดวย  

 

ปลัดเทศบาล  : เปนไงคะ  เปนโครงการที่นาสนใจอีกโครงการหน่ึงนะคะ  เรานาจะ 

(นางสาวสริิกร)   สนับสนุนใหลูกหลานของเราใชเวลาวางใหเปนประโยชนนะคะ  เรายังม ี

อีกหน่ึงทานที่จะมาใหคําแนะนําที่ดีเกี่ยวกับการใหความรูเกี่ยวกับพระราช 

บัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ขอเชิญคะ 

 

หัวหนาสํานักปลัด : สวัสดีคะ ดิฉันนางทัศนีย  สิงหภู หัวหนาสํานักปลัด ขอช้ีแจงเกี่ยวกับพระราช 

(นางทัศนีย)   บัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540   

     “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความ 

     ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปนขอมูลขาวสาร 

     เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 

     การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

     หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีไว 

     ใหประชาชนเขาตรวจดูได   ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ 

     กําหนด 

     (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็น 

     แยงและคําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
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     (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตาม 

     มาตรา  ๗ (๔) 

     (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลัง 

     ดําเนินการ 

     (๔) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึง 

     สิทธิหนาที่ของเอกชน 

     (๕) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 

     (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวม 

     ทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 

     (๗) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แตงต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติ 

    คณะรัฐมนตรี  ทั้งน้ี ใหระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูล 

    ขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 

    (๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

    ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหน่ึง  ถามีสวนที่ตองหามมิให 

    เปดเผยตามมาตรา  ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕ อยูดวย  ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดย 

    ประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารน้ัน 

    บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือ 

    ขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึงได  ในกรณีที่สมควร 

    หนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียก 

    คาธรรมเนียมในการน้ันก็ได ในการน้ีใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย 

    ประกอบดวย  ทั้งน้ี เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

    หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ ในระบอบ 

    ประชาธิปไตย  การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 

    การดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน  เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความ 

    คิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง  อันเปนการสงเสริมใหม ี

    ความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากย่ิงข้ึน  สมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูล 

    ขาวสารของราชการ  โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูล 

    ขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญ 

    ของเอกชน   ทั้งน้ี เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนม ี

    โอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่  เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชนของตนไดอีก 

    ประการหน่ึงดวย  ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับ 

    ขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
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ปลัดเทศบาล : เปนไงคะ  พอจะเขาใจกันบางหรือไมคะ ถาไมเขาใจยังก็สอบถามกับทางเจาหนาที ่

(นางสาวสริิกร)  ไดเลยนะคะ เชิญไดเลยคะ ถาไมมีแลว ดิฉันขอขอบคุณทุกทานเปนย่ิงนะคะที่ให  

ความสําคัญในการเขารวมการประชุมประชาคม และหวังเปนอยางย่ิงวาเทศบาล 

ของเราจะเจริญกาวหนาและพัฒนาหมูบานของเราใหเปนหมูบานที่นาอยู ขอปดการ 

ประชุมคะ  ขอบคุณคะ 

 

 

 

 

ปดประชุมเวลา 19.30 น. 

 

 
 

             (ลงช่ือ)                                          ผูบันทึก /พิมพ 

                          (นางจันทรจิรา  สาพิม) 

           เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

 
 

    (ลงช่ือ)                  ผูตรวจรายงาน  

         (นางทัศนีย      สิงหภู)  

                 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  

 

 

    (ลงช่ือ)          

                  (นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม) 

               ปลัดเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 
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