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รายงานการประชุมประชาคมหมูบาน 

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา 3 ป ประจําป 2556-2558 

วัน ท่ี  8  กุมภาพันธ  2555  เวลา 16.30 – 19.30 น. 

ณ  สวนภูมิทัศนหาดเจาสําราญ หมู 2 

ตําบลหาดเจาสําราญ  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 

………………………………….. 

เมื่อถึงเวลา 16.30 น. ปลัดเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ กลาวเปดการดําเนินการประชุมเพื่อจัดทํา 

แผนชุมชน และแผนพัฒนา 3 ป ประจําป 2556-2558  

ปลัดเทศบาล  : สวัสดีครับ พอแมพี่นองชาวหาดเจาทุกๆทานที่สละเวลามาเขารวมกิจกรรมการ 

(น.ส.สิริกร)   ออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป ประจําป 2556 – 2558 ซึ่งทาง 

เทศบาลฯ ก็ยังไดรับความมือเปนอยางดีจากพี่นองชาวตําบลหาดเจาสําราญเหมือน 

ในทุก ๆ ป  ทางเทศบาลฯก็หวังเปนอยางย่ิงวาในการออกหนวยในครั้งน้ีใหทุก 

ทานชวยกันเสนอแนะขอคิดเห็นและปญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับ 

ฟงทุกปญหาและรวมกันหาวิธีการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน  อยางไรเราทุกคนก็ม ี

สวนรวมในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน และยังรวมมือรวมใจในการพัฒนาบานเมือง 

ของเราใหเจริญกาวหนาตอไป ดิฉันหวังเปนอยางย่ิงนะครับคงจะไดรับความ 

รวมมือรวมใจของพี่นองชาวหาดเจาเปนอยางดี ซึ่งในวันน้ีเรายังไดรับความ 

รวมมือจากทานผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหาดเจาสําราญ 

ซึ่งไดใหความรวมมือในการออกหนวยประชาคมกับเราในทุก ๆ ครั้งดิฉันขอเปด

การประชุมประชาคม ประจําป 2555 เลยนะคะ 

จนท.ประชาสัมพันธ  :   ตองขอขอบคุณทานปลัดเทศบาลที่ไดกลาวเปดประชุมประชาคมในครั้งน้ี 

(นางวรรณา วงษดําเนิน)  ตอไปตองขอเรียนเชิญทานผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล-  

หาดเจาสําราญ กลาวอะไรเล็ก ๆ นอย ใหกับพวกเราไดรับทราบถึงขาวสารและ 

ประชาสัมพันธในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริการดานสุขภาพของ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหาดเจาสําราญ ไดรับฟง เชิญคะ    

ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมฯ      :     สวัสดีคะ ดิฉันนางอารีย ตวมศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม  

(นางอารีย ตวมศรี) ตําบลหาดเจาสําราญ และในฐานะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

ตําบลหาดเจาสําราญ ซึ่งไดจัดการประชุมประชาคมประจําป 2555 ข้ึนพรอมกับ

โครงการประชาคมของเทศบาลในวันน้ี นะคะ  กอนอื่นขอประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

งานของ รพ.สต.ใหทุกทานไดทราบกอนนะคะ งานหลักของ รพ.สต.เราก็คือการ

ใหบริการรักษาโรคเบื้องตนใหกับประชาชนในพื้นที่ เพราะที่ รพ.สต.ของเรายังไม

มีแพทยประจํา มีเพียงแตพยาบาลวิชาชีพและเจาหนาที่สาธารณสุข ซึ่งหากการ

เจ็บปวยของประชาชนเกินจากความสามารถของเจาหนาที่ รพ.สต. ก็จะทําการ

สงรักษาตอที่ รพ.พระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรีตอไป  โดยการดูแลรักษาและจะ

ทําใหครอบคลุมกับประชากรทุกกลุมวัยนะคะ รวมถึงการดูแลรักษาดาน         
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ทันตกรรม  เพียงแต ในขณะน้ีเจาหนาที่ทันตกรรมที่มีอยูไดยายไป ก็อยูใน

ระหวางรอเจาหนาที่ยายมาใหมนะคะ เพราะในสวนของของเครื่องมือเรามีพรอม

อยูแลว และ รพ.สต.ของเรายังมี อสม.เปนเครือขายชวยดูและรักษาสุขภาพของ

ประชาชนในแตละหมูบาน โดยจะมีหนาที่ติดตามดูแลสุขภาพใหกับพี่นองใน

ความดูแลของอสม.แตละคน ซึ่งตอนน้ีหากใครมีความจําเปนจะตองเจาะเลือด

เพื่อดูระดับนํ้าตาลในเลือดหรือวัดความดันโลหิต ก็ไมจําเปนตองเดินทางมาที่ รพ.

สต.แลวนะคะ สามารถไปหา อสม.ในหมูบานของทานไดเลยคะ และในสวนของ 

การบริการของรพ.สต.ไมทราบวา ผูเขารวมประชุมมีขอซักถามเพิ่มเติมหรือไมคะ 

 

ท่ีประชุม   :    ไมม ี

 

ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมฯ    :        คะถาหากที่ประชุมไมมีขอซักถามใดๆ ก็ขอเขาสูการประชุมประชาคม  

(นางอารีย ตวมศรี) ประจําป 2555 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญนะ

คะ หลายทานไดรูจักกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ กันเปนอยางดี แตอาจจะมีบาง

ทานอาจจะยังไมเคยไดยินหรือไมทราบวากองทุนฯ น้ี คืออะไร ก็จะขอช้ีแจงให

ทราบวากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ ไดเกิดความ

รวมมือของทุกภาคสวน ไมวาจะเปนประชาชนในพื้นที่  เทศบาล รพ.สต. และ

ภาคีเครือขายตางๆ รวมกันทําขอตกลงกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

จัดต้ังเปนกองทุน โดยมีระเบียบใหใชช่ือกองทุนวา “กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ” โดยในเบื้องตนจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสวนหน่ึง และอีกสวนหน่ึงก็ไดรับการ

อุดหนุนจากเทศบาล และหากทานใดมีความประสงคจะบริจาคเงินใหกองทุนก็

สามารถทําไดนะคะ ซึ่งงบประมาณทั้งหมดจะนําไปใชในการจัดการเกี่ยวกับเรื่อง

การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคของคนในตําบล งบประมาณในสวนน้ีมี

ระเบียบของ สปสช.ใชเปนแนวทางในการใชจายเงิน ซึ่งก็มีขอหามตางๆ เชน 

หามสรางสิ่งปลูกสราง หรือซื้อที่ดิน หามซื้อสิ่งของแจกจายเปนตน นะคะ  โดยใน

การดําเนินงานของกองทุนจะตองมีแผนการดําเนินงานในแตละป ซึ่งในปน้ีไดเชิญ

ผูใหญบาน ประธานชุมชน และตัวแทนกลุมองคกรตางๆ เขารวมประชุมเพื่อ

จัดทําแผนดําเนินงานประจําป 2555 ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 4 ดาน หรือ 4 

ยุทธศาสตร ดังน้ีนะคะ ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดบริการสุขภาพ ประเภทของ

กิจกรรมก็คือ การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคและฟนฟูสมรรถภาพ

ตามชุดสิทธิประโยชน มีจํานวน 1 โครงการ คือ โครงการเสริมสรางสุขภาพและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ใชงบประมาณ จํานวน 55,500 บาท ยุทธศาสตรที่ 

2  ก็คือการสนับสนุนหนวยบริการสาธารณสุข มีจํานวน 1 โครงการ  ไดแก 

โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและสุขศึกษา ประชาสัมพันธงานดาน
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สาธารณสุข  งบประมาณ 40,000  บาท   ยุทธศาสตรที่  3 การสราง

เสริมสุขภาพ ประเภทกิจกรรม คือการสรางเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชน

ทองถ่ิน  มี 3 โครงการ ไดแก โครงการที่ 1 โครงการเฝาระวังสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชตกคางในเลือด  งบประมาณ จํานวน  15,200  บาท โครงการที่ 2 

โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิต และตรวจหาไขมันในเลือด  

งบประมาณจํานวน  65,500  บาท โครงการที่ 3 โครงการตรวจวัดสายตา

ประกอบแวนผูสูงอายุตําบลหาดเจาสําราญ  งบประมาณ  101,934  บาท  

สุดทายคือยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการกองทุน  ก็ไดแก 1.โครงการ

ประชาคมที่เราไดจัดข้ึนมาในวันน้ีใชงบประมาณ  500  บาท เน่ืองจากเราไดจัด

รวมกับการประชาคมของเทศบาลและเทศบาลเคลื่อนที่  2.โครงการพัฒนา

ศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุน  งบประมาณ 17,980  บาท  3.การ

บริหารจัดการกองทุน  ซึ่งเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาเบี้ยประชุม คาวัสดุสํานักงาน 

เปนตน   งบประมาณต้ังไว  38,600  บาท  คะตามที่ไดกลาวไปแลวที่ประชุมมี

ขอเสนอหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไมคะ 

 

ท่ีประชุม   :    ไมม ี

 

ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมฯ     :        คะทุกทานอาจจะยังคิดไมออกวาจะเสนออะไรดี ก็ไมเปนไรนะคะ 

 (นางอารีย ตวมศรี) ทานสามารถเสนอโครงการไดตลอดเวลานะคะ ถาเปนโครงการเรงดวนก็จะ

นําเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณาตอไป  หรืออาจจะนําไปบรรจุในแผนป 2556  

สําหรับในวันน้ีก็คงรบกวนเวลาของทุกทานเพียงเทาน้ีนะคะ  ขอบคุณมากคะ  

 

จนท.ประชาสัมพันธ : ตองขอขอบคุณคุณหมออารียเปนอยางย่ิงที่มีคําแนะนําดี ๆ มาใหเราไดรับ 

(นางวรรณา วงษดําเนิน)  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 
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ระเบียบวาระท่ี 2 : เร่ืองเสนอโครงการแผนพัฒนาสามป ประจําป  พ.ศ.2556-2558 

 

จนท.วิเคราะหฯ  : ตอไปน้ีขอเชิญทุกทานชวยกันเสนอโครงการเพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนา 3 ป (นาง

จันทรจิรา)    ประจําป พ.ศ.2556-2558 ซึ่งในแตละปก็จะมีปญหาใหพวกเราชวยกันแกไข  

และยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่ยังไมไดทําหรือลงมือแกไขปญหา 

ซึ่งทางเทศบาลก็อยากที่จะใหชาวตําบลหาดเจาสําราญชวยกันพัฒนาใหตําบล 

ของเราเจริญกาวหนาและชวยกันแกไขปญหาใหกับพวกเราดวย กอนอื่นจะขอ 

อานโครงการที่พวกทานไดเสนอมาเมื่อปที่แลวใหฟงกันกอนนะคะ 

1. กอสรางถนนเลียบชายทะเลจากบริเวณหนารานอาหารประโลม  -  สถานีตรวจ

อากาศ ม.2 

2. กอสรางถนน คสล. หนาโรงเรียนและหนาวัดหาดเจาสําราญ ม.2 

3. กอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 2/17 หมู2 (บานเม็ดทราย) 

4. กอสรางถนน คสล.สายเลียบชายหาด ม.2 ชวง ซอยสถานีตรวจอากาศ -  โรงแรม

ทหารบก ม. 2  

5. กอสรางถนน คสล. เลียบคันคลองหัวตาลซอยขางสถานีเคเบิลใตนํ้า ม.2 

6. กอสรางถนน คสล.สายแยกเขาบานพักทหาร   (จากบานพัก-คลองหัวตาล) ม. 2 

7. กอสรางถนน คสล. สายคุงกะพง(จากคลองหัวตาล-ถนนกั้นนํ้าเค็ม) ม. 2 

8. กอสรางถนนคสล.ริมคลองหัวตาล ม.2 

9. ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายแยกเขาบานพักทหาร(จากบานพักทหาร-คลองหัวตาล) 

10. กอสรางสะพานขามคลองหัวตาล หมู 2 (บริเวณขางโรงแรมทหารบก) 

11. โครงการซอมแซมคอสะพานขามคลองหัวตาล หมู 2 

12. โครงการกอสรางเข่ือนหินพรอมทางเดินชมวิวบนคันเข่ือน จุดเริ่มตนจากชายหาด

สวนภูมิทัศนถึงสันเข่ือนกันคลื่น หมู 2ตําบลหาดเจาสําราญ 

13. กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร หมู 2 

14. ขุดลอกคลองหัวตาล ม.2 

15. ขุดลอกทรายปากคลองหัวตาล ม.2 

16. โครงการกอสรางผนังกันนํ้าริมคลองหัวตาลบริเวณสะพานฝงซายคลอง หมู 2 

17. ปรับปรุงคลองหัวตาล (ดานเหนือ) ม.2 

18. ติดต้ังไฟฟาแสงสวางบริเวณถนนสายหลังตลาดนัดวัดหาดเจาสําราญ ม. 2 

19. ติดต้ังไฟฟาแสงสวางภายในสวนภูมิทัศนชายหาดเจาสําราญ ม. 2 

20. ติดต้ังไฟฟาแสงสวางถนนตรงซอย 2/6 (บานเจณีย) หมู 2 

21. ติดต้ังไฟฟาแสงสวางถนนตรงซอย 2/7 (ทางลงทะเล) หมู 2 

22. ติดต้ังไฟฟาแสงสวางถนนตรงซอย 2/8(ทางลงทะเล) หมู 2 

23. ติดต้ังไฟฟาแสงสวางถนนตรงซอย 2/9(ทางลงทะเล) หมู 2 
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24. โครงการติดต้ังกลองวงจรปดบริเวณสวนภูมิทัศน หมู 2 

25. โครงการกอสรางเสารับโครงปายประชาสัมพันธและงานพิธีตาง  ๆบริเวณสี่แยก

วัดหาดเจาสําราญ หมู 2 

26. กอสรางซุมทางเขาหมูบาน ม.2 

27. ปรับปรุงภูมิทัศน 2 ขางทางบริเวณถนนสาย 3177 จากบริเวณสี่แยกวัดหาดเจา

สําราญ-สี่แยกไฟแดง หมู 2 

28. โครงการกลุมประมงสงเสริมการทองเที่ยวม.2 

29. จัดจางออกแบบพรอมจัดทํารายการกอสรางสวนสาธารณะบริเวณสวนภูมิทัศน  

30. โครงการถมทรายชายหาดเจาสําราญ หมู 1 หมู 2 และ หมู 6 

31. โครงการติดต้ังปายบานเลขที่ทุกหลังคาเรือน หมู   2 

32. กอสรางอาคารปอมยามรักษาการณ  หมู   2 

33. กอสรางศาลาพอปูย่ี ม.2 

34. ปรับปรุงกระถางปลูกไมประดับสองขางทางหลวงเทศบาลสายเพชรบุร–ีหาดเจาฯ  

ทั้งหมด 34 โครงการ เปนโครงการที่พวกทานไดเสนอมาคราวที่แลว และไดทํา

การบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ประจําป 2555 -2557 และในครั้งน้ีเทศบาลได 

ออกมาประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป ประจําป 2556-2558 

เพื่อใหทานไดเสนอโครงการที่เปนปญหาของพวกทาน และเปนปญหาที่เรงดวน

ตองการแกไข ซึ่งเปนปญหาใหมที่ไมมีใน 34  โครงการที่ไดเสนอมาแลว เชิญ

เสนอไดเลยนะคะ เชิญคะ 

ผูชวยผูใหญบานหมู 2 : ผม มีขอเสนอแนะนะครับ ผมวาเรานาจะนําเอาโครงการเดิมที่มีอยูแลวมาจัด 

(นายหน่ึง)   เรียงลําดับกันใหม เพราะวาโครงการเดิมมันก็มีอยูเยอะอยูแลว ถาเสนอเขาไปอีก 

ทางเทศบาลอาจจะดําเนินการไมทันถายังไงแลวผมวาเรียงลําดับจากโครงการ 

เดิมไปกอนดีกวานะครับ ไมทราบวาทุกทานเห็นชอบเปนอยางไรครับ 

จนท.วิเคราหฯ  : ไดคะ ไมทราบวาทุกทานมีความเห็นเปนอยางไรคะ 

(นางจันทรจิรา)     

ชาวบาน   : ผม ก็วาดีนะครับ เพราะวามันเหลืออีกต้ังหลายโครงการที่ยังไมไดทํา ผมก็เลยอยาก 

(นายประหยัด)                        ใหทําโครงการเดิมใหเสร็จกอน ใหเรียงลําดับความสําคัญกันไปเลยนะครับ      

จนท.วิเคราะห  : คะ ไดคะ ถายังไงแลวเรามาเรียงลําดับโครงการกันเลยนะคะ ไมทราบวามีทานได 

(นางจันทรจิรา)   จะเสนอโครงการใดเปนโครงการแรกคะ เชิญคะ 

ชาวบาน   : ขอเสนอโครงการกอสรางคสล. หนาโรงเรียนและหนาวัดหาดเจาสําราญ 

 (นางช้ัน)     หมู 2 เปนลําดับที่ 1 คะ 

จนท.วิเคราะห  : ไดคะ  เชิญคะตอไปเปนลําดับที่ 2 เชิญคะ 

(นางจันทรจิรา)   
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ชาวบาน   : ฉันขอเสนอโครงการ กอสรางศาลาพอปูย่ี หมู เปนลําดับที่ 2 คะ  

(นางโสภี)                                        

จนท.วิเคราะห  : ไดคะ  เชิญคะตอไปเปนลําดับที่ 3 เชิญคะ  

(นางจันทรจิรา)   

ชาวบาน   : ผมขอเสนอโครงการ กอสรางถนนเลียบชายทะเลจากบริเวณหนารานอาหาร 

 (นายชวง)                              ประโลม – สถานีตรวจอากาศ หมู 2 เปนลําดับที่ 3 

จนท.วิเคราะห  : ไดคะ  เชิญคะตอไปเปนลําดับที่  เชิญคะ มีใครเสนอหรือไมคะ ถาไมมีจะสรุป  

(นางจันทรจิรา)   โครงการที่ไดเรียงลําดับมาแลว สวนโครงการที่เหลือก็จะเรียงลําดับตอไปเลยนะคะ 

ลําดับที่ 1 โครงการกอสรางถนน คสล. หนาโรงเรียนและหนาวัดหาดเจาสําราญ ม.2 

ลําดับที่ 2 โครงการกอสรางศาลาพอปูย่ี หมู 2 

ลําดับที่ 3 โครงการกอสรางถนนเลียบชายหาดจากบริเวณหนารานอาหารประโลม 

   -สถานีตรวจอากาศ หมู 2  

ลําดับที่ 4 กอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 2/17 หมู2 (บานเม็ดทราย) 

ลําดับที่ 5 โครงการกอสรางถนนคสล.สายเลียบายหาด หมู 2 ชวงซอยสถานีตรวจ 

   อากาศ – โรงแรมทหารบก  

ลําดับที่ 6 กอสรางถนน คสล. เลียบคันคลองหัวตาลซอยขางสถานีเคเบิลใตนํ้า 

ลําดับที่ 7 กอสรางถนน คสล.สายแยกเขาบานพักทหาร (จากบานพัก-คลองหัวตาล) 

ลําดับที่ 8กอสรางถนน คสล. สายคุงกะพง(จากคลองหัวตาล-ถนนกั้นนํ้าเค็ม) ม. 2 

ลําดับที่ 9 กอสรางถนนคสล.ริมคลองหัวตาล หมู 2 

ลําดับที่ 10กอสรางถนนลงหินคลุกสายแยกเขาบานพักทหาร(จากบานพักทหาร- 

                 คลองหัวตาล)  

ลําดับที่ 11 โครงการกอสรางสะพานขามคลองหัวตาล ม.2(บริเวณขางโรงแรม 

    ทหารบก) 

ลําดับที่ 12 โครงการซอมแซมคอสะพานขามคลองหัวตาล 

ลําดับที่  13 โครงการกอสรางเข่ือนหินพรอมทางเดินชมวิวบนคันเข่ือน จุดเริ่มตน 

   จากชายหาดสวนภูมิทัศนถึงสันเข่ือนกันคลื่น หมู 2  

ลําดับที่ 14  กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร หมู 2 

ลําดับที ่15 ขุดลอกคลองหัวตาล ม.2 

ลําดับที่ 16 โครงการขุดลอกทรายปากคลองหัวตาล ม.2 

ลําดับที่ 17 โครงการกอสรางผนังกันนํ้าริมคลองหัวตาลบริเวณสะพานฝงซาย 

                  คลอง หมู 2 

ลําดับที่ 18 โครงการปรับปรุงคลองหัวตาล (ดานเหนือ) ม.2 

ลําดับที่ 19 ติดต้ังไฟฟาแสงสวางบริเวณถนนสายหลังตลาดนัดวัดหาดเจา 

      สําราญ หมู 2 

ลําดับที่ 20  โครงการติดต้ังฟาแสงสวางภายในสวนภูมิทัศนชายหาดเจาสําราญ ม.2 
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ลําดับที่ 21  โครงการ ติดต้ังไฟฟาแสงสวางถนนตรงซอย 2/6 (หลังบานเจณีย) 

ลําดับที่ 22 โครงการติดต้ังไฟฟาแสงสวางถนนตรงซอย 2/7 (ทางลงทะเล) 

ลําดับที่ 23 โครงการติดต้ังไฟฟาแสงสวางถนนตรงซอย 2/8 (ทางลงทะเล) 

ลําดับที่ 24 โครงการติดต้ังไฟฟาแสงสวางถนนตรงซอย 2/9 (ทางลงทะเล) 

ลําดับที่ 25 โครงการติดต้ังกลองวงจรปดบริเวณสวนภูมิทัศน หมู 2 

ลําดับที่ 26 โครงการกอสรางเสารับโครงปายประชาสัมพันธและงานพิธีตาง ๆ  

 บริเวณสี่แยกวัดหาดเจาสําราญ หมู 2 

ลําดับที่ 27 โครงการกอสรางซุมทางเขาหมูบาน หมู 2 

ลําดับที่ 28  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางบริเวณถนนสาย 3177 จาก

บริเวณสี่แยกวัดหาดเจาฯ-สี่แยกไฟแดง ม.2 

ลําดับที่ 29 โครงการกลุมประมงสงเสริมการทองเที่ยว หมู 2 

ลําดับที่ 30  โครงการจัดจางออกแบบพรอมจัดทํารายการกสอรางสวนสาธารณะ 

 บริเวณสวนภูมิทัศน หมู 2 

ลําดับที่ 31 โครงการถมทรายชายหาดเจาสําราญ หมู 1 หมู 2 และหมู 6 

ลําดับที่ 32 โครงการติดต้ังปายบานเลขที่ทุกหลังคาเรือน หมู 2 

ลําดับที่ 33 โครงการกอสรางอาคารปอมยามรักษาการณ หมู 2 

ลําดับที่ 34 โครงการปรับปรุงกระถางปลูกไมประดับสองขางทางหลวงเทศบาล 

                   สายเพชรบุรี – หาดเจาสําราญ  หมู 2 

ทั้งหมด 34 โครงการ ไมทราบวามีทานใดจะเสนออะไรอีกหรือไมคะ ถาไมม ี

จะขอมติในที่ประชุมนะคะวาเห็นชอบใหเรียงลําดับตามน้ีหรือไมคะ  
 

ท่ีประชุม  : มติท่ีประชุมเห็นดวย 
 

จนท.วิเคราะหฯ  : เปนอันวามีมติเห็นชอบใหเรียงลําดับตามน้ีนะคะ ตอไปจะเปนระเบียบวาระที่ 3 

(นางจันทรจิรา) 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เร่ือง  อ่ืน ๆ 
 

ปลัดเทศบาล  : มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรื่อง อื่น ๆ หรือไมคะ   เราจะไดมาคุยกันนะคะ  

 (น.ส.สิริกร)   เพื่อเปนการพัฒนาตําบลหาดเจาสําราญของเราใหมีความกาวหนา และเจริญมากข้ึน  

ถาไมมี  วันน้ีทางเทศบาลมีโครงการดี ๆ สําหรับทุกทานมาเพื่อนําเสนอใหทานไดรับ

ฟงกันกอนกลับบานนะคะ โดยโครงการน้ีเปนโครงการของกองการศึกษา 

ก็ขอใหคุณภณิตา  ทองกลับ  นักวิชาการศึกษาเปนผูอธิบายโครงการน้ีใหไดรับ 

ฟงกันนะคะ เชิญคะ 

นักวิชาการฯ  : สวัสดีคะ อยากจะมาแนะนําโครงการดี ๆ ใหกับพวกเราทุกคนไดรับฟงกัน 

(นางสาวภณิตา)   เกี่ยวกับโครงการเรียนภาษาอังกฤษ  ซึ่งทางเทศบาลฯ  เห็นวาการเรียน  

    ภาษาอังกฤษ  การพูดภาษาอังกฤษเปน เรานาจะชวยกันสนับสนุนกันนะคะ  
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ชวยกันกระตุนใหลูกของทานเห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษดวยคะ  ซึ่ง 

จากปที่แลวเราจะเห็นไดวา เด็กเริ่มที่จะมาสมัครเรียนกันมากข้ึน และในป 2555  

ทางเทศบาลฯก็อยากจะใหทานชวยกันสนับสนุนใหลูกหลานของทานไดใชเวลา 

วางใหเปนประโยชน  และในปน้ีเทศบาลฯอาจจะจัดใหมีการสอนเพิ่ม ซึ่งโดยเรา 

จะวัดจากความตองการของเด็ก ๆ  วาตองการที่จะเรียนอะไรเพิ่มอีกบาง  แตจาก 

การที่เราไดสํารวจมาบางแลว ปรากฏวาเด็กตองการที่จะเรียนเพิ่มเกี่ยวกับ คณิต 

คิดเร็ว และ ศิลปะ  ทางเทศบาลฯ ก็กําลังจะจัดหามาให แตตองดูวาเด็กเรียนไหว 

หรือเปลา ซึ่งเราไมอยากใหเด็กดูเครียดเกินไป ในการเรียนภาษาอังกฤษ เรา 

กําหนดเวลาเรียนเหมือนปที่แลว คือ จะจัดใหเรียนในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน  

โดยเรียนแค 3 วัน นะคะ  จะเปนการเรียนในชวงสั้น ๆ   จะแบงเรียนเปนช้ัน ๆ คือ 

แบงเรียนตามช่ัวโมง  แตจะไมไดเรียนทั้งวันนะคะ  และถาจะสมัครเรียน  ก ็

สามารถลงช่ือไดที่ทานผูใหญบาน  ประธานชุมชน  หรือที่โรงเรียนที่ทางลูกหลาน 

ของทานไดเลยนะคะ    และทางเราจะมีอาหารวางไวใหรับประทานดวย  

จนท.ประชาสัมพันธ : พอจะเขาใจกันบางหรือไมคะ ถายังไมเขาใจก็สามารถสอบถามไดเลยนะคะ 

(นางวรรณา วงษดําเนิน)  ถาไมมีใครสอบถามอะไร ตอไปก็ขอเชิญเจาหนาที่จัดเก็บรายได ออกมาให 

    คําแนะนําเกี่ยวกับการเสียภาษีตาง ๆ พรอมทั้งการออกจัดเก็บคาขยะมูลฝอย  

    คะ เชิญคะ  

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 

1.2 การชําระเงินคาภาษีเมื่อผูประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไดรับใบแจงการ

ประเมินคาภาษี (ภ.ร.ด.8) จะตองชําระคาภาษี ณ งานผลประโยชนกองคลัง 

ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

2. ภาษีปาย   

2.1 เจาของปายที่มีหนาที่เสียภาษีปายตองย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.1) 

ภายในเดือนมีนาคมของทุกป 

2.2 การชําระภาษีปาย ผูเปนเจาของปายตองชําระคาภาษีภายใน  15  วัน  นับ 

แตวันที่ไดรับแจงการประเมินหรือจะชําระภาษีในวันที่ย่ืนแบบ 
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3. ภาษีบํารุงทองท่ี  

3.1 การย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ใหเจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่ตองเสีย     

ภาษี ย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.บ.ท.) ทุกรอบระยะเวลา 4 ป 

3.2 การชําระเงินคาภาษี ผูมีหนาที่เสียภาษีจะตองชําระเงินคาภาษีบํารุงทองที ่

ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกป 

3.3  การไมย่ืนแบบและชําระภาษีภายในกําหนด ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

จะตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 10 ของจํานวนเงินคาภาษี 

3.4 กรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีไมชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

จะตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 2  ของจํานวนเงินคาภาษี 

หลักฐานท่ีตองนําไปชําระภาษีทองถ่ิน 

1. หลักฐานแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน เชน 

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

- ใบอนุญาตปลูกสราง, สําเนาทะเบียนบาน หลักฐานการซื้อขายหรือจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธ์ิ (ถามี) หรือหลักฐานอื่นแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสราง 

(กรณีเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน) 

2. ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดทายที่เคยชําระภาษีฯ ไว 

3. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัว 

4. รูปถายของปาย (กรณีเสียภาษีปาย) 

จะขอช้ีแจงอีกหน่ึงเรื่องนะคะ เกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บคาถังขยะ ซึ่งทาง 

เทศบาลไดจัดสงเจาหนาที่ออกจัดเก็บเงินคาถังขยะมูลฝอยตามหมูบานตาง  ๆ

คือ ดิฉันจะรับผิดชอบในการจัดเก็บของหมูที่ 4 และหมู 3 สวนคุณจริภัทรจะ 

รับผิดชอบในการจัดเก็บของหมูที่ 1 หมู 2 และหมู 6 นะคะ แตทางเราได 

เก็บลาชาไปบาง ก็อาจจะเกิดจากการที่เรามาแลวไมพบทานเจาของบาน 

ก็เลยทําใหจัดเก็บไมไดทําใหเกิดความลาชา แตทางเราก็จะพยายามดําเนินการ 

ใหเปนปจจุบันมากที่สุดนะคะ ขอบคุณคะ 

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ : เปนอยางไรบางคะ พอจะเขาใจกันหรือเปลา ถามีอะไรไมเขาใจตรงไหนสอบถาม  

(นางวรรณา)   จากเจาหนาที่โดยตรงไดเลยนะคะ หรือวาถาทานยังไมเขาใจวาทานมีหนาที่ที ่

    จะตองเสียภาษีอะไรบาง ก็สามารถสอบถามไดโดยตรงที่เจาหนาที่ไดเลยคะ 

ตอไปขอเชิญชางโยธาชวยใหคําแนะนําเกี่ยวกับ การขออนุญาตปลูกสรางอาคาร 

ตาง ๆ เชิญคะ 

นายชางโยธา  : สวัสดีครับผมนายเพิ่มศักด์ิ สุมังคละพันธ นายชางโยธา ผมจะมาจะมาอธิบาย  

 (นายเพิ่มศักด์ิ สุมังคละพันธุ)   เกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร โดยการขออนุญาตจะตองนําเอกสาร  

ดังตอไปน้ีไปย่ืน คือ  
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ลักษณะของอาคารท่ี ทําการกอสราง,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 

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ : มีอะไรจะสอบถามจากทางชางเปยกบางหรือไมคะ เพราะถาทานไมเขาใจ  

(นางวรรณา)   ตรงไหนสามารถสอบถามไดเลยนะคะ  จะไดเขาใจกันนะคะ  เรายังม ี

อีกหน่ึงทานที่จะมาใหคําแนะนําที่ดีเกี่ยวกับการใหความรูเกี่ยวกับพระราช 

บัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ขอเชิญคะ 

หัวหนาสํานักปลัด : สวัสดีคะ ดิฉันนางทัศนีย  สิงหภู หัวหนาสํานักปลัด ขอช้ีแจงเกี่ยวกับพระราช 

(นางทัศนีย)   บัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540   

     “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความ 

     ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปนขอมูลขาวสาร 

     เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 
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     การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

     หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีไว 

     ใหประชาชนเขาตรวจดูได   ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ 

     กําหนด 

     (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็น 

     แยงและคําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 

     (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 หรือ 

     ขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 

     (๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

     ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหน่ึง  ถามีสวนที่ตองหามม ิ

     ใหเปดเผยตามมาตรา  ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕ อยูดวย  ใหลบหรือตัดทอนหรือทํา 

     โดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารน้ัน บุคคลไมวาจะมีสวนได 

     เสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือ ขอสําเนาที่มีคํา 

     รับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึงได  ในกรณีที่สมควร 

     หนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียก 

     คาธรรมเนียมในการน้ันก็ได ในการน้ีใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย 

     ประกอบดวย  ทั้งน้ี เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

     หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ ในระบอบ 

     ประชาธิปไตย  การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร 

     เกี่ยวกับ การดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน  เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ 

     แสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง  อัน 

     เปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากย่ิงข้ึน  สมควรกําหนดให 

     ประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูล ขาวสารของราชการ  โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผย 

     ที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอ 
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     ประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน   ทั้งน้ี เพื่อพัฒนาระบอบ 

     ประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตน 

     อยางเต็มที่  เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชนของตนไดอีกประการหน่ึงดวย   

     ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสาร 

     ของราชการไปพรอมกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

จนท.ประชาสัมพันธ : ไมทราบวามีทานใดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาตําบลหาดเจาสําราญ 

(นางวรรณา)   ของเราบางหรือไมคะ ชวยกันเสนอไดเลยนะคะ  ถาไมมี  ก็จะขอใหทาน ปลัด 

    กลาวปดการประชุมนะคะ  

 

ปลัดเทศบาล  : ตองขอขอบคุณทุกทานที่ไดเสียสละเวลามาประชุมกันเพื่อเสนอความคิดเห็น 

(น.ส.สิริกร)   ตาง  ๆ และรับฟงถึงปญหาความเดือดรอนของแตละทานที่เกิดข้ึนในชุมชนของ 

เรา  และยังไดมารวมคิดรวมแกไขปญหาที่เกิดข้ึน ทางเทศบาลก็หวังเปนอยางย่ิง 

ที่เราจะไดรับความรวมมือจากทานในการเขารวมการประชุมในครั้ง ตอไป ๆ  ก็ 

ตองขอขอบคุณอีกครั้งครับ ขอปดการประชุมคะ  สวัสดีคะ 

 

 

ปดประชุมเวลา 19.30 น. 

 

 

             (ลงช่ือ)                                          ผูบันทึก /พิมพ 

                          (นางจันทรจิรา  สาพิมพ) 

        เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

 

 

    (ลงช่ือ)                  ผูตรวจรายงาน  

         (นางทัศนีย      สิงหภู)  

                 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  

 

    (ลงช่ือ)          

                  (นางสาวสิริกร   วัฒนธรรม) 

               ปลัดเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 
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