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รายงานการประชุมประชาคมหมูบาน 

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา 3 ป ประจําป 2556 - 2558 

วันท่ี  17 กุมภาพันธ  พ.ศ.2555   เวลา 16.30 – 19.30 น. 

ณ  ศาลากลางบาน  หมู 7 

ตําบลหาดเจาสําราญ  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 

………………………………….. 

 

เมื่อถึงเวลา 16.30 น. ปลัดเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  กลาวเปดการประชุมประชาคม เพื่อจัดทําแผนพัฒนา 3 ป 

ประจําป 2556 – 2558  

 

ปลัดเทศบาล  : สวัสดีคะ พอแมพี่นองชาวหนองตะพุก ทุกๆทานที่เสียสละเวลามาเขารวมในการ 

(น.ส.สิริกร)   การออกหนวยประชุมประชาคม โดยทางเทศบาลก็ไดจัดทํามาอยางตอเน่ืองในทุก ๆ ป  

โดยที่เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญไดมาออกหนวยในครั้งน้ีเพื่อเปนการแกไขปญหาและ 

รับฟงปญหาตาง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนในรอบปที่ผานมา เพื่อนํามาบรรจุลงแผนพัฒนาสามป  

และอีกอยางที่เทศบาลฯ อยากใหทุกทานชวยกันเสนอแนะขอคิดเห็นและปญหาที่เกิดข้ึน ซึ่ง 

ทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟงทุกปญหาและรวมกันหาวิธีการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน  อยางไร 

เราทุกคนก็มีสวนรวมในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน และยังรวมมือรวมใจในการพัฒนา 

บานเมืองของเราใหเจริญกาวหนาตอไป ดิฉันหวังเปนอยางย่ิงนะคะคงจะไดรับความรวมมือ 

รวมใจของพี่นองชาวหาดเจาเปนอยางดี ดิฉันขอเปดการประชุมประชาคมประจําป 2555 คะ 

 

จนท.ประชาสัมพันธ   :   เปนอันวาเราไดทําการเปดการประชุมประชาคมประจําป 2555 เปนที่เรียบรอยแลว 

 (นางวรรณา)   แตยังมีบุคคลอีกทานหน่ึงที่ใหความรวมมือกับเราเปนอยางดีในการเขารวมประชุม  

ประชาคมกับเราในทุก ๆ ป และในปน้ีทานก็ยังมาเขารวมกับเราอีกครั้งหน่ึง ก็คือทาน 

คุณหมออารีย ตวมศรี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหาดเจาสําราญ  

ขอเรียนเชิญทานไดกลาวอะไรเล็ก ๆ นอย กับพวกเรานะคะ เชิญคะ 

 

ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมฯ      :     สวัสดีคะ ดิฉันนางอารีย ตวมศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมตําบลหาดเจาสําราญ 

(นางอารีย ตวมศรี) และในฐานะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ ซึ่งไดจัดการ

ประชุมประชาคมประจําป 2555 ข้ึนพรอมกับโครงการประชาคมของเทศบาลในวันน้ี นะคะ  

กอนอื่นขอประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานของ รพ.สต.ใหทุกทานไดทราบกอนนะคะ งานหลัก

ของ รพ.สต.เราก็คือการใหบริการรักษาโรคเบื้องตนใหกับประชาชนในพื้นที่ เพราะที่ รพ.สต.

ของเรายังไมมีแพทยประจํา มีเพียงแตพยาบาลวิชาชีพและเจาหนาที่สาธารณสุข ซึ่งหากการ

เจ็บปวยของประชาชนเกินจากความสามารถของเจาหนาที่ รพ.สต. ก็จะทําการสงรักษาตอที่ 

รพ.พระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรีตอไป  โดยการดูแลรักษาและจะทําใหครอบคลุมกับ
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ประชากรทุกกลุมวัยนะคะ รวมถึงการดูแลรักษาดานทันตกรรม  เพียงแตในขณะน้ีเจาหนาที่

ทันตกรรมที่มีอยูไดยายไป ก็อยูในระหวางรอเจาหนาที่ยายมาใหมนะคะ เพราะในสวนของ

ของเครื่องมือเรามีพรอมอยูแลว และ รพ.สต.ของเรายังมี อสม.เปนเครือขายชวยดูและรักษา

สุขภาพของประชาชนในแตละหมูบาน โดยจะมีหนาที่ติดตามดูแลสุขภาพใหกับพี่นองใน

ความดูแลของอสม.แตละคน ซึ่งตอนน้ีหากใครมีความจําเปนจะตองเจาะเลือดเพื่อดูระดับ

นํ้าตาลในเลือดหรือวัดความดันโลหิต ก็ไมจําเปนตองเดินทางมาที่ รพ.สต.แลวนะคะ 

สามารถไปหา อสม.ในหมูบานของทานไดเลยคะ และในสวนของ การบริการของรพ.สต.ไม

ทราบวา ผูเขารวมประชุมมีขอซักถามเพิ่มเติมหรือไมคะ 

 

ท่ีประชุม   :    ไมมี  

 

ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมฯ    :        คะถาหากที่ประชุมไมมีขอซักถามใดๆ ก็ขอเขาสูการประชุมประชาคม ประจําป 2555 

(นางอารีย ตวมศรี) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญนะคะ หลายทานไดรูจักกองทุน

หลักประกันสุขภาพฯ กันเปนอยางดี แตอาจจะมีบางทานอาจจะยังไมเคยไดยินหรือไมทราบ

วากองทุนฯ น้ี คืออะไร ก็จะขอช้ีแจงใหทราบวากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล

หาดเจาสําราญ ไดเกิดความรวมมือของทุกภาคสวน ไมวาจะเปนประชาชนในพื้นที่  เทศบาล 

รพ.สต. และภาคีเครือขายตางๆ รวมกันทําขอตกลงกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติจัดต้ังเปนกองทุน โดยมีระเบียบใหใชช่ือกองทุนวา “กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ” โดยในเบื้องตนจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสวนหน่ึง และอีกสวนหน่ึงก็ไดรับการอุดหนุนจาก

เทศบาล และหากทานใดมีความประสงคจะบริจาคเงินใหกองทุนก็สามารถทําไดนะคะ ซึ่ง

งบประมาณทั้งหมดจะนําไปใชในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

ของคนในตําบล งบประมาณในสวนน้ีมีระเบียบของ สปสช.ใชเปนแนวทางในการใชจายเงิน 

ซึ่งก็มีขอหามตางๆ เชน หามสรางสิ่งปลูกสราง หรือซื้อที่ดิน หามซื้อสิ่งของแจกจายเปนตน 

นะคะ  โดยในการดําเนินงานของกองทุนจะตองมีแผนการดําเนินงานในแตละป ซึ่งในปน้ีได

เชิญผูใหญบาน ประธานชุมชน และตัวแทนกลุมองคกรตางๆ เขารวมประชุมเพื่อจัดทําแผน

ดําเนินงานประจําป 2555 ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 4 ดาน หรือ 4 ยุทธศาสตร ดังน้ีนะคะ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดบริการสุขภาพ ประเภทของกิจกรรมก็คือ การจัดบริการสรางเสริม

สุขภาพปองกันโรคและฟนฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน มีจํานวน 1 โครงการ คือ 

โครงการเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ใชงบประมาณ จํานวน 55,500 

บาท ยุทธศาสตรที่ 2  ก็คือการสนับสนุนหนวยบริการสาธารณสุข มีจํานวน 1 โครงการ  

ไดแก โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและสุขศึกษา ประชาสัมพันธงานดานสาธารณสุข  

งบประมาณ 40,000  บาท  ยุทธศาสตรที่  3 การสรางเสริมสุขภาพ ประเภทกิจกรรม คือ

การสรางเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทองถ่ิน  มี 3 โครงการ ไดแก โครงการที่ 1 



 3 

โครงการเฝาระวังสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางในเลือด  งบประมาณ จํานวน  15,200  บาท 

โครงการที่ 2 โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิต และตรวจหาไขมันในเลือด  

งบประมาณจํานวน  65,500  บาท โครงการที่ 3 โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแวน

ผูสูงอายุตําบลหาดเจาสําราญ  งบประมาณ  101,934  บาท  สุดทายคือยุทธศาสตรที่ 4 

การบริหารจัดการกองทุน  ก็ไดแก 1.โครงการประชาคมที่เราไดจัดข้ึนมาในวันน้ีใช

งบประมาณ  500  บาท เน่ืองจากเราไดจัดรวมกับการประชาคมของเทศบาลและเทศบาล

เคลื่อนที่  2.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุน  งบประมาณ 17,980  

บาท  3.การบริหารจัดการกองทุน  ซึ่งเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาเบี้ยประชุม คาวัสดุสํานักงาน 

เปนตน   งบประมาณต้ังไว  38,600  บาท  คะตามที่ไดกลาวไปแลวที่ประชุมมีขอเสนอหรือ

ความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไมคะ 

 

ท่ีประชุม   :    ไมมี  

 

ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมฯ     :        คะทุกทานอาจจะยังคิดไมออกวาจะเสนออะไรดี ก็ไมเปนไรนะคะทานสามารถเสนอ 

 (นางอารีย ตวมศรี) โครงการไดตลอดเวลานะคะ ถาเปนโครงการเรงดวนก็จะนําเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณาตอไป  

หรืออาจจะนําไปบรรจุในแผนป 2556  สําหรับในวันน้ีก็คงรบกวนเวลาของทุกทานเพียง

เทาน้ีนะคะ  ขอบคุณมากคะ  

 

จนท.ประชาสัมพันธ : ตองขอขอบคุณคุณหมออารียเปนอยางย่ิงที่มีคําแนะนําดี ๆ มาใหเราไดรับ 

(นางวรรณา วงษดําเนิน)  ฟงกันอยูตลอดและยังมีขาวประชาสัมพันธเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงเสริม  

    ตําบลตอไปดิฉันขอเริ่มเขาสูการประชุมประชาคมประจําป  2555 กันเลย  

    นะคะ เริ่มจากระเบียบวาระที่ 1 คะ   

 

ระเบียบวาระท่ี 1 : 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 



 4 

ใหมที่เกิดข้ึนมาอีกมาก ทางเทศบาลฯจึงอยากใหทุกทานชวยกันเสนอโครงการที่จะทําใหเปน 

การพัฒนาตําบลหาดเจาสําราญของเจริญมากข้ึน และเปนการแกไขปญหาความเดือนรอน 

ของชาวบาน ซึ่งในปจจุบันยังมีปญหาอีกหลาย ๆ ดานที่ยังไมไดทําการแกไข ผมอยากจะให 

ทุกทานชวยกันเสนอแนะขอคิดเห็นวาจะตองมีการแกไขหรือปรับปรุงในสวนไหนของเรา 

ใหดีย่ิงข้ึนไป ดังน้ันเทศบาลจึงออกมาประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา 3 ป ข้ึน โดยดิฉันจะให 

อานสรุปโครงการที่ไดบรรจุลงไวในแผนพัฒนาสามป ประจําป 2555-2557 วาโครงการไหน

บางที่ไดเสนอไปแลวนะคะ โดยมีทั้งหมด 24 โครงการนะคะ  

1. กอสรางถนนคสล.สายแยกบานนายสาน หมู 7 

2. กอสรางถนนคสล.สายบานนางเลียบ-บานนายพาน หมู 7 

3. กอสรางถนนคสล.(สายมดตะนอย-นาตาชิน) หมู 7 

4. ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายภายในหมูบานหนองตะพุก แยก ไปถนนสายมดตะนอย 

ม. 7 

5. ปรับปรุงถนน ลูกรัง สายเลียบคลอง  ดี 14ม. 7  (บานตาหยัน) 

6. ปรับปรุงถนน ลูกรังสายเลียบคันคลองหลังหมูบานหนองตะพุก ม. 7 

7. ปรับปรุงถนนลงลูกรังจากบานนายสาน -คันคลอง ม.7 

8. ปรับปรุงถนนลงหินคลุกตอจากถนนสายมดตะนอย ถึง คันคลองดี 14 ม.7 

9. โครงการปรับปรุงลงลูกรังเพื่อขยายไหลทางเขาหมูบานหนองตะพุก หมู 7 

10. โครงการปรับปรุงวางทอระบายนํ้าสายคลองโยธา หมู 7 

11. ขุดลอกคลองสายเลียบ ถนน ศาลาหมูบานหนองตะพุก ม.7 

12. ขุดลอกคลองระบายนํ้าสายเลียบนาเกลือม.7 

13. โครงการขุดลอกคลองสายเลียบถนนศาลาหมูบานหนองตะพุก หมู 7 

14. ขุดลอกบอนํ้าสาธารณะภายในหมูบานหนองตะพุก ม. 7 

15. โครงการขุดลอกคลองปลายนาตะกาศคลองดี 14- ดี 19 (นาตะกาศ) หมู 7 

16. ขุดลอกคลองระบายนํ้าดาดคอนกรีตสายเลียบทางเขาบานหนองตะพุก ม.7 

17. ขุดลอกคลองสายมดตะนอย ม. 7 

18. ติดต้ังมิเตอรนํ้าประปาศาลากลางหมูบานหนองตะพุก หมู 7 

19. ขยายเขตไฟฟาสายแยกเขาบานนายสาน ม. 7 

20. ขยายเขตไฟฟาถนนสายเทศบาล 7/3(ซอยแยกเขาบานผูใหญชีพ) ม.7 

21. ติดต้ังหมอแปลงไฟฟา หมู 7 

22. ปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางในหมูบาน หมู 7 

23. จัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางสนามกีฬา หมู 7 

24. ปรับปรุงศาลาสหกรณ ม.7 
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ทั้งหมดน้ี  เปนโครงการที่พวกทานเสนอไปเมื่อครั้งที่แลว และในครั้งน้ี เทศบาลได 

ออกมาประชาคมทําแผนพัฒนา 3 ป พ.ศ.2556-2558 เพื่อใหทานไดเสนอโครงการ 

ที่เปนปญหาของทานที่ไมมีใน 24โครงการน้ีหรือที่ยังไมไดเสนอไปในแผนชุมชน 

ก็สามารถเสนอไดอีกนะคะ หรือจะเสนอซ้ํากับแผนชุมชนก็ไดนะคะ เชิญคะ 

 

ผูใหญบานหมู 7  : ผมขอเสนอใหจัดทําโครงการทั้ง 24 โครงการน้ีกอน แลวเราคอยเสนอโครงการ  

 (นายออน )   ข้ึนไปใหม เพราะจากที่ผมไดอานทั้ง 24 โครงการแลว มันก็ดูเปนโครงการที่สามารถ  

    แกไขปญหาความเดือนรอนของชาวหมู 7 ไดเกือบทั้งหมดแลว และอีกอยางถาเราย่ิง  

    จะเพิ่มโครงการข้ึนไปใหม ก็อาจจะทําใหโครงการน้ันคางหลายโครงการได ซึ่งผมก็ได  

ปรึกษากับทางชาวบานเปนที่เรียบรอยแลว และถามีโครงการอะไรเรงดวนเราก็สามารถ 

นําเสนอไปทําเปนโครงการเรงดวนไดใชไมครับ 

 

ปลัดเทศบาล  : ไดคะ ก็นาจะดีเหมือนกันและทุกคนคงจะเห็นดวยนะคะ  ถาทุกทานเห็นชอบตามน้ี  

(นส.สิริกร)   เราจะไดมาเรียงลําดับความสําคัญของแตละโครงการเลยนะคะวาจะทําโครงการไหน  

    กอนดี เชิญเสนอในลําดับที่ 1 เลยนะคะ  

ชาวบาน   : ผมขอเสนอใหโครงการกอสรางถนนคสล.สายมดตะนอย-นาตาชิน หมู 7 เปนลําดับที่ 1 ครับ 

(นายพิพัฒน)    

ปลัดเทศบาล  : ไดคะ ตอไปเปนลําดับที่ 2 คะ  จะเปนโครงการไหนดีคะ 

(น.ส.สิริกร)  

ชาวบาน   : ผมขอเสนอใหโครงการกอสรางถนนคสล.สายบานนางเลียบ-บานนายพาน ม.7 เปนลําดับที่ 2  

(นายสุชีพ)    ครับ 

ปลัดเทศบาล  : ตอไปเปนลําดับที่ 3 คะ  จะเปนโครงการไหนดีคะ 

(น.ส.สิริกร) 

ชาวบานหมู 7  : ผมขอเสนอใหจัดทําโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองดี 14  หมู 7(บอตาหยัน) 

(นายประเสริฐ)   เปนลําดับที่ 3   ครับ 

ปลัดเทศบาล  : ตอไปเปนลําดับที่ 4 คะ  จะเปนโครงการไหนคะ 

(น.ส.สิริกร)    

ชาวบานหมู 7  : ผมขอเสนอใหจัดทําโครงการปรับปรุงลงลูกรังเพื่อขยายไหลทางเขาหมูบานหนองตะพุก 

 (นายประเสริฐ)   หมู 7  เปนลําดับที่ 4   ครับ 

ปลัดเทศบาล  : ตอไปเปนลําดับที่ 5 คะ  จะเปนโครงการไหนดีคะ 

(น.ส.สิริกร)   

ชาวบานหมู 7  : ผมขอเสนอใหจัดทําโครงการขุดลอกคลองปลายนาตะกาศคลองดี 14 – ดี 19 (นาตะกาศ)  หมู 7  

(นายชาติชาย)   เปนลําดับที่ 5 ครับ  
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ปลัดเทศบาล  : ตอไปเปนลําดับที่ 6 คะ  เชิญไดเลยนะคะ ถาไมมีใครเสนอปลัดจะขอสรุปโครงการตามที่ 

(น.ส.สิริกร)   ที่ประชุมไดเรียงลําดับสวนโครงการที่เหลือก็จะเรียงลําดับตามกันไปนะคะ  

ลําดับที่ 1   โครงการกอสรางถนนคสล.สายมดตะนอย-นาตาชิน หมู 7  

ลําดับที่ 2   โครงการกอสรางถนนคสล.สายบานนางเลียบ-บานนายพาน ม.7  

ลําดับที่ 3   โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองดี 14  หมู 7(บอตาหยัน) 

ลําดับที่ 4   โครงการปรับปรุงลงลูกรังเพื่อขยายไหลทางเขาหมูบานหนองตะพุก 

ลําดับที่ 5  โครงการขุดลอกคลองปลายนาตะกาศคลองดี 14 – ดี 19 (นาตะกาศ)  หมู 7  

ลําดับที่ 6  โครงการกอสรางถนนคสล.สายแยกบานนายสาน หมู 7 

ลําดับที่ 7 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายภายในหมูบานหนองตะพุก แยกไปถนน 

   สายมดตะนอย หมู 7 

ลําดับที่ 8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคันคลองหลังหมูบานหนองตะพุก หมู 7 

ลําดับที่ 9  โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังจากบานนายสาย-คันคลอง หมู 7 

ลําดับที่ 10 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกตอจากถนนสายมดตะนอย ถึง คันคลองดี 14  

     ม.7 

ลําดับที่ 11  โครงการปรับปรุงวางทอระบายนํ้าสายคลองโยธา หมู 7 

ลําดับที่ 12  โครงการขุดลอกคลองสายเลียบถนนศาลาหมูบานหนองตะพุก หมู 7 

ลําดับที่ 13 โครงการขุดลอกคลองระบายนํ้าสายเลียบนาเกลือ หมู 7 

ลําดับที่ 14  โครงการขุดลอกคลองสายเลียบถนนศาลาหมูบานหนองตะพุก หมู 7 

ลําดับที่ 15 โครงการขุดลอกบอนํ้าสาธารณะภายในหมูบานหนองตะพุก หมู 7 

ลําดับที่ 16  โครงการขุดลอกคลองระบายนํ้าดาดคอนกรีตสายเลียบทางเขาบานหนองตะพุก  

               หมู 7 

ลําดับที่ 17 โครงการขุดลอกคลองสายมดตะนอย หมู 7 

ลําดับที่ 18 โครงการติดต้ังมิเตอรนํ้าประปาศาลากลางหมูบานหนองตะพุก หมู 7 

ลําดับที่ 19 โครงการขยายเขตไฟฟาสายแยกเขาบานนายสาน หมู 7 

ลําดับที่ 20 โครงการขยายเขตไฟฟาถนนสายเทสบาล 7/3(ซอยแยกเขาบานผูใหญชีพ) หมู 7 

ลําดับที่ 21 โครงการติดต้ังหมอแปลงไฟฟา หมู 7 

ลําดับที่ 22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางในหมูบาน หมู 7 

ลําดับที่ 23 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางสนามกีฬา หมู 7 

ลําดับที่ 24 โครงการปรับปรุงศาลาสหกรณ หมู 7 

รวมทั้งหมด 24  โครงการนะคะ โดยทั้งหมดทุกโครงการไดเรียงลําดับตามที่ไดอานใหฟง 

ไปแลว  ไมทราบวามีทานใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมขอมติในที่ประชุมดวยนะคะวา

เห็นชอบตามที่เราไดเรียงลําดับโครงการทั้ง 24 โครงการน้ีหรือไมคะ 

 

มติท่ีประชุม  : มีมติเห็นชอบใหเรียงลําดับตามน้ี  
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จนท.ประชาสัมพันธ : เปนอันวามีมติเห็นชอบใหเรียงลําดับโครงการตามน้ีนะคะ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 3 

(นางวรรณา) 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เร่ือง  อ่ืนๆ 

 

จนท.ประชาสัมพันธ : มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรื่อง อื่นๆหรือไมคะ   เราจะไดมาคุยกันนะคะ   

(นางวรรณา)   เพื่อเปนการพัฒนาตําบลหาดเจาสําราญของเราใหมีความกาวหนา และเจริญมากข้ึน  

ถาไมมี  ปลัดมีคําแนะนําเกี่ยวกับการใหบริการของเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ ไมวาจะ

เปนในเรื่องของการรับเสียภาษี หรือจะเปนการขออนุญาตปลูกสรางอาคารตาง ๆโดยจะให

ทานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนผูใหคําแนะนํานะคะ ทานแรกเชิญเจาหนาที่จัดเก็บรายไดเปน

ผูอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีตาง ๆ ใหฟงกันนะคะ ถาไมเขาใจก็สามารถ

สอบถามไดเลยนะคะ 

 

เจาหนาที่จัดเก็บรายได : สวัสดีคะ ดิฉันนางขนิษฐา  ศิริราช เจาหนาที่จัดเก็บรายได มาใหคําแนะนํา 

(นางขนิษฐา ศิริราช)  เกี่ยวกับการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย ประจําป   

2554 ซึ่งในแตละอยางจะย่ืนแบบแสดงรายการไมเหมือนกันนะคะ  

1. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  

ข้ันตอนการย่ืนแบบและชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

1.1 การย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี เจาของทรัพยสินจะตองย่ืนแบบ  ภ.ร.ด. 2 

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ ของทุกป 

1.2 การชําระเงินคาภาษีเมื่อผูประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไดรับใบแจงการประเมินคาภาษี 

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

ไดรับแจงการประเมิน 

2. ภาษีปาย   

2.1 เจาของปายที่มีหนาที่เสียภาษีปายตองย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.1) ภายในเดือน

มีนาคมของทุกป 

2.2 การชําระภาษีปาย ผูเปนเจาของปายตองชําระคาภาษีภายใน  15  วัน  นับ 

แตวันที่ไดรับแจงการประเมินหรือจะชําระภาษีในวันที่ย่ืนแบบ 

3. ภาษีบํารุงทองท่ี  

3.1 การย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ใหเจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่ตองเสียภาษี ย่ืนแบบ

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

3.2 การชําระเงินคาภาษี ผูมีหนาที่เสียภาษีจะตองชําระเงินคาภาษีบํารุงทองที ่

ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกป 
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3.3  การไมย่ืนแบบและชําระภาษีภายในกําหนด ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดจะตองเสีย

เงินเพิ่มอีกรอยละ 10 ของจํานวนเงินคาภาษี 

3.4 กรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีไมชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จะตองเสียเงิน

เพิ่มอีกรอยละ 2  ของจํานวนเงินคาภาษี  

หลักฐานท่ีตองนําไปชําระภาษีทองถ่ิน 

1. หลักฐานแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน เชน 

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

- ใบอนุญาตปลูกสราง, สําเนาทะเบียนบาน หลักฐานการซื้อขายหรือจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธ์ิ (ถามี) หรือหลักฐานอื่นแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสราง (กรณีเสีย

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) 

2. ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดทายที่เคยชําระภาษีฯ ไว 

3. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัว 

4. รูปถายของปาย (กรณีเสียภาษีปาย) 

ขอบคุณคะ 

 

จนท.ประชาสัมพันธ : เปนอยางไรบางคะ พอจะเขาใจกันหรือเปลา ถามีอะไรไมเขาใจตรงไหน  

(นางวรรณา)   สอบถามจากเจาหนาที่โดยตรงไดเลยนะคะ แตถาจะใหดีทานใดที่มีภาษี  

    ที่จะตองไปชําระก็นาจะไปชําระหรือไปย่ืนแบบใหตรงตามที่กําหนดนะคะ  

    จะไดไมตองถูกปรับกันคะ ตอไปขอเชิญชางโยธาชวยใหคําแนะนําเกี่ยวกับ  

    การขออนุญาตปลูกสรางอาคารตาง ๆ เชิญคะ  

 

นายชางโยธา  : สวัสดีครับผมนายเพิ่มศักด์ิ สุมังคละพันธ นายชางโยธา ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการ  

(นายเพิ่มศักด์ิ สุมังคละพันธุ)   ขออนุญาตปลูกสรางอาคาร โดยการขออนุญาตจะตองนําเอกสารดังตอไปน้ีไปย่ืน 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  
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    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 

 

จนท.ประชาสัมพันธ : มีอะไรจะสอบถามจากทางชางเปยกบางหรือไมคะ เพราะถาทานไมเขาใจตรงไหนสามารถ  

(นางวรรณา)   สอบถามไดเลยนะคะ  จะไดเขาใจกันนะคะ ถาไมมี ขอเชิญนักวิชาการศึกษามาอธิบาย  

    โครงการที่ไดเปดรับสมัครตอไปคะ  

 

นักวิชาการฯ  : สวัสดีคะ อยากจะมาแนะนําโครงการดี ๆ ใหกับพวกเราทุกคนไดรับฟงกัน 

(นางสาวภณิตา)   เกี่ยวกับโครงการเรียนภาษาอังกฤษ  ซึ่งทางเทศบาลฯ  เห็นวาการเรียนภาษาอังกฤษ  การพูด  

    ภาษาอังกฤษเปน เรานาจะชวยกันสนับสนุนกันนะคะ ชวยกันกระตุนใหลูกของทานเห็น  

    ความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษดวยคะ  ซึ่งจากปที่แลวเราจะเห็นไดวา เด็กเริ่มที่จะมา  

สมัครเรียนกันมากข้ึน และในป 2555 ทางเทศบาลฯก็อยากจะใหทานชวยกันสนับสนุนให

ลูกหลานของทานไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน  แตตองดูวาเด็กเรียนไหวหรือเปลา ซึ่งเราไม

อยากใหเด็กดูเครียดเกินไป ในการเรียนภาษาอังกฤษ เรากําหนดเวลาเรียนเหมือนปที่แลว คือ จะ

จัดใหเรียนในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน โดยเรียนแค  3  วัน  คือ  วันจันทรถึงวันพุธ  จะแบงเรียน

เปนช้ัน ๆ คือแบงเรียนตามช่ัวโมง  แตจะไมไดเรียนทั้งวันนะคะ  และถาจะสมัครเรียน  ก็

สามารถลงช่ือไดที่ทานผูใหญบาน  ประธานชุมชน  หรือที่โรงเรียนที่ทางลูกหลานของทานไดเลย

นะคะ  หรือวาจะสมัครตอนน้ีก็ไดนะคะ  และทางเราจะมีอาหารวางไวใหรับประทานดวย  
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จนท.ประชาสัมพันธ : เปนไงคะ  เปนโครงการที่นาสนใจอีกโครงการหน่ึงนะคะ  เรานาจะสนับสนุนใหลูกหลาน 

(นางวรรณา)   ของเราใชเวลาวางใหเปนประโยชนนะคะ  ยังมีเจาหนาที่อีกคนที่จะมาใหความรูเกี่ยวับ  

    พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร ทานจะมีขอแนะนําดี ๆ มาใหเรารับฟงกันนะคะ เชิญ  

    คุณทัศนีย   สิงหภู  หัวหนาสํานักปลัด คะ เชิญคะ  

 

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  

     (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  
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     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  

     ประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน    ทั้งน้ี เพื่อพัฒนาระบอบ 

     ประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตน  

     อยางเต็มที่  เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชนของตนไดอีกประการหน่ึงดวย   

     ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสาร  

     ของราชการไปพรอมกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี  
 

จนท.ประชาสัมพันธ : ไมทราบวามีทานใดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาตําบลหาดเจาสําราญ 

(นางวรรณา)   ของเราบางหรือไมคะ ชวยกันเสนอไดเลยนะคะ  ถาไมมี  ก็จะขอใหทานปลัด  

    กลาวปดการประชุมนะคะ  
 

ปลัดเทศบาล  : ขอขอบคุณทุกทานที่ไดเสียสละเวลามาประชุมกันเพื่อเสนอความคิดเห็น 

(น.ส.สิริกร)   ตางๆ และปญหาความเดือดรอนของแตละทาน  ก็ไดมาบอกกลาวใหทาง  

    เทศบาลไดชวยเหลือ ก็ตองขอขอบคุณอีกครั้งคะ 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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