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นายบุญยอด  มาคลาย  :  สวัสดีครับทุกทาน สําหรับวันน้ีที่เชิญทุกทานมาประชุมเพื่อ

(นายกเทศมนตรีฯ)      พิจารณาขอความเห็น รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา  

                                                    สามป (พ.ศ. 2557-2559)  เริ่มจากระเบียบวาระที่ 1 เลยนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1   :  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายบุญยอด  มาคลาย  :  ถาไมมีอะไรขอเริ่มระเบียบวาระที่ 2 เลยนะครับ 

(นายกเทศมนตรีฯ)       

ระเบียบวาระท่ี 2   :เร่ืองขอความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

นายบุญยอด  มาคลาย  : ขอเชิญปลัดเทศบาลเปนผูช้ีแจงระเบียบครับเชิญครับ 

  (นายกเทศมนตรีฯ)                    

น.ส.สิริกร  วัฒนธรรม  : สวัสดีคะกรรมการทุกทานนะคะ ก็จะขอช้ีแจงระเบียบการจัดทําแผนกอน  

นะคะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

                       ทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 3 การจัดทําแผนพัฒนา ขอ 16 การจัดทําแผน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามระเบียบน้ีโดยมีข้ันตอนดําเนินการดังน้ี 

1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวน

ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของเพื่อแจงแนวทางการพัฒนา

ทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และ

ประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และ

แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนดแนว

ทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานใน

การพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมา

พิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวม

แนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
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4. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ

ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ขอเชิญกรรมการทุกทานพิจารณาไดตามเอกสารที่แนบมาเชิญคะ  

นายบุญยอด  มาคลาย ในแผนยุทธศาสตรผมก็ไดเปลี่ยนวิสัยทัศนใหมนะครับเปน หาดเจา  

  (นายกเทศมนตรี) สําราญมุงเนนสูสากล คือหาดเจาเปนเมืองทองเที่ยวนะครับ เน่ืองจาก

เรากําลังจะเขาสู AEC แลว  พัฒนาคนคือประชาชนตองพูด

ภาษาอังกฤษได เปนเจาบานที่ดี และตองพัฒนาชุมชนดวย เมื่อชุมชนดี

แลวเศรษฐกิจก็ตองดีดวย และการวางรากฐานการทองเที่ยวแบบ

ปลอดภัยและย่ังยืน น้ัน นักทองเที่ยวตองไดรับความปลอดภัยเมื่อมา

ทองเที่ยว ไดรับการตอนรับที่ดี การดูแลที่ดีดวยครับ ขอเชิญกรรมการ

พิจารณารางแผนครับ 

น.ส.สิริกร  วัฒนธรรม เริ่มต้ังแตบทนํานะคะก็จะเปนการอธิบายถึงประโยชนการจัดทําแผน  

    (ปลัดเทศบาล)                              ยุทธศาสตรข้ันตอนตาง ๆ คะ มีทานใดแกไขหรือไมคะ ถาไมมีจะตอดวย

บทที่ 2 คะ บทที่ 2ก็จะประกอบไปดวยสภาพทั่วไป ขอมูลพื้นฐาน

สําคัญของตําบลนะคะ ขอมูลก็จะนํามาจากทุกภาคสวนคะ เชน งาน

ทะเบียนราษฎร ,สํานักงานเกษตร ขอมูล จปฐ. กองคลัง ปศุสัตว 

โรงเรียน สถานีตํารวจ เปนตน คะ มีทานใดจะแกไขหรือไมคะ 

ผอ. รร.วัดบางทะลุ ขอแกไขหนา  12 ครับ ตรง ในสังกัดสํานักงานประถมศึกษาแหงชาติ

แกไขเปน สพฐ.ครับ 

นายบุญยอด  มาคลาย ในสวนของโครงการที่บรรจุน้ัน เงินงบประมาณก็จะลดลงเน่ืองจาก  

  (นายกเทศมนตรี) เทศบาลมีภาระที่จะตองชําระเงินกูเพื่อกอสรางอาคารสํานักงานแตที่

ตองบรรจุในแผนไวก็เพื่อผมจะไดของบประมาณจากหนวยงานอื่น ๆ ได 

ในป  57 ผมไดของบประมาณจากโยธา ประมาณ 40 ลานบาท เพื่อ

ปรับปรุงหนาหาดของเราครับ 

น.ส.สิริกร  วัฒนธรรม ตอไปบทที่ 3 นะคะ จะประกอบไปดวยยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตร  

   (ปลัดเทศบาล) จังหวัดและยุทธศาสตรอําเภอ และยุทธศาสตรของเทศบาลคะมีทานใด

จะเสนอแนะหรือแกไขหรือไมคะเชิญคะ 

โยธาธิการและผังเมือง ผมอยากใหความสําคัญกับผังเมือง เน่ืองจากในความเปนจริง พื้นฐาน

ของการพัฒนาทุกอยางเริ่มจากผังเมืองกอน ถาเปนไปไดอยากใหเนนใน

เรื่องการจัดทําผังเปนเปนยุทธศาสตรหลัก ๆ ครับควรใหความสําคัญกับ

วิถีชีวิตชุมชนจริง ๆ ตองใหชาวบานไมเดือดรอนครับ 

น.ส.สิริกร  วัฒนธรรม ในการวางผังเมืองของเทศบาลน้ันคอนขางนากเพราะชุมชนเกิดข้ึนมา  

   (ปลัดเทศบาล) กอนแตทานนายกก็จะนําคําแนะนํามาปรับใชนะคะ  
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นายบุญยอด  มาคลาย ปญหาของเทศบาลตอนน้ีก็โดนฟองรองหลายเรื่องครับ ไมวาจะเปนเรื่อง  

  (นายกเทศมนตรี) แนวคลอง เรื่องผูบุกรุกเจาของที่ดินชายทะเลก็มักจะบุกรุกที่สาธารณะ

ของเทศบาล ในสวนของฝงนาคงไมมีปญหาสักเทาไหร สวนเรื่องวิถีชีวิต

ผมคิดวาคงตองดํารงไวแนนอนครับ 

น.ส.สิริกร  วัฒนธรรม ตอไปนะคะยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลคะ  

   (ปลัดเทศบาล) ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองรวม 

แนวทางที่ 1. พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา   

                ทอระบายนํ้า เข่ือน ฯลฯ 

แนวทางที่ 2. พัฒนาแหลงนํ้า และระบบประปาหมูบาน 

         แนวทางที่ 3. ขยายเขตบริการไฟฟาใหทั่วถึง พรอมไฟฟาสาธารณะ 

                 แนวทางที่ 4. วางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชน 

                   แนวทางที่ 5. พัฒนาระบบจราจร 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการการวางแผน การสงเสริมการลงทุน    

   พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

          แนวทางที่ 1. พัฒนาและสงเสริมผลิตผัก ผลไม ปลอดสารพิษ 

          แนวทางที่  2. พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนทุกระดับ 

         แนวทางที่ 3. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวทางเลือกดาน 

                                                          ประวัตศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 

         แนวทางที ่4. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทองเที่ยว 

                 แนวทางที่ 5. อนุรักษพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

         แนวทางที่ 6. พัฒนาระบบการใหบริการ 

         แนวทางที่ 7. พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ         

   และสิ่งแวดลอม 

         แนวทางที่ 1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ 

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

         แนวทางที่ 2. เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

         แนวทางที่ 3. บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

         แนวทางที่ 4. บําบัดนํ้าเสีย   

           แนวทางที ่5. บําบัดและจัดการขยะ 

          แนวทางที่ 6. พัฒนาภูมิทัศน สิ่งแวดลอมชุมชน 
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4. การพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

         แนวทางที่ 1. พัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 

         แนวทางที่ 2. สงเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการปองกันและแกไขปญหา 

                                             ยาเสพติด และโรคติดตอ 

         แนวทางที ่3. สงเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 

         แนวทางที ่4. ปรับปรุงและจัดการที่อยูอาศัยประชาชนผูมีรายไดนอย 

         แนวทางที่ 5. สงเสริมสุขภาพและสวัสดิการผูดอยโอกาส 

         แนวทางที่ 6. การพัฒนาเมืองนาอยูอยางย่ังยืน 

         แนวทางที่ 7. สรางและปรับปรุงระบบคุมครองทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ 

5. การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย 

     แนวทางที ่1. รักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยและทรัพยสิน 

        แนวทางที ่2. จัดหาวัสดุ อุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

        แนวทางที ่3. สงเสริมและใหความรูแกเจาหนาที่และประชาชนในการปองกัน     

                                                             อาชญากรรม 

6. การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

แนวทางที1่. สงเสริมและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 

               ภูมิปญญาทองถ่ิน 

แนวทางที2่. สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี และการมีสวนรวมของประชาชน 

แนวทางที ่1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพและ 

                ความโปรงใส 

แนวทางที ่2. ปรับปรุงพัฒนาระบบการใหบริการ 

แนวทางที ่3. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกร 

แนวทางที ่4. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 

แนวทางที ่5. ปรับปรุงพัฒนารายได 

แนวทางที ่6. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารงานทองถ่ิน 

มีทานใดจะแกไข หรือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงหรือไมคะ 

นายบุญยอด  มาคลาย   ขอเสริมในดานการศึกษาครับ ผมอยากเนนเรื่องภาษาเน่ืองจากเราจะเขาสู AEC 

  (นายกเทศมนตรี)    

ผอ.รร.หาดเจาสําราญ  จากที่เทศบาลไดจัดอบรมภาษาอังกฤษใหกับเด็ก ๆน้ัน ระยะเวลาคอนขางนอย       

                                                    ไดเคยคุยกับทานนายกไวแลวเทศบาลอาจจัดสอนประชาชนทั่วไปดวยก็ไดโดย          

เนนเรื่องการสนทนา 

นายบุญยอด  มาคลาย   ก็จะรับไวพิจารณาครับทั้งน้ีก็ตองเปนไปตามระเบียบนะครับวาทําไดหรือไม  
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น.ส.สิริกร  วัฒนธรรม  : ทานเกษตรละคะมีขอเสนอแนะหรือไมคะเชิญคะ 

(ปลัดเทศบาล)   

เกษตรอําเภอเมือง : โดยภาพรวมเห็นวาเหมาะสมดีแลวครับ แตในสวนของเกษตรก็จะมี    

นโยบายใหมครับโครงการสมารทฟารมเมอร (Smart Farmer) ถือเปน

นโยบายสําคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกําลังเรงขับเคลื่อนเพื่อให

เกษตรกรไทยเปนมืออาชีพและพึ่งตนเองไดอยางแทจริง จนสามารถ

แขงขันกับประเทศเพื่อนบานได เมื่อเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

หรือ เออีซี ในป 2558 โดยนําขอมูลเกษตรกรทั้งพืช ปศุสัตว ประมง ที่

แจงข้ึนทะเบียนกับหนวยงานที่เกี่ยวของของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณทุกราย เขาไปไวในฐานขอมูลบัตรประชาชนของ

กระทรวงมหาดไทย ดังน้ัน ในซิมที่อยูในบัตรประชาชนก็จะมีขอมูลวา

เกษตรกรรายน้ีไดข้ึนทะเบียนไวที่ไหน เมื่อไหร มีพื้นที่ทําการเกษตร

จํานวนเทาใด มีกิจกรรมทางการเกษตรอะไรบาง เปนตน ซึ่งการนํา

ขอมูลเกษตรกรมาใสไวในบัตรประชาชนน้ีจะชวยอํานวยความสะดวก

ใหกับเกษตรกรในการขอรับบริการจากภาครัฐ เพียงแคเกษตรกรนําบัตร

ประชาชนมาเสียบกับเครื่องอานบัตรก็จะสามารถแสดงฐานะการเปน

เกษตรกร และสามารถใชสิทธ์ิที่เกษตรพึงไดรับจากภาครัฐได  ก็คง

จะตองประสานงานกับเทศบาลดวยครับ 

น.ส.สิริกร  วัฒนธรรม   มีทานใดเพิ่มเติมอีกหรือไมคะถาไมมีก็จะขอมติที่ประชุมดวยคะ  

   (ปลัดเทศบาล) 

    มติที่ประชุม    เห็นชอบ  

ระเบียบวาระท่ี 3   :เร่ืองขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2557-2559) 

นายบุญยอด  มาคลาย  : ขอเชิญปลัดเทศบาลเปนผูช้ีแจงระเบียบครับเชิญครับ 

  (นายกเทศมนตรีฯ)                    

นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

                       ทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 3 การจัดทําแผนพัฒนา ขอ 17 การจัดทําแผน 

พัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบน้ีโดยมีข้ันตอนดําเนินการดังน้ี 

1.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน กําหนด

ประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และ

จุดมุงหมายการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลอง

กับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูล

พื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมา

พิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป  
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2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวม

ประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํา

รางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน    

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอ

ผูบริหารทองถ่ิน 

4. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและ

ประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

ขอเชิญกรรมการทุกทานพิจารณาไดตามเอกสารที่แนบมาเชิญคะ  

นายบุญยอด  มาคลาย   ก็ขอใหบรรจุโครงการไวกอนนะครับ   ในสวนของงบประมาณก็คงตอง  

(นายกเทศมนตรี)                                ประสานกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อของบประมาณครับ 

โยธาธิการและผังเมือง    การจัดทําผังเมืองอยูหนาไหนครับ  

น.ส.สิริกร  วัฒนธรรม   หนา  72  คะ  

   (ปลัดเทศบาล) 

นายสุจิน  นุมรอด   ขอเสนอโครงการเพิ่มครับ ทําถนนแบบหูชาง บริเวณทางเขา ม. 4  

บางทะลุ และดอนบานใหมครับ 

นายบุญยอด  มาคลาย ใหบรรจุเขาแผนไวกอนนะครับ และขณะน้ีผมไดประสานของบประมาณ  

  (นายกเทศมนตรี) เพื่อปรับปรุงถนนดอนบานใหมแลวครับ และป 57 ไดประสานขอ

งบประมาณเพื่อขยายถนนบางทะลุไวแลวครับ 

เกษตรอําเภอเมือง ถาหากทําหูชางอยากใหดูประตูนํ้าดวยครับเพราะมีประตูนํ้าอยูตรง

บริเวณน้ัน   

นายสุจิน  นุมรอด ผมคิดวาพื้นที่นาจะเพียงพอนะครับ  

นายบุญยอด  มาคลาย ขณะน้ีผมไดประสานของบประมาณในการขุดลอกคลองในตําบลทั้งหมด  

(นายกเทศมนตรี) เลยครับ  

น.ส.สิริกร  วัฒนธรรม ขอยุทธศาสตรที่ 2 เลยนะคะ เชิญเกษตรชวยตรวจดูดวยคะวามีเพิ่มเติม  

    (ปลัดเทศบาล) หรือแกไขหรือไม 

เกษตรอําเภอเมือง ในสวนของเกษตรก็ขอเพิ่มโครงการใชสารชีวภัณฑแทนสารเคมีที่ใชใน

การปองกันกําจัดศัตรูพืช  

น.ส.สิริกร  วัฒนธรรม ไดคะ   ตอไปยุทธศาสตรที่ 3  คะ มีทานใดเพิ่มเติมหรือไมคะ 

    (ปลัดเทศบาล) 

นายเพิ่มศักด์ิ  สุมังคละพันธุ เพิ่มปรับปรุงภูมิทัศนชายหาด(ดันทรายหนาหาด)ขอใหใส 3 ปเลยครับ  

     (หัวหนากองชาง) เพราะเราจําเปนที่จะตองใชรถดันทรายหนาหาดครับ  
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คุณจํารัส  มาคลาย สอบถามหนา  85 โครงการจัดต้ังธนาคารขยะชุมชน ม. 4  เห็นวา

งบประมาณ1,500,000  บาท เปนโครงการใหญมากเลยครับ 

 

น.ส.สิริกร  วัฒนธรรม   ขอแกไขงบประมาณเปน 50,000  บาท คะ    

   (ปลัดเทศบาล) 

ผอ. รร.หาดเจาสําราญ   อยากจะขอเพิ่มโครงการธนาคารขยะชุมชน สําหรับ ม. 2 บางเน่ืองจาก 

     เปนพื้นที่ทองเที่ยวนาจะมีโครงการน้ีคะ   

นายบุญยอด  มาคลาย   ไดครับ ผมกําลังคิดโครงการใหม ๆที่จะทําครับ ในเรื่องขยะ มีความคิดวา  

  (นายกเทศมนตรี)   เราจะทําถังขยะแยก แลวใหนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวแยกขยะที่สามารถนํา  

ไปขายไดใสถังครับ เมื่อไดเยอะก็นําไปขายและก็นําเงินที่ขายไดไปบริจาค 

ใหกับวัดครับ  

คุณจํารัส  มาคลาย   ขอสอบถามอีก 1 เรื่อง ครับ โครงการที่ 3 หนา 85 อยากทราบวามีการ  

รักษาความสะอาดของถนนสายหลักบางหรือไม 

นายบุญยอด  มาคลาย   มีครับ ซึ่งเราก็ทํากันอยูเปนประจํา ตัดกิ่งไมบาง ตัดหญาสองขางทาง  

  (นายกเทศมนตรี) 

คุณจํารัส  มาคลาย   ไมใชตนไมครับ ขยะครับ จะสังเกตไดวามีขยะเชนถุงพลาสติก  

ถุงขนมบางเยอะมากสองขางทาง โดยเฉพาะชวงวันหยุด 

นายบุญยอด  มาคลาย   มีทางแกไขครับอีกทางครับคือตองทําใหสวยงามคนจะไดไมกลาทิ้งขยะครับ  

  (นายกเทศมนตรี) 

น.ส.สิริกร  วัฒนธรรม   ตอไปยุทธศาสตรที่ 4 คะ ก็จะเกี่ยวกับการศึกษา และคุณภาพชีวิตคะเชิญ    

    (ปลัดเทศบาล)   กรรมการคะ  

ผอ. รร.หาดเจาสําราญ   คายเยาวชนภาคฤดูรอนกิจกรรมมีอะไรบางคะ  

น.ส.สิริกร  วัฒนธรรม   เราตองดูงบประมาณกอนคะวามีงบประมาณที่จะดําเนินการหรือไมคะ  

   (ปลัดเทศบาล)    ถึงจะกําหนดกิจกรรมไดวาจะทําอะไรบาง มีทานใดจะซักถามหรือเพิ่มเติม  

อีกหรือไมคะ ถาไมมีก็ตอดวยยุทธศาสตรที่ 5 คะ โดยสวนใหญจะประกอบไป 

ดวยโครงการดานการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอยคะ 

กรรมการจะซักถามหรือเพิ่มเติมเชิญคะถาไมมีจะตอดวยยุทธศาสตรที่ 6 คะ 

 ก็จะประกอบไปดวยโครงการเกี่ยวกับวัฒนธรรมตาง ๆ เชิญกรรมการคะ 

 

น.ส.ภาวิณี  ทองกลับ    ขอเพิ่มหนา 118  คะขอ 1  เพิ่มงบประมาณเปน  300,000 บาทคะ  

(หัวหนากองการศึกษา) 
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น.ส.สิริกร  วัฒนธรรม   ตอไปยุทธศาสตรที่ 7  นะคะ จะประกอบดวยการบริหารจัดการของเทศบาลคะ  

   (ปลัดเทศบาล)    เชิญกรรมการคะ  

นายไพริน  รัตนยศ   ขอสอบถามโครงการพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลลูกจาง

(เลขานุการนายกเทศมนตรี)                   และพนักงานจาง หนา  125 ขอใหเพิ่มคณะผูบริหารดวยครับ 

น.ส.สิริกร  วัฒนธรรม   ไดคะ   มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไมคะถาไมมีก็จะขอมติที่ประชุมคะ 

   (ปลัดเทศบาล)      

มติที่ประชุม   : มีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2557-2559)  

ระเบียบวาระที่ 4                                เรื่องอื่น ๆ  

นายบุญยอด  มาคลาย   ทานกรรมการมีขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของเทศบาลบางครับ เชิญครับ  

(นายกเทศมนตรีฯ) 

นางสาวภาวิณี  ทองกลับ   ขณะน้ีไดมีการรองเรียนเรื่องยุงชุมมาก ๆ คะ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็เยอะคะ  

(หัวหนากองการศึกษา) 

นางบุญเลี่ยม  โบสถแกว   เรื่องน้ี ชาวบานตองชวยกันดูแลบานตัวเองดวย ดูแลแหลงนํ้าขังในบานใส    

     (กรรมการ ฯ)                               ทรายอะเบท  

คุณจํารัส  มาคลาย ในซอยบานคุณพร ม. 4 พอฝนตกแลวนํ้าทวมขังตลอดครับจะมีวิธีแกปญหา  

     (กรรมการ ฯ) อยางไรไดบางครับ  

นายบุญยอด  มาคลาย ถนนซอยน้ันไมมีทอระบายนํ้าตองทําทอระบายนํ้ากอนครับ มีทานใดจะ  

(นายกเทศมนตรี ฯ) เสนอแนะอะไรอีกหรือไมครับ 

  

นายบุญยอด  มาคลาย  : ครับผมตองขอขอบคุณทานคณะกรรมการที่เสียสละเวลาเขามาประชุม  

(นายกเทศมนตรีฯ)    ขอขอบคุณมากครั บ ผมขอปดการประชุม 

 

ปดประชุมเวลา 12.10 น. 

 

             (ลงช่ือ )                         ผูบันทึก/พิมพ 

                              (นางจันทรจิรา  สาพิมพ) 

              เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

  

    (ลงช่ือ)                  ผูตรวจรายงาน  

         (นาง ทัศนีย  สิงหภู) 

                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลฯ  

     

(ลงช่ือ)         

   (นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม) 

              ปลัดเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 



 

 

บันทึกรายงานการประชุม  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําพัฒนาเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 

พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป พ.ศ.  2557-2559 

วันท่ี    10   มิถุนายน    2556    เวลา   10.30   น.  

ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 

 

เร่ิมการประชุม เวลา 10.30 น. 

 

นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม  :  สวัสดีคะทานกรรมการ สําหรับวันน้ีที่เชิญทุกทานมาประชุมเขารวม    

(ปลัดเทศบาล)       ประชุมเพื่อพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 

                                                    สามป พ.ศ. 2557 - 2559 คะ  เริ่มจากระเบียบวาระที่ 1 เลยนะคะ 

ระเบียบวาระท่ี 1   : เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม  :  ถาไมมีอะไรขอเริ่มระเบียบวาระที่ 2 เลยคะ 

(ปลัดเทศบาล)       

ระเบียบวาระท่ี 2   :เร่ืองการพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม  :  ก็จะขอช้ีแจงระเบียบการจัดทําแผนกอนนะคะ ตามระเบียบกระทรวง 

ปลัดเทศบาล                                     มหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 3  

การจัดทําแผนพัฒนา ขอ 16 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ใหดําเนินการตามระเบียบน้ีโดยมีข้ันตอนดําเนินการดังน้ี 

1.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวน

ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของเพื่อแจงแนวทางการพัฒนา

ทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และ

ประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และ

แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนดแนว

ทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานใน

การพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมา

พิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวม

แนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

3.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
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4.ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ

ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ขอเชิญกรรมการทุกทานพิจารณาไดตามเอกสารที่แนบมาเชิญคะ  

นายเพิ่มศักด์ิ สุมังคละพันธ  ขอเพิ่มหนา  50  ขอ 1.1.8 จัดจางรังวัดขอเพิ่มพรอมปกหลักแนวเขตครับ 

    หัวหนากองชาง   

คุณจําลอง  กรใย    ขอสอบถามหนา  51 ครับ ขอ 1.2.1  ขุดลอกคลอง  12 แหง ไมทราบวาที่ไหน    

     กรรมการ                                    บางครับ  

น.ส.สิริกร  วัฒนธรรม   ในแผนยุทธศาสตรก็จะครอบคลุมทั้งตําบลคะเราจะไปแยกรายละเอียดโครงการ  

    ปลัดเทศบาล                                 ในแผนพัฒนาสามปคะซึ่งเราจะพิจารณากันตอจากแผนยุทธศาสตรคะ 

นางทัศนีย   สิงหภู   ขอเพิ่มเติมหนา  54 คะขอแกไขโครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเปน      

หัวหนาสํานักปลัด                              โครงการจัดงานสงเสริมการทองเที่ยวโดยรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

     และขอเพิ่มเปนปละ 3 ครั้งคะ เน่ืองจากเวลาที่จะทําโครงการจะไดครอบคลุม 

                                                    มากย่ิงข้ึนคะ  และหนา 55  โครงการกลุมประมงสงเสริมการทองเที่ยว ขอแกไข    

                                                    เปน อบรม สัมมนาการทองเที่ยวคะขอบคุณคะ  

นางสาวอุไร  นิลงาม                            ขอแกไข หนา  56  คะ เน่ืองจากไดรับหนังสือสั่งการเรื่องการลดใชพลังงานคะ 

เจาหนาที่บริหารระบบคอมพิวเตอร          ก็อยากจะแกไขโครงการอบรมการประดิษฐผลผลิตจากวัสดุรีไซเคิลเปนโครงการ  

ลดการใชพลังงาน   โดยตัวช้ีวัดก็จะเปนการรณรงค และประชาสัมพันธคะ 

ขอบคุณคะ 

นางสาวภาวิณี  ทองกลับ   ขอแกไขในสวนของกองการศึกษา คะ ขอเพิ่ม ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนา  

 หัวหนากองการศึกษา                         เด็กเล็ก /หองนํ้า คะ  หนา  61 ขอแกไข ขอ  4.1.15 ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ  

                                                    การศึกษา แกไขเปนโครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการศึกษา คะ   และหนา  65         

                                                    โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาสทางการศึกษาขอใหเอาออกคะ  ขอบคุณคะ 

นายสุวัฒน  ปรีชนิด   ในหนา  62  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา และพัฒนา  

    นายชางโยธา                                คุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3 สงเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ ขอเพิ่ม  

                                                   โครงการกอสรางสนามกีฬาครับ  

นางสุภมาส  มั่นจันทึก   หนา  63  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา และพัฒนา  

   นักพัฒนาชุมชน                             คุณภาพชีวิต แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและจัดการที่อยูอาศัยประชาชนผูมีรายไดนอย 

                       4.4.1 โครงการบานเอื้อราษฎร  ขอใหเอาออกเน่ืองจากไมสามารถดําเนินการได 

นางทัศนีย  สิงหภู                               หนา 64  โครงการประกวดหนาบานนามองชุมชนนาอยู คงจะไมไดดําเนินการก็

หัวหนาสํานักปลัด                               ขอใหเอาออกคะ   และหนา  66  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการจัด  

                                                     ระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย แนวทางที่ 3 สงเสริมและ  

                                                      ใหความรูแกเจาหนาที่และประชาชนในการปองกันอาชญากรรม ขอเพิ่ม  

                                                     โครงการอบรมชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเลคะเปาหมายก็จะดําเนินการ  

                                                     ปละ  1 ครั้ง คะ ขอบคุณคะ  
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นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม   มีกรรมการทานใดจะเสนอแนะอีกหรือไมคะถาไมมีก็จะขอมติที่ประชุมคะ  

     ปลัดเทศบาล 

     มติที่ประชุม    เห็นชอบใหนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมื่อไดปรับแกตามที่                  

                                                    คณะกรรมการไดเสนอแนะแลว  

ระเบียบวาระท่ี 3   :เร่ืองขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2557-2559)         

นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

    ปลัดเทศบาล                                ทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 3 การจัดทําแผนพัฒนา ขอ 17 การจัดทําแผน 

พัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบน้ีโดยมีข้ันตอนดําเนินการดังน้ี 

1.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน กําหนด

ประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และ

จุดมุงหมายการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลอง

กับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูล

พื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมา

พิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวม

ประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํา

รางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน    

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอ

ผูบริหารทองถ่ิน 

5. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและ

ประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

ขอเชิญกรรมการทุกทานพิจารณาไดตามเอกสารที่แนบมาเชิญคะ  

นายจําลอง  กรใย   โครงการทั้งหมดมาจากประชาคมหมูบานผมเห็นวาเยอะมากเลยครับ  

     กรรมการ    เราจะเอางบประมาณจากที่ไหนมาดําเนินการ  

นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม   ในสวนของงบประมาณของเทศบาลคงจะไมพอ ก็คงจะพิจารณาดําเนินการใน  

     ปลัดเทศบาล                               โครงการที่จําเปนเรงดวนที่หมูบานจัดลําดับความตองการมากอน และสวนหน่ึง  

                                                    ทานนายกก็จะไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตาง ๆ ดวยคะ  

นายเพิ่มศักด์ิ  สุมังคละพันธุ                  ในยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองรวมน้ันกองชางได 

       หัวหนากองชาง                          ตรวจสอบแลวมีแกไขรายละเอียดโครงการนิดหนอยครับซึ่งจะไดใหรายละเอียด 

                                                   กับเจาหนาที่วิเคราะหเพื่อแกไขใหถูกตองครับ  

นางทัศนีย  สิงหภู   สําหรับโครงการที่เพิ่มหรือแกไขในแผนยุทธศาสตรแลวก็ขอใหเพิ่มหรือแกไขใน

หัวหนาสํานักปลัด                               แผนพัฒนาสามป ดวยคะ  
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นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม   มีกรรมการทานใดจะเสนอแนะอีกหรือไมคะถาไมมีก็ขอมติที่ประชุมคะ  

       ปลัดเทศบาล 

      มติที่ประชุม    เห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมื่อไดปรับแกตามขอเสนอ  

                                                    ของคณะกรรมการแลว  

 

 

ปดประชุมเวลา 12.05 น. 

 

             (ลงช่ือ )                         ผูบันทึก/พิมพ 

                            (นางจันทรจิรา  สาพิมพ) 

            เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

 

    (ลงช่ือ)                  ผูตรวจรายงาน  

         (นาง ทัศนีย  สิงหภู) 

                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลฯ 

 

    (ลงช่ือ)         

   (นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม) 

            ปลัดเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


