
รายงานการประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน                    

และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๘ 

คร้ังท่ี ๑ /๒๕๕๗ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ณ  ชุมชนอุตมิงคพัฒนา (หมูท่ี ๑) 

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

* 

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  นายจรุงศักด์ิ เรืองแกว  ปลัดเทศบาลตําบลบานแหลม ทําหนาที่เปน 
ประธานกลาวเปดประชุมตามระเบียบ  ดังน้ี 
 

ประธานฯ    ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
                                         ๑. ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ของ 
                                          องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา 
                                          ขอ ๑๗(๑)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกับประชาคมทองถ่ิน  กําหนด 
                                          ประเด็นหลักการพัฒนา ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย 
                                          เพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหา 
                                         ความตองการของประชุมประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐาน 
                                          ในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชน มาพิจารณา 
                                          ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
                                          ๒. เทศบาลตําบลบานแหลมไดกําหนดจัดงานประเพณีสงกรานตในวัน 
                                          พฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยชวงเชา จะเปนพิธีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ 
                                          ชวงบาย  มีการจัดการแขงขันกีฬาพื้นบาน ชวงเย็น  รวมรับประทานอาหาร  
                                          (โตะจีน) ชุมชนละ ๕ โตะ 
                                          ๓. ประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดของ 
                                          เทศบาลตําบลบานแหลม (ร.ร.วัดลักษณาราม) ต้ังแตบัดน้ี-๑๕ พ.ค.๒๕๕๗ 
                                          ๔. ประชาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุตมิงคจะยายไปรวมกับ 
                                          โรงเรียนวัดตนสน 
                                          ๕. การแจงรายช่ือผูที่ลงทะเบียนผูสูงอายุ/คนพิการ และเงินสงคเคราะห 
                                          คาจัดการศพ 
                                          ๖. เทศบาลตําบลบานแหลมออกพื้นที่ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และ 
                                          ยาคุมกําเนิด สุนัขและแมว 
                                          ๗. แจงการเลือกต้ัง สว. ในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๗ หากไมสามารถไปใชสิทธิ 
                                          ไดใหไปแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังไดที่เทศบาลตําบลบานแหลม 
                                          วันที่ ๓๑ มี.ค.-๖ เม.ย. ๒๕๕๗           
                                          ๘. เรื่องการซอมแซมบานไมสามารถดําเนินการได  เน่ืองจาก สตง. ไดมีการ 
                                          ทักทวง เทศบาลไมมีอํานาจหนาที่ในการซอมแซมบานและไมมีระเบียบ 
                                          รองรับ จะซอมแซมไดในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เทาน้ัน 



ประธานฯ    ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องการสอบถามปญหาและความตองการของ ประชาชน 
ตัวแทนชุมชน                          ๑. เสริมถนนค.ส.ล. ต้ังแตสะพานวัดอุตมิงค – ดานศุลกากร 
                                          ๒. ขอทุนสัญญาณไฟนํารองเดินเรือ 
                                          ๓. สรางถนนคอนกรีต  (บริเวณบานลุงออม) 
                                          ๔. กอสรางลานกีฬากลางแจงบริเวณวัดอุตมิงค 
                                          ๕. สรางทอระบายนํ้าต้ังแตบานเจปาน – วัดอุตมิงค 
ประธานฯ                              ตองขอมติในที่ประชุมดวยครับวาโครงการดังกลาวที่ชุมชนเสนอมาน้ัน ชุมชน 
รับรอง 
มติท่ีประชุม                            รับรอง 
ประธานฯ    ระเบียบวาระท่ี ๓     เ รื่องอื่นๆ 
นายวรรธน  เติมวรรธนภัทร       มีทานใดช้ีแจงรองทุกขเกี่ยวกับการทํางานของเทศบาลตําบลบานแหลม 
                                         อีกหรือไมครับ 
                                          1. ไฟดับสายใน  (เกือบถึงโรงนํ้าปลา) 
                                        ๒. ซอมแซมสะพานบริเวณสุดทางปากอาว  (ชํารุด) 
                                          3. เรื่องดูดสวม  บานอยูสุดซอยรถไมสามารถเขาไปได 
                                          ๔. ของบสนับสนุนการจัดทําเสื้อกลุมโขนชุมชนบานแหลม  
ประธานฯ                              มีสมาชิกชุมชนทานใด  จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  หากไมมีขอปดการ 
                                          ประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน 
                                          การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๘ แตเพียงเทาน้ี 
 
                                                                  ปดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

                                                                                                        ผูจดรายงานการประชุม  

                                                                ( นายพฤหัส     อักษรแกว ) 

                                                            เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

 

                              

                                                                    

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน                    

และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๘ 

คร้ังท่ี ๒ /๒๕๕๗ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ณ  ชุมชนวัดตนสนพัฒนา (หมูท่ี ๒) 
******************************************************************** 

       เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  นายอนุชา ลีอราม  รองปลัดเทศบาลตําบลบานแหลม  ทําหนาที่เปน 
ประธานกลาวเปดประชุมตามระเบียบ  ดังน้ี 
ประธานฯ    ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
                                          ๑. ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ของ 
                                          องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา 
                                          ขอ ๑๗(๑)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกับประชาคมทองถ่ิน  กําหนด 
                                         ประเด็นหลักการพัฒนา ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย 
                                          เพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหา 
                                          ความตองการของประชุมประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐาน 
                                         ในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชน มาพิจารณา 
                                          ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
                                          ๒. เทศบาลตําบลบานแหลมไดกําหนดจัดงานประเพณีสงกรานตในวัน 
                                          พฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยชวงเชา จะเปนพิธีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ 
                                          ชวงบาย  มีการจัดการแขงขันกีฬาพื้นบาน ชวงเย็น  รวมรับประทานอาหาร  
                                          (โตะจีน) ชุมชนละ ๕ โตะ 
                                          ๓. ประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดของ 
                                          เทศบาลตําบลบานแหลม (ร.ร.วัดลักษณาราม) ต้ังแตบัดน้ี-๑๕ พ.ค.๒๕๕๗ 
                                          ๔. ประชาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุตมิงคจะยายไปรวมกับ 
                                          โรงเรียนวัดตนสน 
                                          ๕. การแจงรายช่ือผูที่ลงทะเบียนผูสูงอายุ/คนพิการ และเงินสงคเคราะห 
                                          คาจัดการศพ 
                                          ๖. เทศบาลตําบลบานแหลมออกพื้นที่ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และ 
                                          ยาคุมกําเนิด สุนัขและแมว 
                                          ๗. แจงการเลือกต้ัง สว. ในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๗ หากไมสามารถไปใชสิทธิ 
                                          ไดใหไปแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังไดที่เทศบาลตําบลบานแหลม 
                                          วันที่ ๓๑ มี.ค.-๖ เม.ย. ๒๕๕๗                   
                                          ๘. เรื่องการซอมแซมบานไมสามารถดําเนินการได  เน่ืองจาก สตง. ไดมีการ 
                                          ทักทวง เทศบาลไมมีอํานาจหนาที่ในการซอมแซมบานและไมมีระเบียบ 
                                          รองรับ จะซอมแซมไดในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เทาน้ัน 
 
 



ประธานฯ     ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องการสอบถามปญหาและความตองการของ ประชาชน 
ตัวแทนชุมชน                         ๑. ขุดลอกคลองวิกเช่ือมตอคลองวัดศรีษะคาม 
                                         2 . สรางเข่ือนตอจากของเดิม  (คลองวิก) 
                                          ๓. ขอกระจกโคง บริเวณสามแยกบานผูใหญ หมู ๒ 
                                          ๔. ขอสัญญาณไฟกระพริบแยกบานผูใหญ หมู ๒ 
ประธานฯ                             ต องขอมติในที่ประชุมดวยครับ วาโครงการดังกลาวที่ชุมชนเสนอมาน้ัน 
                                          ชุมชน รับรอง 
มติท่ีประชุม                            รับรอง 
ประธานฯ     ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องอื่นๆ 
นายวรรธน  เติมวรรธนภัทร         มีทานใดช้ีแจงรองทุกขเกี่ยวกับการทํางานของเทศบาลตําบลบาน
แหลม 
                                         อีกหรือไมครับ 
                                          ๑. ซอมฝาทอขางรานกาแฟปาแหมม ตรงขามบานผูใหญ หมู ๒ 
                                          ๒. ซอมไฟฟาสองสวางสนามบาส  (ไฟแสงจันทร ๑ ดวง)                                         
ประธานฯ                              มีสมาชิกชุมชนทานใด  จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  หากไมมีขอปดการ 
                                          ประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน 
                                          การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๘ แตเพียงเทาน้ี 
 

                                                                   ปดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

                                                                                                        ผูจดรายงานการประชุม  

                                                                  ( นายพฤหัส     อักษรแกว ) 

                                                              เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

 

                              

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน                    

และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๘ 

คร้ังท่ี ๓ /๒๕๕๗ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ณ  ชุมชนบานกลางสามัคคี (หมูท่ี ๓) 

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

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  นายอนุชา ลีอราม  รองปลัดเทศบาลตําบลบานแหลม  ทําหนาที่เปน 
ประธานกลาวเปดประชุมตามระเบียบ  ดังน้ี 
ประธานฯ    ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
                                          ๑. ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ของ 
                                          องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา 
                                          ขอ ๑๗(๑)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกับประชาคมทองถ่ิน  กําหนด 
                                          ประเด็นหลักการพัฒนา ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย 
                                          เพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหา 
                                         ความตองการของประชุมประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐาน 
                                          ในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชน มาพิจารณา 
                                          ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
                                          ๒. เทศบาลตําบลบานแหลมไดกําหนดจัดงานประเพณีสงกรานตในวัน 
                                          พฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยชวงเชา จะเปนพิธีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ 
                                          ชวงบาย  มีการจัดการแขงขันกีฬาพื้นบาน ชวงเย็น  รวมรับประทานอาหาร  
                                          (โตะจีน) ชุมชนละ ๕ โตะ 
                                          ๓. ประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดของ 
                                          เทศบาลตําบลบานแหลม (ร.ร.วัดลักษณาราม) ต้ังแตบัดน้ี-๑๕ พ.ค.๒๕๕๗ 
                                         ๔. ประชาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุตมิงคจะยายไปรวมกับ 
                                          โรงเรียนวัดตนสน 
                                          ๕. การแจงรายช่ือผูที่ลงทะเบียนผูสูงอายุ/คนพิการ และเงินสงคเคราะห 
                                          คาจัดการศพ 
                                          ๖. เทศบาลตําบลบานแหลมออกพื้นที่ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และ 
                                          ยาคุมกําเนิด สุนัขและแมว 
                                          ๗. แจงการเลือกต้ัง สว. ในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๗ หากไมสามารถไปใชสิทธิ 
                                          ไดใหไปแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังไดที่เทศบาลตําบลบานแหลม 
                                          วันที่ ๓๑ มี.ค.-๖ เม.ย. ๒๕๕๗                   
                                          ๘. เรื่องการซอมแซมบานไมสามารถดําเนินการได  เน่ืองจาก สตง. ไดมีการ 
                                          ทักทวง เทศบาลไมมีอํานาจหนาที่ในการซอมแซมบานและไมมีระเบียบ 
                                          รองรับ จะซอมแซมไดในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เทาน้ัน 
 



ประธานฯ   ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่องการสอบถามปญหาและความตองการของประชาชน 
ตัวแทนชุมชน                          ๑. ขอเครื่องออกกําลังกายกลางแจง และเครื่องเลนสนาม 
                                          ๒. กอสรางถนนจากสะพานขามคลองตลาด – สุดซอยหมู ๓ 
                                          ๓. ปรับปรุงและขยายสะพานขามคลองตลาดเกา 
                                          ๔. เสริมผิวถนนพรอมปรับปรุงรางบริเวณศูนย ทสปช. 
ประธานฯ                              ตองขอมติในที่ประชุมดวยครับ วาโครงการดังกลาวที่ชุมชนเสนอมาน้ัน 
                                          ชุมชน รับรอง 
มติท่ีประชุม                            รับรอง 
ประธานฯ   ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องอื่นๆ 
นายวรรธน  เติมวรรธนภัทร         มีทานใดช้ีแจงรองทุกขเกี่ยวกับการทํางานของเทศบาลตําบลบาน
แหลม 
                                          อีกหรือไมครับ 
                                          ๑. ตามเรื่องซอมหอกระจายขาว  (ดวน)  
                                          ๒. ไฟดับบริเวณซอยบานลุงเชียรขายผลไม  (สุดซอย) 
                                          ๓. ตัดตนไมกลางซอย ๑๕  (ตนมะขามเทศระสายไฟ)  
ประธานฯ                              มีสมาชิกชุมชนทานใด  จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  หากไมมีขอปดการ 
                                          ประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน 
                                          การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๘ แตเพียงเทาน้ี 
 

                                                                 ปดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

                                                                                                      ผูจดรายงานการประชุม  

                                                                ( นายพฤหัส     อักษรแกว ) 

                                                            เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

 

                              

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน                    

และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๘ 

คร้ังท่ี ๔ /๒๕๕๗ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ณ  ชุมชนบานในพัฒนา (หมูท่ี ๔) 

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

** 

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  นายจรุงศักด์ิ เรืองแกว ปลัดเทศบาลตําบลบานแหลม  ทําหนาที่เปน 
ประธานกลาวเปดประชุมตามระเบียบ  ดังน้ี 
ประธานฯ   ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
                                       ๑. ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ของ 
                                         องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา 
                                         ขอ ๑๗(๑)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกับประชาคมทองถ่ิน  กําหนด 
                                         ประเด็นหลักการพัฒนา ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย 
                                         เพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหา 
                                         ความตองการของประชุมประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐาน 
                                        ในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชน มาพิจารณา 
                                         ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
                                         ๒. เทศบาลตําบลบานแหลมไดกําหนดจัดงานประเพณีสงกรานตในวัน 
                                          พฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยชวงเชา จะเปนพิธีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ 
                                          ชวงบาย  มีการจัดการแขงขันกีฬาพื้นบาน ชวงเย็น  รวมรับประทานอาหาร  
                                          (โตะจีน) ชุมชนละ ๕ โตะ 
                                          ๓. ประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดของ 
                                          เทศบาลตําบลบานแหลม (ร.ร.วัดลักษณาราม) ต้ังแตบัดน้ี-๑๕ พ.ค.๒๕๕๗ 
                                          ๔. ประชาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุตมิงคจะยายไปรวมกับ 
                                          โรงเรียนวัดตนสน 
                                          ๕. การแจงรายช่ือผูที่ลงทะเบียนผูสูงอายุ/คนพิการ และเงินสงคเคราะห 
                                          คาจัดการศพ 
                                          ๖. เทศบาลตําบลบานแหลมออกพื้นที่ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และ 
                                          ยาคุมกําเนิด สุนัขและแมว 
                                          ๗. แจงการเลือกต้ัง สว. ในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๗ หากไมสามารถไปใชสิทธิ 
                                          ไดใหไปแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังไดที่เทศบาลตําบลบานแหลม 
                                          วันที่ ๓๑ มี.ค.-๖ เม.ย. ๒๕๕๗                   
                                          ๘. เรื่องการซอมแซมบานไมสามารถดําเนินการได  เน่ืองจาก สตง. ไดมีการ 
                                          ทักทวง เทศบาลไมมีอํานาจหนาที่ในการซอมแซมบานและไมมีระเบียบ 
                                          รองรับ จะซอมแซมไดในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เทาน้ัน 
 



ประธานฯ   ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่องการสอบถามปญหาและความตองการของประชาชน 
ตัวแทนชุมชน                          ๑. ขุดลอกคลองวัดศรีษะคามตลอดสาย 
ประธานฯ                             ตองขอมติในที่ประชุมดวยครับ วาโครงการดังกลาวที่ชุมชนเสนอมาน้ัน 
                                          ชุมชน รับรอง 
มติท่ีประชุม                            รับรอง 
ประธานฯ   ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องอื่นๆ 
นายวรรธน  เติมวรรธนภัทร         มีทานใดช้ีแจงรองทุกขเกี่ยวกับการทํางานของเทศบาลตําบลบาน
แหลม 
                                          อีกหรือไมครับ 
                                          ๑. แจงนํ้าขังบริเวณสุดซอยบานนายก  (ดวน) 
                                          ๒. ตัดตนไมทางเขาบานปามอม , ปาสังวาลย 
                                          ๓. ซอมฝารางระบายนํ้าซอย ๑๓ บานใน 
                                          ๔. ซอมฝาทอระบายนํ้าและฝารางเหล็กซอย ๒๕   
ประธานฯ                              มีสมาชิกชุมชนทานใด  จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  หากไมมีขอปดการ 
                                          ประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน 
                                          การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๘ แตเพียงเทาน้ี 
                                                                      
                                                                   ปดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.  
 
                                                                                                      ผูจดรายงานการประชุม  
                                                                  ( นายพฤหัส     อักษรแกว ) 
                                                             เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 

 

                     

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน                    

และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๘ 

คร้ังท่ี ๕ /๒๕๕๗ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ณ  ชุมชนศาลเจากวงกงพัฒนา (หมูท่ี ๕)  

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

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  นายอนุชา ลีอราม  รองปลัดเทศบาลตําบลบานแหลม  ทําหนาที่เปน 
ประธานกลาวเปดประชุมตามระเบียบ  ดังน้ี 
ประธานฯ    ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
                                          ๑. ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ของ 
                                          องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา 
                                          ขอ ๑๗(๑)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกับประชาคมทองถ่ิน  กําหนด 
                                          ประเด็นหลักการพัฒนา ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย 
                                          เพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหา 
                                         ความตองการของประชุมประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐาน 
                                          ในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชน มาพิจารณา 
                                          ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
                                          ๒. เทศบาลตําบลบานแหลมไดกําหนดจัดงานประเพณีสงกรานตในวัน 
                                          พฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยชวงเชา จะเปนพิธีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ 
                                          ชวงบาย  มีการจัดการแขงขันกีฬาพื้นบาน ชวงเย็น  รวมรับประทานอาหาร  
                                          (โตะจีน) ชุมชนละ ๕ โตะ 
                                          ๓. ประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดของ 
                                          เทศบาลตําบลบานแหลม (ร.ร.วัดลักษณาราม) ต้ังแตบัดน้ี-๑๕ พ.ค.๒๕๕๗ 
                                          ๔. ประชาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุตมิงคจะยายไปรวมกับ 
                                          โรงเรียนวัดตนสน 
                                          ๕. การแจงรายช่ือผูที่ลงทะเบียนผูสูงอายุ/คนพิการ และเงินสงคเคราะห 
                                          คาจัดการศพ 
                                          ๖. เทศบาลตําบลบานแหลมออกพื้นที่ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และ 
                                          ยาคุมกําเนิด สุนัขและแมว 
                                          ๗. เรื่องการซอมแซมบานไมสามารถดําเนินการได  เน่ืองจาก สตง. ไดมีการ 
                                          ทักทวง เทศบาลไมมีอํานาจหนาที่ในการซอมแซมบานและไมมีระเบียบ 
                                          รองรับ จะซอมแซมไดในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เทาน้ัน 
ประธานฯ   ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องการสอบถามปญหาและความตองการของประชาชน 
ตัวแทนชุมชน                          ๑. เสริมผิวถนนพรอมรางบริเวณศูนย ทสปช. 
                                          ๒. เสริมผิวถนนแอสฟสติก หองสมุด – สุดเขตเทศบาล 
                                          ๓. กอสรางถนนทางเขาบอขยะ                                           
                                          ๔. กอสรางรางระบายนํ้าซอยทางเขานานางตังกวย – สุดเขตเทศบาล 
                                          ๕. กอสรางรางปากซอยเทศบาล ๓ – เชิงสะพานวัดในกลาง 



                                          ๖. ขุดลอกคลองหนาบานเจแดง สท.เกง   
ประธานฯ                              ตองขอมติในที่ประชุมดวยครับ วาโครงการดังกลาวที่ชุมชนเสนอมาน้ัน 
                                          ชุมชน รับรอง 
มติท่ีประชุม                            รับรอง 
ประธานฯ   ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องอื่นๆ 
นายวรรธน  เติมวรรธนภัทร         มีทานใดช้ีแจงรองทุกขเกี่ยวกับการทํางานของเทศบาลตําบลบาน
แหลม 
                                          อีกหรือไมครับ 
                                          ๑. ขอลูกระนาดบริเวณบานพี่อวน , บานประธานชุมชน  
                                          ๒. ซอมประตูผับเผยบริเวณบานประธานชุมชน หมู ๕                                           
                                          ๓. ขอถังขยะใหม ของเดิมชํารุดบริเวณบานดาบศักด์ิ 
                                          ๔. ขอใหเก็บขยะทั้งซอยศาลเจา  
                                          ๕. ขอใหเก็บถังขยะไปลาง 
                                          ๖. กลิ่นที่กองขยะสงกลิ่นเหม็น 
                                          ๗. ไฟแสงจันทรสายไฟซอต บริเวณบานดาบศักด์ิ 
                                          ๘. การดูดสวม  (สายเขาไมถึง)   
                                          ๙. ขอถังขยะเพิ่ม บานครูนอย , บานพี่ชาญ 
ประธานฯ                              มีสมาชิกชุมชนทานใด  จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  หากไมมีขอปดการ 
                                          ประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน 
                                          การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๘ แตเพียงเทาน้ี 
 
                                                                        ปดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.  
 
                                                                                                      ผูจดรายงานการประชุม  
                                                                       ( นายพฤหัส     อักษรแกว ) 
                                                                  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน                    
และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๘ 

คร้ังท่ี ๖ /๒๕๕๗ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
ณ  ชุมชนบานยานซื่อพัฒนา (หมูท่ี ๖) 

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

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  นายอนุชา ลีอราม  รองปลัดเทศบาลตําบลบานแหลม  ทําหนาที่เปน 
ประธานกลาวเปดประชุมตามระเบียบ  ดังน้ี 
ประธานฯ   ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
                                          ๑. ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ของ 
                                          องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา 
                                          ขอ ๑๗(๑)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกับประชาคมทองถ่ิน  กําหนด 
                                          ประเด็นหลักการพัฒนา ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย 
                                          เพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหา 
                                          ความตองการของประชุมประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐาน 
                                          ในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชน มาพิจารณา 
                                          ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
                                         ๒. เทศบาลตําบลบานแหลมไดกําหนดจัดงานประเพณีสงกรานตในวัน 
                                          พฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยชวงเชา จะเปนพิธีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ 
                                          ชวงบาย  มีการจัดการแขงขันกีฬาพื้นบาน ชวงเย็น  รวมรับประทานอาหาร  
                                          (โตะจีน) ชุมชนละ ๕ โตะ 
                                          ๓. ประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดของ 
                                          เทศบาลตําบลบานแหลม (ร.ร.วัดลักษณาราม) ต้ังแตบัดน้ี-๑๕ พ.ค.๒๕๕๗ 
                                          ๔. ประชาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุตมิงคจะยายไปรวมกับ 
                                          โรงเรียนวัดตนสน 
                                          ๕. การแจงรายช่ือผูที่ลงทะเบียนผูสูงอายุ/คนพิการ และเงินสงคเคราะห 
                                          คาจัดการศพ 
                                          ๖. เทศบาลตําบลบานแหลมออกพื้นที่ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และ 
                                          ยาคุมกําเนิด สุนัขและแมว 
                                          ๗. เรื่องการซอมแซมบานไมสามารถดําเนินการได  เน่ืองจาก สตง. ไดมีการ 
                                          ทักทวง เทศบาลไมมีอํานาจหนาที่ในการซอมแซมบานและไมมีระเบียบ 
                                          รองรับ จะซอมแซมไดในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เทาน้ัน 
ประธานฯ   ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการสอบถามปญหาและความตองการของประชาชน 
ตัวแทนชุมชน                         ๑. สรางอาคารชุมชนยานซื่อพัฒนา หมู ๖ 
                                          ๒. ไฟจราจรบริเวณสามแยก หมู ๖ 
                                          ๓. แจงเรื่องเสียงตามสาย หอกระจายขาว 



                                          ๔. ขอเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 
                                          ๕. ปรับปรุงเสริมผิวถนนบริเวณกลางสะพานวัดลักษณาราม 
ประธานฯ                           ตองขอมติในที่ประชุมดวยครับ วาโครงการดังกลาวที่ชุมชนเสนอมาน้ัน 
                                          ชุมชน รับรอง 
มติท่ีประชุม                            รับรอง 
ประธานฯ  ระเบียบวาระท่ี ๓      เรื่องอื่นๆ 
นายวรรธน  เติมวรรธนภัทร         มีทานใดช้ีแจงรองทุกขเกี่ยวกับการทํางานของเทศบาลตําบลบาน
แหลม 
                                          อีกหรือไมครับ 
                                          ๑. ขอถังขยะแบบมีลอ บริเวณซอยเทศบาล ๘ 
                                          ๒. รถดูดสวมเขาไมถึง ในซอยเทศบาล ๘  
ประธานฯ                              มีสมาชิกชุมชนทานใด  จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  หากไมมีขอปดการ 
                                          ประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน 
                                          การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๘ แตเพียงเทาน้ี 
                                                                      
                                                                        ปดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.  
 
                                                                                                      ผูจดรายงานการประชุม  
                                                                       ( นายพฤหัส     อักษรแกว ) 
                                                                  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน                    
และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๘ 

คร้ังท่ี 7 /๒๕๕๗ วันท่ี 2 เมษายน ๒๕๕๗ 
ณ  ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี (หมูท่ี 7) 

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

 เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  นายอนุชา ลีอราม  รองปลัดเทศบาลตําบลบานแหลม  ทําหนาที่เปน 
ประธานกลาวเปดประชุมตามระเบียบ  ดังน้ี 
ประธานฯ   ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
                                          ๑. ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ของ 
                                          องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา 
                                          ขอ ๑๗(๑)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกับประชาคมทองถ่ิน  กําหนด 
                                          ประเด็นหลักการพัฒนา ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย 
                                          เพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหา 
                                          ความตองการของประชุมประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐาน 
                                         ในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชน มาพิจารณา 
                                          ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
                                          ๒. เทศบาลตําบลบานแหลมไดกําหนดจัดงานประเพณีสงกรานตในวัน 
                                         พฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยชวงเชา จะเปนพิธีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ 
                                          ชวงบาย  มีการจัดการแขงขันกีฬาพื้นบาน ชวงเย็น  รวมรับประทานอาหาร  
                                          (โตะจีน) ชุมชนละ ๕ โตะ 
                                          ๓. ประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดของ 
                                          เทศบาลตําบลบานแหลม (ร.ร.วัดลักษณาราม) ต้ังแตบัดน้ี-๑๕ พ.ค.๒๕๕๗ 
                                          ๔. ประชาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุตมิงคจะยายไปรวมกับ 
                                          โรงเรียนวัดตนสน 
                                          ๕. การแจงรายช่ือผูที่ลงทะเบียนผูสูงอายุ/คนพิการ และเงินสงคเคราะห 
                                          คาจัดการศพ 
                                          ๖. เทศบาลตําบลบานแหลมออกพื้นที่ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และ 
                                          ยาคุมกําเนิด สุนัขและแมว 
                                          ๗. เรื่องการซอมแซมบานไมสามารถดําเนินการได  เน่ืองจาก สตง. ไดมีการ 
                                          ทักทวง เทศบาลไมมีอํานาจหนาที่ในการซอมแซมบานและไมมีระเบียบ 
                                          รองรับ จะซอมแซมไดในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เทาน้ัน 
ประธานฯ   ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องการสอบถามปญหาและความตองการของประชาชน 
ตัวแทนชุมชน                         ๑. ปรับปรุงเสริมผิวถนนพรอมรางระบายนํ้าซอย 10 – แยกซอย 10 
                                          2. กอสรางรางระบายนํ้าซอย 12 ต้ังแตบานปานอย – บานปาเล็ก                           
                                          ๓. จัดระเบียบรถเดินทางเดียวบริเวณคุงตาไปร จากสามแยกกิ่งแกว                                           



                                          ๔. เรื่องหอกระจายขาวบริเวณแยกกิ่งแกว , หลังศาลเจาตึก 
                                          ๕. ยายเสาไฟบานเจศรี , เจทวน (เสาอยูในรั่วบาน) 
 
ประธานฯ                            ตองขอมติในที่ประชุมดวยครับ วาโครงการดังกลาวที่ชุมชนเสนอมาน้ัน 
                                          ชุมชน รับรอง 
มติท่ีประชุม                            รับรอง 
ประธานฯ   ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องอื่นๆ 
นายวรรธน  เติมวรรธนภัทร       มีทานใดช้ีแจงรองทุกขเกี่ยวกับการทํางานของเทศบาลตําบลบานแหลม 
                                          อีกหรือไมครับ 
                                          ๑. ขอถังขยะเพิ่มหนารานลางอัดฉีด บานปาอวน , บานเจเดือน  
                                          ๒. ซอมประตูผับเผยซอย 10 ริมนํ้าขางกําแพงวัดลักษณาราม 
                                          3. ลางทอบริเวณแยกซายมือซอย 10 ศาลเจาตึกซอย 9 
                                          4. ฉีดพนยากันยุงซอย 10 
                                          5. ขอไฟแสงจันทร หนาโบสถวัดลักษณาราม 1 ดวง 
                                          6. ตัดหญาในซอย 10 
ประธานฯ                              มีสมาชิกชุมชนทานใด  จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  หากไมมีขอปดการ 
                                          ประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน 
                                          การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๘ แตเพียงเทาน้ี 
                                                                      
                                                                      ปดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.  
 
                                                                                                        ผูจดรายงานการประชุม  
                                                                     ( นายพฤหัส     อักษรแกว ) 
                                                                 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน                    
 และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๘ 

 คร้ังท่ี 8 /๒๕๕๗ วันท่ี 3 เมษายน ๒๕๕๗ 
 ณ  ชุมชนประมงเจริญพัฒนา (หมูท่ี 8) 

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

** 
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  นายอนุชา ลีอราม  รองปลัดเทศบาลตําบลบานแหลม  ทําหนาที่เปน 

ประธานกลาวเปดประชุมตามระเบียบ  ดังน้ี 
ประธานฯ   ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
                                          ๑. ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ของ 
                                          องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา 
                                          ขอ ๑๗(๑)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกับประชาคมทองถ่ิน  กําหนด 
                                          ประเด็นหลักการพัฒนา ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย 
                                          เพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหา 
                                          ความตองการของประชุมประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐาน 
                                          ในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชน มาพิจารณา 
                                          ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
                                          ๒. เทศบาลตําบลบานแหลมไดกําหนดจัดงานประเพณีสงกรานตในวัน 
                                          พฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยชวงเชา จะเปนพิธีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ 
                                          ชวงบาย  มีการจัดการแขงขันกีฬาพื้นบาน ชวงเย็น  รวมรับประทานอาหาร  
                                          (โตะจีน) ชุมชนละ ๕ โตะ 
                                          ๓. ประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดของ 
                                          เทศบาลตําบลบานแหลม (ร.ร.วัดลักษณาราม) ต้ังแตบัดน้ี-๑๕ พ.ค.๒๕๕๗ 
                                          ๔. ประชาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุตมิงคจะยายไปรวมกับ 
                                          โรงเรียนวัดตนสน 
                                         ๕. การแจงรายช่ือผูที่ลงทะเบียนผูสูงอายุ/คนพิการ และเงินสงคเคราะห 
                                          คาจัดการศพ 
                                          ๖. เทศบาลตําบลบานแหลมออกพื้นที่ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และ 
                                          ยาคุมกําเนิด สุนัขและแมว 
                                          ๗. เรื่องการซอมแซมบานไมสามารถดําเนินการได  เน่ืองจาก สตง. ไดมีการ 
                                          ทักทวง เทศบาลไมมีอํานาจหนาที่ในการซอมแซมบานและไมมีระเบียบ 
                                          รองรับ จะซอมแซมไดในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เทาน้ัน 
ประธานฯ   ระเบียบวาระท่ี ๒    เ รื่องการสอบถามปญหาและความตองการของประชาชน 
ตัวแทนชุมชน                          ๑. ปรับปรุงเสริมผิวจราจรและยกระดับ 



                                          2. ขอกลองวงจรปด 
                                          ๓. ติดต้ังไฟจราจรบริเวณสามแยกหมู 8 หนาเทศบาล 
ประธานฯ                              ตองขอมติในที่ประชุมดวยครับ วาโครงการดังกลาวที่ชุมชนเสนอมาน้ัน 
                                          ชุมชน รับรอง 
มติท่ีประชุม                            รับรอง 
ประธานฯ  ระเบียบวาระท่ี ๓     เรื่องอื่นๆ 
นายวรรธน  เติมวรรธนภัทร         มีทานใดช้ีแจงรองทุกขเกี่ยวกับการทํางานของเทศบาลตําบลบาน
แหลม 
                                          อีกหรือไมครับ 
                                          ๑. ขอถังขยะเพิ่มบริเวณหองแถวรานกาแฟลุงแกละ  
                                          ๒. เปลี่ยนหลอดไฟบานอาจารย สุภา สุดเดือน , ซอยตรงขามบานผูใหญ 
                                          1 หลอด 
                                          3. ซอมเสียงตามสาย 
                                          4. ติดไฟสองสวางบริเวณหนารานขายของประธานชุมชนหมู 8 
                                          5. ประสานกับทางโรงพักจัดเวรยามออกตรวจในยามวิการ 
                                          6. ขอไฟจราจรกระพริบบริเวณสามแยกหมู 8 
                                          7. ขอปายชะลอความเร็ว บริเวณสามแยกหมู 8 
ประธานฯ                              มีสมาชิกชุมชนทานใด  จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  หากไมมีขอปดการ 
                                          ประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน 
                                          การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๘ แตเพียงเทาน้ี 

                                                                      
                                                                    ปดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.  
 
                                                                                                      ผูจดรายงานการประชุม  
                                                                   ( นายพฤหัส     อักษรแกว ) 
                                                               เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน                    
และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๘ 

คร้ังท่ี 9 /๒๕๕๗ วันท่ี 4 เมษายน ๒๕๕๗ 
ณ  ชุมชนศาลเจาฮุดโจวรวมใจพัฒนา (หมูท่ี 10) 

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

 เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  นายอนุชา ลีอราม  รองปลัดเทศบาลตําบลบานแหลม  ทําหนาที่เปน 
ประธานกลาวเปดประชุมตามระเบียบ  ดังน้ี 
ประธานฯ  ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
                                          ๑. ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ของ 
                                          องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา 
                                          ขอ ๑๗(๑)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกับประชาคมทองถ่ิน  กําหนด 
                                          ประเด็นหลักการพัฒนา ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย 
                                          เพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหา 
                                          ความตองการของประชุมประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐาน 
                                          ในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชน มาพิจารณา 
                                          ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
                                          ๒. เทศบาลตําบลบานแหลมไดกําหนดจัดงานประเพณีสงกรานตในวัน 
                                          พฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยชวงเชา จะเปนพิธีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ 
                                          ชวงบาย  มีการจัดการแขงขันกีฬาพื้นบาน ชวงเย็น  รวมรับประทานอาหาร  
                                          (โตะจีน) ชุมชนละ ๕ โตะ 
                                          ๓. ประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดของ 
                                          เทศบาลตําบลบานแหลม (ร.ร.วัดลักษณาราม) ต้ังแตบัดน้ี-๑๕ พ.ค.๒๕๕๗ 
                                          ๔. ประชาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุตมิงคจะยายไปรวมกับ 
                                          โรงเรียนวัดตนสน 
                                          ๕. การแจงรายช่ือผูที่ลงทะเบียนผูสูงอายุ/คนพิการ และเงินสงคเคราะห 
                                          คาจัดการศพ 
                                          ๖. เทศบาลตําบลบานแหลมออกพื้นที่ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และ 
                                          ยาคุมกําเนิด สุนัขและแมว 
                                          ๗. เรื่องการซอมแซมบานไมสามารถดําเนินการได  เน่ืองจาก สตง. ไดมีการ 
                                          ทักทวง เทศบาลไมมีอํานาจหนาที่ในการซอมแซมบานและไมมีระเบียบ 
                                          รองรับ จะซอมแซมไดในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เทาน้ัน 



ประธานฯ  ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องการสอบถามปญหาและความตองการของประชาชน 
ตัวแทนชุมชน                         ๑. ขอกลองวงจรปดบริเวณแยกหนาและหลังศาลเจา , ในชุมชน 
                                          2. แจงเสียงตามสายไมดัง 
                                          ๓. หาซื้อที่ดินทําสวนสาธารณะและลานกีฬา 
ประธานฯ                              ตองขอมติในที่ประชุมดวยครับ วาโครงการดังกลาวที่ชุมชนเสนอมาน้ัน 
                                         ชุมชน รับรอง 
มติท่ีประชุม                            รับรอง 
ประธานฯ  ระเบียบวาระท่ี ๓      เรื่องอื่นๆ 
นายวรรธน  เติมวรรธนภัทร         มีทานใดช้ีแจงรองทุกขเกี่ยวกับการทํางานของเทศบาลตําบลบาน
แหลม 
                                          อีกหรือไมครับ 
                                          ๑. ขอถังขยะเพิ่มบริเวณโรงกุง  
                                          ๒. ขอตูแดงหนาศาลเจา                                           
                                          3. ลางทอบริเวณหลังศาลเจาโจว , หนาศาลเจาโจว 
                                          4. ซอมแซมฝาทอบริเวณหลังศาลเจา  
ประธานฯ                              มีสมาชิกชุมชนทานใด  จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  หากไมมีขอปดการ 
                                          ประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน 
                                          การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจําป ๒๕๕๘ แตเพียงเทาน้ี 
                                                                      
                                                                   ปดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.  
 
                                                                                                      ผูจดรายงานการประชุม  
                                                                  ( นายพฤหัส     อักษรแกว ) 
                                                             เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนอุตมิงคพัฒนา (หมูท่ี ๑)  

เร่ืองเสนอ 

๑. เสริมถนนค.ส.ล. ต้ังแตสะพานวัดอุตมิงค – ดานศุลกากร 

๒. ขอทุนสัญญาณไฟนํารองเดินเรือ 

๓. สรางถนนคอนกรีต  (บริเวณบานลุงออม) 

๔. กอสรางลานกีฬากลางแจงบริเวณวัดอุตมิงค 

๕. สรางทอระบายนํ้าต้ังแตบานเจปาน – วัดอุตมิงค 

เร่ืองรองทุกข 

๑. ไฟดับสายใน  (เกือบถึงโรงนํ้าปลา) 

๒. ซอมแซมสะพานบริเวณสุดทางปากอาว  (ชํารุด) 

๓. เรื่องดูดสวม  บานอยูสุดซอยรถไมสามารถเขาไปได 

๔. ของบสนับสนุนการจัดทําเสื้อกลุมโขนชุมชนบานแหลม 

 

 

ชุมชนวัดตนสนพัฒนา (หมูท่ี ๒)  

เร่ืองเสนอ 

๑. ขุดลอกคลองวิกเช่ือมตอคลองวัดศรีษะคาม 

๒. สรางเข่ือนตอจากของเดิม  (คลองวิก) 

๓. ขอกระจกโคง บริเวณสามแยกบานผูใหญ หมู ๒ 

๔. ขอสัญญาณไฟกระพริบแยกบานผูใหญ หมู ๒ 

เร่ืองรองทุกข 

๑. ซอมฝาทอขางรานกาแฟปาแหมม ตรงขามบานผูใหญ หมู ๒ 

๒. ซอมไฟฟาสองสวางสนามบาส  (ไฟแสงจันทร ๑ ดวง)                                          

 



 

 

 

 

ชุมชนบานกลางสามัคคี (หมูท่ี ๓)  

เร่ืองเสนอ 

๑. ขอเครื่องออกกําลังกายกลางแจง และเครื่องเลนสนาม 

๒. กอสรางถนนจากสะพานขามคลองตลาด – สุดซอยหมู ๓ 

๓. ปรับปรุงและขยายสะพานขามคลองตลาดเกา 

๔. เสริมผิวถนนพรอมปรับปรุงรางบริเวณศูนย ทสปช. 

เร่ืองรองทุกข 

๑. ตามเรื่องซอมหอกระจายขาว  (ดวน)  

๒. ไฟดับบริเวณซอยบานลุงเชียรขายผลไม  (สุดซอย) 

๓. ตัดตนไมกลางซอย ๑๕  (ตนมะขามเทศระสายไฟ) 

 

 

ชุมชนบานในพัฒนา (หมูท่ี ๔) 

เร่ืองเสนอ 

๑. ขุดลอกคลองวัดศรีษะคามตลอดสาย 

เร่ืองรองทุกข 

๑. แจงนํ้าขังบริเวณสุดซอยบานนายก  (ดวน) 

๒. ตัดตนไมทางเขาบานปามอม , ปาสังวาลย 

๓. ซอมฝารางระบายนํ้าซอย ๑๓ บานใน 

๔. ซอมฝาทอระบายนํ้าและฝารางเหล็กซอย ๒๕   

 

 

 



 

 

 

 

ชุมชนศาลเจากวงกงพัฒนา (หมูท่ี ๕)  

เร่ืองเสนอ 

๑. เสริมผิวถนนพรอมรางบริเวณศูนย ทสปช. 

๒. เสริมผิวถนนแอสฟสติก หองสมุด – สุดเขตเทศบาล 

๓. กอสรางถนนทางเขาบอขยะ                                           

๔. กอสรางรางระบายนํ้าซอยทางเขานานางตังกวย – สุดเขตเทศบาล 

๕. กอสรางรางปากซอยเทศบาล ๓ – เชิงสะพานวัดในกลาง 

๖. ขุดลอกคลองหนาบานเจแดง สท.เกง   

เร่ืองรองทุกข 

๑. ขอลูกระนาดบริเวณบานพี่อวน , บานประธานชุมชน  

๒. ซอมประตูผับเผยบริเวณบานประธานชุมชน หมู ๕                                          

๓. ขอถังขยะใหม ของเดิมชํารุดบริเวณบานดาบศักด์ิ 

๔. ขอใหเก็บขยะทั้งซอยศาลเจา  

๕. ขอใหเก็บถังขยะไปลาง 

๖. กลิ่นที่กองขยะสงกลิ่นเหม็น 

๗. ไฟแสงจันทรสายไฟซอต บริเวณบานดาบศักด์ิ 

๘. การดูดสวม  (สายเขาไมถึง)   

๙. ขอถังขยะเพิ่ม บานครูนอย , บานพี่ชาญ 

 

 

ชุมชนบานยานซื่อพัฒนา (หมูท่ี ๖) 

เร่ืองเสนอ 

๑. สรางอาคารชุมชนยานซื่อพัฒนา หมู ๖ 

๒. ไฟจราจรบริเวณสามแยก หมู ๖ 



๓. แจงเรื่องเสียงตามสาย หอกระจายขาว 

๔. ขอเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 

๕. ปรับปรุงเสริมผิวถนนบริเวณกลางสะพานวัดลักษณาราม 

เร่ืองรองทุกข 

๑. ขอถังขยะแบบมีลอ บริเวณซอยเทศบาล ๘ 

๒. รถดูดสวมเขาไมถึง ในซอยเทศบาล ๘  

ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี (หมูท่ี 7)  

เร่ืองเสนอ 

๑. ปรับปรุงเสริมผิวถนนพรอมรางระบายนํ้าซอย 10 – แยกซอย 10 

2. กอสรางรางระบายนํ้าซอย 12 ต้ังแตบานปานอย – บานปาเล็ก                           

๓. จัดระเบียบรถเดินทางเดียวบริเวณคุงตาไปร จากสามแยกกิ่งแกว                                           

๔. เรื่องหอกระจายขาวบริเวณแยกกิ่งแกว , หลังศาลเจาตึก 

๕. ยายเสาไฟบานเจศรี , เจทวน (เสาอยูในรั่วบาน) 

6. ขอไฟกระพริบแยกกิ่งแกว 

เร่ืองรองทุกข 

๑. ขอถังขยะเพิ่มหนารานลางอัดฉีด บานปาอวน , บานเจเดือน  

๒. ซอมประตูผับเผยซอย 10 ริมนํ้าขางกําแพงวัดลักษณาราม 

3. ลางทอบริเวณแยกซายมือซอย 10 , ซอย 11 , ศาลเจาตึกซอย 9 

4. ฉีดพนยากันยุงซอย 10 

5. ขอไฟแสงจันทร หนาโบสถวัดลักษณาราม 1 ดวง 

6. ตัดหญาในซอย 10 

 

 

ชุมชนประมงเจริญพัฒนา (หมูท่ี 8)  

เร่ืองเสนอ 

๑. ปรับปรุงเสริมผิวจราจรและยกระดับ 

2. ขอกลองวงจรปด 

๓. ติดต้ังไฟจราจรบริเวณสามแยกหมู 8 หนาเทศบาล 

เร่ืองรองทุกข 

๑. ขอถังขยะเพิ่มบริเวณหองแถวรานกาแฟลุงแกละ  



๒. เปลี่ยนหลอดไฟบานอาจารย สุภา สุดเดือน , ซอยตรงขามบานผูใหญ 1 หลอด 

3. ซอมเสียงตามสาย 

4. ติดไฟสองสวางบริเวณหนารานขายของประธานชุมชนหมู 8 

5. ประสานกับทางโรงพักจัดเวรยามออกตรวจในยามวิการ 

6. ขอไฟจราจรกระพริบบริเวณสามแยกหมู 8 

7. ขอปายชะลอความเร็ว บริเวณสามแยกหมู 8 

ชุมชนศาลเจาฮุดโจวรวมใจพัฒนา (หมูท่ี 10)  

เร่ืองเสนอ 

๑. ขอกลองวงจรปดบริเวณแยกหนาและหลังศาลเจา , ในชุมชน 

2. แจงเสียงตามสายไมดัง 

๓. หาซื้อที่ดินทําสวนสาธารณะและลานกีฬา 

เร่ืองรองทุกข 

๑. ขอถังขยะเพิ่มบริเวณโรงกุง  

๒. ขอตูแดงหนาศาลเจา                                           

3. ลางทอบริเวณหลังศาลเจาโจว , หนาศาลเจาโจว 

4. ซอมแซมฝาทอบริเวณหลังศาลเจา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


