
รายงานการประชุมประชาคมทองถิ่นระดับตําบล เทศบาลตําบลหาดเส้ียว 
วันพฤหัสบดท่ีี  27 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕61 เวลา 9.00 น. 

ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหาดเส้ียว   

*************************** 
เริ่มประชุมเวลา เวลา 09.0๐ น. 

 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว นางรุงอรุณ  คําโมง ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ในฐานะประธาน
ในท่ีประชุมประชาคมทองถ่ินระดับตําบล ไดกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1. เรื่อง การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา 
             แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 

นางรุงอรุณ คําโมง        ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือมาประชุมประชาคมทองถ่ินระดับตําบล กับ 
ประธาน เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวในวันนี้ เนื่องจากเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวจะดําเนินการเพ่ิมเติม

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 จึงไดกําหนด
ประชุมประชาคมในครั้งนี้เพ่ือใหท่ีประชาคมทองถ่ินระดับตําบล ไดดําเนินการพิจารณา
รางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปฯ ท่ีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวไดจัดทํารางข้ึนมา 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  เสนอท่ีประชุมพิจารณา การเพ่ิมเติมโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
 พ.ศ. 2561 – 2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1  

นางรุงอรุณ  คําโมง   ขอเชิญ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณดําเนินการชี้แจงรายละเอียด       
ประธาน    ตอท่ีประชุมประชาคม ตอไป 

นายณัฐพงศ  จงแจมฟา    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
หัวหนาฝายแผนงานฯ  ทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 22 “เพ่ือประโยชน

ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
         (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการ  
พัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณาราง
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมสําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาฯดวย 

        เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนา
ทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช”  

/ซ่ึงในวันนี้… 
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      ซ่ึ งในวันนี้ เป น ข้ันตอน ท่ีประชาคมต องพิ จารณ าให ความ เห็ นชอบ             
ร า งแผน พั ฒ น าท อ ง ถ่ิ น สี่ ป  พ .ศ . 2561 – 2564 เพ่ิ ม เติ ม ค รั้ ง ท่ี  1/2562              
ซ่ึงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวไดจัดทํารางข้ึน
เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกใหทุกทาน
แลว ดังนี้  

 สําหรับเหตุผลและความจําเปน ในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป       
พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง
เพ่ือจายเงินสะสมแกไขปญหาความ  เดือนรอนของภาคประชาชนตามท่ีไดเสนอ    
ความตองการจากประชาคมของแตละหมูบาน/ชุมชน ประกอบดวย 
1) โครงการกอสรางเสริมถนน คสล. บริเวณซอยโรงสีตาพร หมูท่ี 1 ตําบลหาดเสี้ยว 

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 
300.66 ตรม. จํานวนเงิน  150,000.- บาท 

2) โครงการจางเหมาลอกทอและรางระบายน้ํา ซอยตองเค หมูท่ี 1 ตําบลหาดเสี้ยว   
     ระยะทาง 148 เมตร จํานวนเงิน 13,000.- บาท 
3) โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยโรงสีตานาน (ตอจากเดิม) หมูท่ี 2  
     ตําบลหาดเสี้ยว ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 233 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม    
     นอยกวา 699 ตรม. จํานวนเงิน 348,000.- บาท 
4) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยเทศบาล 10 หมูท่ี 4 ต.หาดเสี้ยว 
     กวาง 0.50 เมตร ยาว 199 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร จํานวน 776,000.- บาท 
5) โครงการจางเหมาลอกทอและรางระบายน้ํา บริเวณถนนพิศาลดําริ หมูท่ี 3      
    ตําบลหนองออ (เขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว) ระยะทาง 148 เมตร 15,900.-บาท 
6) โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ําบริเวณขางทางหลวง 101 หมูท่ี 1 – 2  
     ตําบลหาดเสี้ยว (ฝงตะวันออก) ระยะทาง 998 เมตร จํานวน 1,130,000.-บาท 
7) โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (สังขารผูเฒา) หมูท่ี 3 ตําบลหาดเสี้ยว จํานวน  
    20,000.- บาท 
8) โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ปรับปรุงชั้นลาง  
    กวาง 3 เมตร ยาว 31.20 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 100.50 ตรม. เปนเงิน   
    จํานวน 1,000,000.- บาท 
9) โครงการปรับปรุงฟนฟูสภาพปาหนองพี หมูท่ี 2 ตําบลหาดเสี้ยว 100,000.- บาท 
10) โครงการแกไขปญหาอาชญากรรดวยระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  
      (CCTV System) เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ประจําปงบประมาณ  2562  
       จํานวน  3 จุด กลอง 9 ตัว เปนเงิน  499,520.- บาท   
11) โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ จํานวน 1 คัน เปนเงิน 2,400,000.-บาท 
12) โครงการพัฒนาแหลงน้ําหนองหิน เพ่ือการทองเท่ียว หมู 2 ตําบลหาดเสี้ยว 
      เปนเงินจํานวน  625,000.- บาท  
13) คาใชจายติดตั้งหมอแปลงไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
      เปนเงินจํานวน 310,897.47 บาท 

/14) ครุภัณฑท่ีตองใช … 
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14) ครุภัณฑท่ีตองใชในการดําเนินงาน จํานวน 7 รายการ รายละเอียดตามแจกแลว 
 ซ่ึงโครงการ/กิจกรรม ดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากประชาคมของแตละ

หมูบาน/ชุมชนแลว จึงขอเสนอใหท่ีประชุมประชาคมตําบลไดพิจารณาอีกครั้ง 

นางรุงอรุณ  คําโมง  ขอใหท่ีประชุมประชาคมตําบล ไดพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 –   
ประธาน  2564 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว        

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  พ.ศ. 2561 – 2562 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ตามเสนอเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เสนอท่ีประชุมพิจารณา จัดอันดับความตองการในระดับตําบล   

นางรุงอรุณ  คําโมง   ขอเชิญ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณดําเนินการชี้แจงรายละเอียด       
ประธาน    ตอท่ีประชุมประชาคม  

นายณัฐพงศ  จงแจมฟา    ตามท่ีฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ไดดําเนินการจัดการ 
หัวหนาฝายแผนงานฯ  ประชุมประชาคมของแตละหมูบาน/ชุมชน ในระหวางวันท่ี 24-26 ธันวาคม 2561 

ไดจัดลําดับความสําคัญของปญหา และความตองการของประชาชนในแตละหมูบาน/
ชุมชนไว ซ่ึงในวันนี้ไดนําขอมูลปญหาและความตองการ ท่ีแตละหมูบาน/ชุมชน ได
นําเสนอไว ซ่ึงเปนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเปนอันดับท่ี 1 ของแตละหมูบาน/ชุมชน มา
เสนอใหท่ีประชุมประชาคมระดับตําบลไดพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือนําไปสู
การวางแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวในอนาคต โดยโครงการมีดังนี้ 

1.  โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยเชื่อมเทศบาล ๒ ตอจากเดิม หมู ๑ 
ตําบลหาดเสี้ยว (ซอยบานปาตอย) 

2. โครงการปรับปรุงถนนชมปรีดา หมูท่ี 2 ตําบลหาดเสี้ยว 
3. ติดตั้งกลองวงจรปด หมูท่ี 3 ตําบลหาดเสี้ยว 
4. ตั้งแทงน้ําประปาถังสูง บริเวณดอย หมูท่ี 4 ตําบลหาดเสี้ยว 
5. กอสรางรางระบายน้ํา ซอย 12 เชื่อมซอย 13 หมูท่ี 5 ตําบลหาดเสี้ยว 
6.  โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยไทยเจริญ หมู 1 ตําบลหาดเสี้ยว (ชุมชนบาน

ใหมไชยมงคล) 
7.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. เชื่อมตอซอยตองเค หมูท่ี 3 ตําบล

หนองออ (ขางวัดราษฎร) 

      จึงขอเสนอใหท่ีประชาคมตําบล พิจารณาจัดลําดับความสําคัญตอไป 

นางรุงอรุณ  คําโมง   ขอใหท่ีประชุมประชาคมตําบล ไดพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/  
ประธาน   กิจกรรม ตามท่ีหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ ชี้แจง        

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมไดประชุมพูดคุยและอภิปรายกันเปนเวลาสมควร จึงมีมติท่ีประชุม ดังนี้       
 มีมติเปนเอกฉันท ใหจัดลําดับความสําคัญดังนี้ 

อันดับท่ี 1 ติดตั้งกลองวงจรปด หมูท่ี 3 ตําบลหาดเสี้ยว 
อันดับท่ี 2 ตั้งแทงน้ําประปาถังสูง บริเวณดอย หมูท่ี 4 ตําบลหาดเสี้ยว 
อันดับท่ี 3 โครงการปรับปรุงถนนชมปรดีา หมูท่ี 2 ตําบลหาดเสี้ยว 

/อันดับท่ี 4… 
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อันดับท่ี 4 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยไทยเจริญ หมู 1 ตําบลหาดเสี้ยว  
(ชุมชนบานใหมไชยมงคล) 

อันดับท่ี 5 กอสรางรางระบายน้ําซอย 12 เชื่อมซอย 13 หมูท่ี 5  
ตําบลหาดเสี้ยว 

อันดับท่ี 6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. เชื่อมตอซอยตองเค หมูท่ี 3  
ตําบลหนองออ (ขางวัดราษฎร) 

 อันดับท่ี 7 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยเชื่อมเทศบาล ๒ ตอจากเดิม  
          หมู ๑ ตําบลหาดเสี้ยว (ซอยบานปาตอย) 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  ขอเสนอแนะการพัฒนา และอ่ืนๆ 

4.1 เรื่อง การประชาคมเพ่ือรับทราบปญหา และความตองการ 

นายมนัส  เข้ียวงา  ตามท่ีเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดออกประชาคมหมูบาน/ชุมชน มีขอสังเกตวา จาก 
ประชาชน หมู 2 การนําเสนอขอมูลของพ่ีนองประชาชนแตละหมูบาน/ชุมชน เปนการนําเสนอเพียง

โครงการในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงในการนําเสนอควรมีแนวทางใหทุกหมูบาน/ชุมชน
เสนอโครงการในดานตาง ๆ เชน ดานสงเสริมอาชีพ ดานสิ่งแวดลอม ดานประเพณี 
วัฒนธรรม ใหครอบคลุมทุกดาน เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

นางรุงอรุณ  คําโมง  ขอขอบคุณท่ีไดเสนอขอคิดเห็น และเสนอแนะ แนวทางใหกับทางเทศบาล ซ่ึงถือวา 
ประธาน เปนเรื่องท่ีดี ซ่ึงเทศบาลจะไดนําไปเปนแนวทางตอไป สําหรับการเสนอปญหาความ

ตองการของประชาชน ดานตางๆ นอกจากเสนอจากประชาคมหมูบานแลว ยังสามารถ
เสนอมาทางเทศบาลไดโดยตรง เปนคํารอง หรือสามารถแจงมาทางโทรศัพทกับฝาย
บริหารไดตลอดเวลาทําการ 

 มติท่ีประชุม    รับทราบ 

4.2 เรื่อง ขอเสนอแนะ 

นายอัศวิน  เกตุแกว  อยากเสนอแนะเรื่องการกอสรางถนนพระรวง ของทางเทศบาลเนื่องจากปจจุบัน 
ประชาชน หมู 3  ถนนเสนนี้มีความกวางเพียง 3 เมตร อยากใหทางเทศบาลพิจารณากอสรางใหถึง      

4 เมตร เพ่ือการสัญจรของประชาชนท่ีสะดวกข้ึน 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 

นางรุงอรุณ  คําโมง  มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน หรือไม หากไมมีขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมืออยางดี  
ประธานฯ ขอปดประชุม 
 
 
 
 
 
 

/เลิกประชุมเวลา 12.10 น… 
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เลิกประชุมเวลา 12.10 น.  
 
 

ผูจดบันทึกรายงานประชุม 
    นายณัฐพงศ  จงแจมฟา    
                 หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 
 
 
 ผูตรวจสอบรายงานประชุม 
           นายจิตรกร  จุต ิ
         ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 
 
    
 ผูเห็นชอบรายงานประชุม 
                   นางรุงอรุณ  คําโมง 
               นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 
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ภาพประชาคมตําบลเพ่ือจดัทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


