
รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบรหิารสว่นตาํบลบางจากและประชาคมตําบล 
เม่ือวันที่   24   มีนาคม  พ.ศ. 2564   เวลา  09.30  น.      

 ณ ห้องประชมุองค์การบรหิารส่วนตําบลบางจาก 
********** 

     ผู้มาประชมุ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
1.  นายวิชา  ทองยืน 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 

ประธานกรรมการ วิชา  ทองยืน 

2.  นางพรนภา  คนคล่อง 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 

กรรมการ พรนภา  คนคล่อง 

3.  นายเดชา  ป่ินเศียร 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 

กรรมการ เดชา  ป่ินเศียร 

4.  นายธนบูลย์  มีมาก 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 

กรรมการ ธนบูลย์  มีมาก 

5.  นายบุญมาก  ขาวสะอาด 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลบางจาก 

กรรมการ บุญมาก  ขาวสะอาด 

6.  นายประสิทธ์ิ  เอ่ียมเทศ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลบางจาก 

กรรมการ ประสิทธ์ิ  เอ่ียมเทศ 

7.  นายบุญลือ  บุญม ี

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
กรรมการ บุญลือ  บุญม ี

8.  นายจิระ  จิรประเสริฐวงศ ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
กรรมการ จิระ  จิรประเสริฐวงศ ์

9.  นางวาสนา  เพ่ือมเสม   
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

กรรมการ วาสนา  เพ่ือมเสม   

10.  นางแน่งน้อย ประเสริฐ 

ผู้แทนภาคราชการ 
กรรมการ แน่งน้อย ประเสริฐ 

11.  ดาบตํารวจสายัณห ์  สุขทน    
ผู้แทนภาคราชการ   

กรรมการ สายัณห ์  สุขทน    
 

12.  นางประเทือง  น้อยภาษ ี

ผู้แทนภาคราชการ 
กรรมการ ประเทือง  น้อยภาษี 

13.  นายวันชัย  ปัณอัจฉรา 

ผู้แทนประชาคม 
กรรมการ วันชัย  ปัณอัจฉรา 

14.  นายปรีชา  สีเลี้ยง 

ผู้แทนประชาคม 
กรรมการ ปรีชา  สีเลี้ยง 

15.  นายสายันต์  สสีังข ์

ผู้แทนประชาคม 
กรรมการ สายันต์  สสีังข์ 

16.  นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 

กรรมการและ
เลขานุการ   

ธัญพร  รัตนกุสุมภ์ 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
17.  นางวารุณี  โตทรัพย์   

หัวหน้าสํานักปลัด         
ผู้ช่วยเลขานุการ วารุณี  โตทรัพย์            

     

   ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่  ชื่อ  นามสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางวิภาวี  ช่อกระทุ่ม ผู้อํานวยการกองคลัง วิภาวี  ช่อกระทุ่ม 
2 นายสมใจ  ตาละลักษณ ์ ผู้อํานวยการกองช่าง สมใจ  ตาละลักษณ์ 
3 นายเดชา  ป่ินเศียร ผู้แทนประชาคม เดชา  ป่ินเศียร 
4 นายวันชัย  ปัณอัจฉรา  ผู้แทนประชาคม   วันชัย  ปัณอัจฉรา 
5 นายปรีชา  สีเลี้ยง  ผู้แทนประชาคม   ปรีชา  สีเลี้ยง 
6 นางสุรีนุช  เกตุแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและ  แผนชํานาญการ สุรีนุช  เกตุแก้ว 
7 นางสาวอุทัยวรรณ  พิกุลทอง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     อุทัยวรรณ  พิกุลทอง 
8 นางวาสนา  ทองเพชร ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนวัดทองนพคุณ วาสนา  ทองเพชร 
9 พระครูโกศลวัชรธรรม ผู้นําทางศาสนา พระครูโกศลวัชรธรรม 

10 นายนเรตน์   ทับทิมทอง ผู้แทนท้องถิ่น นเรตน์   ทับทิมทอง 
11 นายอัมพร   พันธ์เกตุ ผู้แทนผู้ปกครอง  อัมพร   พันธ์เกตุ 
12 นางจันทกานต์  กลิ่นเกลา ผู้ดูแลเด็ก จันทกานต์  กลิ่นเกลา 
13.  นางกาญดา  แก้วสะอาด 25/1 หมู่ 3 ต.บางจาก กาญดา  แก้วสะอาด 
14.  นางพิมพ์  สุขแสง 2/1 หมู ่ 3 ต.บางจาก พิมพ์  สุขแสง 
15.  น.ส.รัชนี  กิมวังตะโก จพง.ธุรการชํานาญงาน รัชนี  กิมวังตะโก 
16.  นางจุไรรัตน์  ใช่ทอง 11  หมู่  2 ต.บางจาก จุไรรัตน์  ใช่ทอง 
17.  นายเพชรรุ่ง  ทับทิมทอง 101  หมู ่ 6 ต.บางจาก เพชรรุ่ง  ทับทมิทอง 
18.  นายปราโมชย์  มีแย้ม 16  หมู่ 6 ต.บางจาก ปราโมชย์  มีแย้ม 
19.  นายสามารถ  พันธ์ุเกตุ 24/3   หมู่ 1 ต.บางจาก สามารถ  พันธ์ุเกตุ 
20.  นายปัญญา  ปานพ่วง 19 หมู ่ 4 ต.บางจาก ปัญญา  ปานพ่วง 
21.  นายประสิทธิชัย  บุญม ี 54/1 หมู่ 4 ต.บางจาก ประสิทธิชัย  บุญม ี
22.  นายโกศล    แท่นแก้ว 40  หมู่  1 ต.บางจาก โกศล    แท่นแก้ว 
23.  นางสาวอุทัยวรรณ  พิกลุทอง 84 หมู ่ 4 ต.บางจาก อุทัยวรรณ  พิกุลทอง 
24.  นางปิยวรรณ  พิกุลทอง 81 หมู ่ 4 ต.บางจาก ปิยวรรณ  พิกลุทอง 
25.  นางวรางคณา  ปานขํา   51  หมู่  4 ต.บางจาก วรางคณา  ปานขํา   

 

 

 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. :     เมื่อผู้เข้ารว่มประชุมพร้อมกันแล้ว นายวิชา  ทองยืน  นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางจาก ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ  
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

  
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
        -ไม่มี- 
  
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว 
        -ไม่มี- 
  
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง   เสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
นางสาวธัญพร  รัตนกุสมุภ์ 
ปลัด อบต. บางจาก 
กรรมการและเลขานุการ   

        ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก ที่ 167/2563    
สั่ง ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก  ประกอบด้วย 

1.  นายวิชา  ทองยืน 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 

ประธาน
กรรมการ 

2.  นางพรนภา  คนคล่อง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 

กรรมการ 

3.  นายเดชา  ป่ินเศียร 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 

กรรมการ 

4.  นายธนบูลย์  มีมาก 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 

กรรมการ 

5.  นายบุญมาก  ขาวสะอาด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลบางจาก 

กรรมการ 

6.  นายประสิทธ์ิ  เอ่ียมเทศ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลบางจาก 

กรรมการ 

7.  นายบุญลือ  บุญม ี
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

กรรมการ 

8.  นายจิระ  จิรประเสริฐวงศ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

กรรมการ 

9.  นางวาสนา  เพ่ือมเสม  
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

กรรมการ 

10.  นางแน่งน้อย  ประเสริฐ 
ผู้แทนภาคราชการ 

กรรมการ 

11.  ดาบตํารวจสายัณห ์   สุขทน  
ผู้แทนภาคราชการ 

กรรมการ 

12.  นางประเทือง  น้อยภาษี 
ผู้แทนภาคราชการ 

กรรมการ 

/13.นายวันชัย  … 
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13.  นายวันชัย  ปัณอัจฉรา 
ผู้แทนประชาคม 

กรรมการ 

14.  นายปรีชา  สีเลี้ยง 
ผู้แทนประชาคม 

กรรมการ 

15.  นายสายันต์  สสีังข์ 
ผู้แทนประชาคม 

กรรมการ 

16.  นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 

กรรมการและ 
เลขานุการ   

17.  นางวารุณี  โตทรัพย์  
หัวหน้าสํานักปลัด       

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
    ๑.๑)  อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ

อํานาจหน้าที่ที่ มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน  เ ช่น  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

    ๑.๒)  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจ 

    ๑.๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด 
โดยให้เน้นดําเนินการในยุทธศาสตร์ที่สําคญัและมผีลต่อประชาชนโดยตรง 
เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    ๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

    ๑.๕)  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
    ๑.๖)  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
            ในการนําประเด็นข้างต้นมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคํานึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น 
และความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 

๒)  ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน เสนอแนะแนวทาง  
การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    ในการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง นําปัญหาความต้องการจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน 
ที่จะดําเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน แต่หาก
เกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง ให้เสนอปัญหา  
ความต้องการ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหาร 

  
/ส่วนจังหวัด... 
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 ส่วนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามอํานาจหน้าที่ 

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดําเนินงาน 
          (๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของ
งานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  (ตามข้อ ๑๙ (๒) ) 

(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(๖) แต่งต้ังที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

(๗) ในกรณีองค์การบริหารสว่นตําบล ให้คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการ
รวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และ
จัดทํา เป็นโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลด้วย 

ทีป่ระชุม    รับทราบ 
  
ระเบยีบวาระที่  4   เรื่องเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
  
นางสุรีนุช  เกตุแก้ว 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

      เน่ืองด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) 
พ.ศ. 2561 ขอ้ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
        (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทํา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
       (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 
        เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 ขอเชิญคณะกรรมการฯ  ทกุท่านพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3/2564)  รายละเอียดตาม
เอกสารที่แจกให้  ประกอบด้วย  

 
                 / เหตผุลและ... 
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- เหตผุลและความจาํเปน็ 

         เนื่องด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 25 กําหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนน้ัน รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค ์ 
ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหาร  
ส่ วนตําบลบางจากได้อนุมั ติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่ น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖5) และฉบับเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ไปแล้ว              

        เน่ืองจากปัจจุบันสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนมี
เพ่ิมขึ้น  และยงัไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว   เพ่ือให้การนํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ  และเป็นกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงจําเป็น 
ต้องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม 
(ครั้งที่ 3/2564) ตามระเบียบที่กําหนด ต่อไป 
                - รายละเอียดโครงการพฒันา  ประกอบดว้ย 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งน้ํา 
• แผนงานการเกษตร 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารจัดการและการ
มีส่วนร่วม 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

รายละเอียดปรากฏตามร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3/2564) ทีแ่จกให้แล้ว    

นางสาวธัญพร  รัตนกุสมุภ์ 
ปลัด อบต. บางจาก 
กรรมการและเลขานุการ   

     ขอให้คณะกรรมการฯ  ร่วมกันพิจารณาโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (คร้ังที่ 3/2564) ซึ่ง อบต.  
ได้แจ้งให้หมู่บ้านเสนอโครงการต่างๆ ที่ยังไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือเป็นแนวทางการการนําไปปฏิบัติจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2565 และประสานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง โดยผู้นําหมู่บ้านและประชาชนได้จัดประชุมประชาคม และ
เสนอโครงการ และ  อบต.บางจาก ได้รวบรวมจัดทําเป็นร่างแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3/2564) เน่ืองจาก 

/งบประมาณ… 
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งบประมาณ มีจํานวนจํากัด การดําเนินการโครงการต้องสอดคล้องกับ
งบประมาณของ อบต. โครงการท่ีได้รับการพิจารณาในวันน้ีแล้ว  
จะต้องนําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางจากให้ความ
เห็นชอบอีกครั้งหน่ึง  ว่าโครงการครอบคลุม หรือไม่  ท่านใดมี
ข้อคิดเห็นจะเพ่ิมเติม หรือเห็นว่าโครงการที่ เสนอมาไม่สามารถ
ดําเนินการได้  เน่ืองจาก เป็นที่ทับซ้อนของเอกชน  สามารถนําเสนอได้
และขอเรียนเชิญ 
 

นายวิชา  ทองยืน   
นายก  อบต. บางจาก 
ประธานกรรมการ 

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นบ้านป้าเง็กกิมถึงบ้าน      
นางสายบัวหมู่ที่. 2  เป็นพ้ืนที่  อบต.ตําบลธงชัย  ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ 
 

นางสาวธัญพร  รัตนกุสมุภ์ 
ปลัด อบต. บางจาก 
กรรมการและเลขานุการ   

  โครงการอยู่นอกพ้ืนที่ไม่สามารถดําเนินการได้ต้องตัดออกไป  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลัก  หมู่ที่ 4 ต้ังแต่หน้า      
วัดทองนพคุณถึงทางหลวงหมายเลข  1039 
 

นายสมใจ  ตาละลักษณ ์
ผู้อํานวยการกองช่าง 

   ถนนคอนกรีตเดิมเกิดการชํารุด  แตก แล้วลาดยางทับ ก็แตกตรง
รอยเดิม  ถ้าจะซ่อมแซมต้องรื้อแล้วก่อสร้างใหม่ ถ้าซ่อมแซมทับ
รอยเดิมก็จะแตกอีก และปรึกษาอําเภอแล้วว่าถ้าถนนแตกจะมา
ซ่อมให้ 
 

นายวิชา  ทองยืน   
นายก  อบต. บางจาก 
ประธานกรรมการ 

   โครงการที่เสนอกันมาในปี  2564 จํานวน 28 โครงการ เป็นเงิน  
15,325,600 บาท แต่ อบต. ในแต่ละปีสามารถจัดทําโครงการ
สร้างพ้ืนฐานได้ไม่เกิน 2 ล้าน โครงการก่อสร้างของ อบต.ส่วนมาก
จะได้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก การก่อสร้างต่างๆต้องดู
กรรมสิท ธ์ิที่ ดินเป็นของเอกชนหรือไม่ ถ้าใ ช่ก็ก่อสร้างไม่ ไ ด้      
ถ้าไปสร้างในพ้ืนที่ที่เจ้าของที่ดินไม่ยอมต้องรื้อถอน หรือต้องมี
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้าง  จึงจะดําเนินการได้ 
 

นายบุญลือ  บุญม ี

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
     ขอเสนอโครงการเพ่ิมเติม คือ โครงการซ่อมแซมสะพานไม้บ้าน
นายเที่ยง หมู่ที่ 6 
 

นายวิชา  ทองยืน   
นายก  อบต. บางจาก 
ประธานกรรมการ 

     โครงการก่อสร้างห้องสุขาศาลากลางหมู่บ้าน บ้านสามเรือน      
หมู่ที่ 4  ควรใช้งบประมาณของกองทุนหมู่บ้าน 
 
 

นางสาวธัญพร  รัตนกุสมุภ์ 
ปลัด อบต. บางจาก 
กรรมการและเลขานุการ   

    จะคงไว้หรือยกเลิก 
 
 

/นายบุญมาก..   
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นายบุญมาก  ขาวสะอาด 

สมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลบางจาก  หมูท่ี่ 4 

    ขอให้เข้าแผนฯ ไว้ก่อน 
 
 
 

นางสาวธัญพร  รัตนกุสมุภ์ 
ปลัด อบต. บางจาก 
กรรมการและเลขานุการ   

    เร่ืองปัญหาขยะ 
 
 
 

นายวิชา  ทองยืน   
นายก  อบต. บางจาก 
ประธานกรรมการ 

   ปัญหาการกําจัดขยะ ไม่มีที่ทิ้ง ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมี      
ราคาสูงแต่ไม่สามารถเก็บค่าบริการในราคาถูกจึงไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย 
 

 
นายวิชา  ทองยืน   
นายก  อบต. บางจาก 
ประธานกรรมการ 

   คณะกรรมการพัฒนาฯ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี      
ขอมติที่ประชุม 

  
มตทิีป่ระชุม     -เห็นชอบ 
  
ระเบยีบวาระที่ 5       เรื่องอ่ืนๆ 
  
นางสาวธัญพร  รัตนกุสมุภ์ 
ปลัด อบต. บางจาก 
กรรมการและเลขานุการ   

  ขอช้ีแจงว่า ในช่วงวันสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก
สําหรับปีน้ีของดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 2564 เน่ืองจาก
สถานการณ์ของโรคโควิด -19 ยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังการแพร่
ระบาด  มีท่านใดจะเพิ่มเติมจะแจ้งในที่ประชุมบ้างไหม  ขอเชิญ
นําเสนอ 
 

นางประเทือง  น้อยภาษ ี

ผู้แทนภาคราชการ  
รพ.สต.บางจาก 

   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดมีการระบาดระลอกใหม่   
ณ วันน้ีมีผู้ป่วยเพ่ิมข้ึน 8 ราย อยู่ที่ตําบลดอนยาง ตําบลหนองขนาน  
ตําบลหาดเจ้า ตําบลไร่ส้ม ส่วนมากจะติดมาจากตลาดบางแค อาชีพ
เป็นแม่ค้า จังหวัดเพชรบุรี ยังดําเนินการตามมาตรการป้องกัน      
การแพร่ระบาดของโรคโควิดโดยการวัดอุณหภูมิ และการสแกน      
ชัยชนะ ประเพณีสงกรานต์ที่ทําได้คือการจัดประเพณีลดนํ้าดําหัว
ผู้ใหญ่  พิธีสงนํ้าพระ ที่งดคือการสาดน้ํา การประแป้ง อีกเรื่องหน่ึง
คือการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจะให้ รพสต.ดําเนินการ 
โดยแบ่งกลุ่มผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน จํานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 
อายุระหว่าง 18- 59 ปี กลุ่มที่ 2 อายุ 60 ขึ้นไป กลุ่มที่ 3 จะเป็น
ผู้รับบริการโรคเบาหวาน จังหวัดเพชรบุรี ได้ไปช่วยฉีดวัคซีนที่      
วัดเกตุม จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 200 คน หลังจากฉีดแล้ว 
 

/ประมาณ... 
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ประมาณครึ่งช่ัวโมงรอสังเกตอาการ  จากที่ผ่านมาไม่มีผลค้างเคียง 
ต่อคนไข้ที่ฉีดวัคซีน จังหวัดเพชรบุรีจะเร่ิมฉีดวัคซีนต้ังแต่วันที่      
1 เมษายน 2564 ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้สมัคร      
ทุกคน  ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ฉีด  2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ผู้ป่วย 
ที่เป็นโรคทางเดินหายใจหรือโรคปอด โรคหัวใจ เบาหวาน ถ้าคนไข้
เป็นโรคเหล่าน้ีติดเช้ือโควิด 19 จะเกิดอาการรุนแรง ในรายที่เสียชีวิต
ที่ผ่านมาจะเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานติดเช่ือโรคโควิดอาการจะรุนแรง 
กลุ่มที่ฉีดวัคซีน คือ แพทย์ กลุ่ม อสม. และคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วจะ
ได้ฉีดก่อน ที่เหลือจึงจะฉีดให้บุคคลทั่วไป 
 

นางสาวธัญพร  รัตนกุสมุภ์ 
ปลัด อบต. บางจาก 
กรรมการและเลขานุการ   

  โรงเรียนวัดทองนพคุณ  มีเรื่องเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 
 
 

นางวาสนา  ทองเพชร 
ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียน      
วัดทองนพคุณ 

  -ไม่มี 
 
 

 
นางสาวธัญพร  รัตนกุสมุภ์ 
ปลัด อบต. บางจาก 
กรรมการและเลขานุการ   

  สถานีตํารวจมีเร่ืองประชาสัมพันธ์ไหมคะ 
 
 
 

ดาบตํารวจสายัณห ์  สุขทน    
ผู้แทนภาคราชการ   

 -ไม่มี 
 
 

นางประเทือง  น้อยภาษ ี

ผู้แทนภาคราชการ  
รพ.สต.บางจาก 

   สามารถจัดงานแบบมีคอนเสิร์ตได้ไหม เช่น รําวงไทยประยุกต์  
ขอถามหลวงพ่อว่าจัดได้หรือไม่ 
 
 

นางสาวธัญพร  รัตนกุสมุภ์ 
ปลัด อบต. บางจาก 
กรรมการและเลขานุการ   

  การจัดรําวงและการจัดคอนเสิร์ตจะก่อให้เกิดการแพร่เช้ือระบาด
เพ่ิมมากขึ้น ถ้ายังอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 อําเภอเมืองเพชรบุรี      
คงจะไม่อนุญาต  
 

พระครูโกศลวัชรธรรม 
ผู้นําทางศาสนา 

  การบวชสามารถทําได้ การกินเลี้ยงโดยไม่มีดนตรีก็ทําได้ แต่ถ้ามี
ดนตรีแล้วมีการเต้น จะทําให้เกิดการแพร่ระบาด อนามัยต้องเป็น      
ผู้ควบคุม การจัดงานต่างๆต้องได้รับการอนุญาตจากอําเภอและมี
ใบอนุญาตมาให้วัดด้วย 
 
 

/  นางสาวธัญพร  ... 
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นางสาวธัญพร  รัตนกุสมุภ์ 
ปลัด อบต. บางจาก 
กรรมการและเลขานุการ   

  ผู้จะจัดงานต้องขอใบอนุญาตที่อําเภอ และไปแจ้งกํานันให้ทราบ  
ในสถานที่ราชการ และในวัดไม่สามารถจะด่ืมแอลกอฮอล์ได้ 
 
 

นายวิชา  ทองยืน   
นายก  อบต. บางจาก 
ประธานกรรมการ 

  มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ิมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ผมขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม 
และขอปิดประชุม 

  
ทีป่ระชุม    รับทราบ 

   เลิกประชุม 12.00 น. 

 

 
                                        ลงช่ือ             สุรีนุช   เกตุแก้ว    ผูจ้ดรายงานการประชุม 
   (นางสุรีนุช   เกตุแก้ว) 
                                                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 

                                       ลงช่ือ               วารุณี  โตทรัพย์       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (นางวารุณี  โตทรัพย์)                                                           
                                                             หัวหน้าสํานักปลัด 
 

 ลงช่ือ           ธัญพร  รัตนกุสุมภ์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์)                                                           
                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 
 

 
                                         ลงช่ือ           นายวิชา  ทองยืน   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายวิชา  ทองยืน) 
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 

 

 



 

 
 

  

ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางจาก 

และประชาคมตําบล 

 

 

 

  


