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บนัทกึการประชุมประชาคมหมูบ่า้น 
เพื่อการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2563 

 ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลกระดงังา   
หมู่ที่  5  บ้านคลองละมุด 

ตําบลกระดังงา  อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
วันพฤหสับดี  ที่  5 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563  

ณ  อาคารเอนกประสงค์ เอส เอ็ม แอล  หมู่ที่  5  ตาํบลกระดงังา 
 

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

  องค์การบรหิารส่วนตาํบลกระดังงา 
  1.  นายรุ่งเกียรติ  เบญจภุมรนิ   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา 
  2.  นางอมรรตัน์  ทวีต๊ังตระกูล   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา 
  3.  นายสุพจน์  ณ บางช้าง   ผู้อํานวยการกองช่าง 
  4.  นางสุภาพร  เป่ียมเจรญิ   ผู้อํานวยการกองคลัง 
  5.  นางสาววราภรณ์  แก่สีโลหิต                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

6.  นายสุรศักด์ิ  พิพิธวิจิตรการ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  7.  นางอ้อมพร  สินไชย    นักพัฒนาชุมชน 
  8.  นางสาวเบญจมาศ  โสรัตยาทร   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

9.  นายสุชานนท์  ยุวานนท ์   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
10.  นางสาวิตรี  ช่ืนชมภู    ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
11.  นางจิราวรรณ  ญาณประภาศิริ  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

  12.  นายสมหวัง  อรุณนาวาลักษณ ์  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
  13.  นางสาวทิติภา  คํามณจีนัทร ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  14.  นางสาวนพวรรณ  พระรักษา   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
  15.  นายชนมน  จันทรสุข   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  16.  นายนพดล  ซุ้ยวงค์ษา   พนักงานขับรถยนต์ 
  17.  นายก้องเกียรติ  กาอ่วน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานแผนท่ีภาษี 
  18. นางสาวเพชรรัตน์  สิงห์พงษ ์    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  19.  นายวิรัช  ประสานสกุล   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
  หน่วยงานราชการ 
  1.  นายประวีณ  คลังสิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอบางคนที 
  2.  นางสาวสุมานี  ศรีกําเหนิด  เจ้าหน้าทีพ่ยาบาล  สังกัดโรงพยาบาลนภาลัย 
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เริ่มประชุมเวลา  13.10  น. 
ระเบยีบวาระที่  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

1.1  เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ หรือกรณีเข้าไป
ดําเนินการในที่ดินของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ปลัด อบต.กระดังงา   แจ้งแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดให้มีเอกสารหลักฐาน กรณีทางราชการขอให้
ราษฎรอุทิศที่ดินให้หรือราษฎรแสดงความประสงค์จะอุทิศที่ดิน หรือกรณีเข้าไปดําเนินการใน
ที่ดินของเอกชน 

   กรณีที่มีผู้อุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือจะให้ทางราชการเข้าไปดําเนินการเพ่ือให้
มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานน้ัน ซึ่งได้รับอุทิศที่ดินจากราษฎรหรือ
เข้าไปดําเนินการในที่ดินเอกชน จัดทําหนังสือแสดงความประสงค์เก่ียวกับการอุทิศที่ดินให้กับ
ทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดําเนินการ  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงาน  ในรอบปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ปลัด อบต.กระดังงา   ตามท่ีหมู่ที่ 5 เสนอโครงการและบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดต้ังงบประมาณเพ่ือดําเนินการเพ่ิมจุดเสียงตามสาย จํานวน 
4 จุด แล้ว  และทางกองช่าง แจ้งดําเนินการเปลี่ยนระบบเสียงตามสายเป็นแบบไร้สาย 

ทีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1 
       ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา 

ปลัด อบต.กระดังงา  แจ้งหลักเกณฑ์การเสนอโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกําหนดให้นํา
โครงการจากประชาคมระดับหมู่บ้านบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 2 โครงการ เพ่ือ
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564 และปี 2565  

ทบทวนโครงการที่เสนอเมื่อปี 2562 และให้เสนอปัญหาความต้องการใหม่ 

มติที่ประชุม   ทบทวนและเสนอโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564 และ 2565 
ดังน้ี 

   เปลี่ยนโครงการที่เคยเสนอบรรจุในแผนปี 2565 เป็นปี 2564 
ปี 2564  จัดซื้อถังดับเพลิง จํานวน 8 จุด ๆ ละ 2 ถัง 
 ทบทวนโครงการเดิมปี 2565 
ปี 2565  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสายหมู่ที่ 5 เช่ือมหมู่ที่ 1 
 เสนอโครงการเดิมในเวทีประชาคม 

-  เปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะเป็นแบบโคม LED ภายใน หมู่ที่ 5 
 -  ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางสาวอรุณศรี  เทียมภักดี 
 -  ก่อสร้างทางระบายนํ้าบริเวณหมู่บ้านธนภูมิ 
 -  ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 

-  ก่อสร้างสะพาน... 
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 -  ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองละมุด  (งบ อบจ.) 
 -  ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณเส้นบ้านคุณปราณี  รัตนบรรยงค์  (งบ อบจ.) 
 -  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายถนน หมู่ที่ 4 เช่ือมหมู่ที่ 5 (ถนน อบจ.) 

 เสนอโครงการเพ่ิมเติม ดังน้ี 
-  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเย็บกระทง 
-  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร 

ที่ประชุม   เสนอปัญหา 
  1. ไม่ได้ยินเสียงตามสาย 
  2. ไฟฟ้าสาธารณะดับ 
  3. เสาไฟฟ้าหัก 
 4. จัดเก็บขยะช้า 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  การคัดเลือกตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมระดับ 
ตําบล  ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ . 2563 ครั้งที่  1 เพื่ อการเพิ่ มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1 ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกระดังงา   

ปลัด อบต.กระดังงา   องค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงาจะจัดเวทีประชาคมระดับตําบล วันที่ 24 
มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบล จึงขอเชิญผู้แทน
ประชาคมหมู่บ้าน จํานวน 5 คน เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังน้ี 
1. โดยให้ประชาคมหมู่บ้านคัดเลือกผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน เข้าร่วมประชุม  

  2. กําหนดให้กํานันหรือผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ต้องเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตําบลทุก
ท่าน 
3. กําหนดให้สมาชิกสภา อบต.ทุกหมู่บ้าน ต้องเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตําบล 
4. หมู่ที่มีสมาชิกสภา อบต. ไม่ครบ 2 ท่าน ให้คัดเลือกตัวแทนประชาคมเพ่ิมให้ได้จํานวน 5 คน 
 5. ขอเชิญประชาชนทุกหมู่บ้านนอกเหนือจากที่ได้เสนอช่ือมา ท่านที่สนใจเข้าร่วมเวที
ประชาคมระดับตําบล 

มติที่ประชุม   ผู้แทนที่กําหนดให้ต้องเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมระดับตําบล จํานวน 3 ราย 
ได้แก่ 1. นางไพรินทร์  ซุ้ยวงค์ษา  ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 

   2. นายอดุลย์  ซุ้ยวงค์ษา  ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา 
   3. นายสุริยา  ตนประเสริฐ  ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

กระดังงา 

   คัดเลือกผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมระดับ
ตําบล ได้แก่ 

   1. นางอรษา  สงวนสมบัติ 
   2. นางสุวไลลักษณ์  เลิศฤทธา 

ระเบยีบวาระที่  5... 
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ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง  การเปล่ียนแปลงชื่ออําเภอ 

รองปลัด อบต.กระดังงา  ด้วยมีราษฎรในพ้ืนที่อําเภอบางคนทีจํานวนหน่ึง มีความต้องการเปลี่ยนแปลงซึ่งอําเภอ
บางคนทีในปัจจุบัน ไปใช้ช่ือ “บางคณฑี” ซึ่งเป็นช่ืออําเภอมี่มีมาแต่เดิมตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2457 เพ่ือให้การดําเนินการเปลี่ยนแปลงช่ืออําเภอเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นอย่างครบถ้วน รอบด้าน  

อบต.กระดังงา จึงนําเรื่องการเปล่ียนแปลงช่ืออําเภอประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการเปลี่ยนช่ืออําเภอ 

มติที่ประชุม  ประชาชนหมู่ที่ 5 ตําบลกระดังงา เข้าร่วมเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน จํานวน 27 คน 
มีมติเห็นด้วยให้เปลี่ยนแปลงช่ืออําเภอ จาก “บางคนที” เป็น “บางคณฑี” จํานวน 21 คน 

ระเบียบวาระที่  6   เรื่อง  การป้องกันโรคติดต่อ 
นายชนมน  จันทรสุข  นายชนมน  จันทรสุข พนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล

กระดังงา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ประชาสัมพันธ์เรื่องการดําเนินการป้องกันโรคติดต่อ 
ดังน้ี 
1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์โรคติดต่อ ได้แก่ ป้ายไวน้ิวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคติดต่อ
จํานวน 4 โรค และ เอกสารแผ่นพับ 

    1.1 โรคโควิด  
    1.2 ฝุ่น PM 2.5 
    1.3 โรคพิษสุนัขบ้า 
    1.4 โรคไข้เลือดออก 
 2. จัดทําคิวอาโค๊ดกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา ให้ประชาชนสามารถ

เข้าดูข้อมูลได้ทางเฟสบุ๊ค 
 3. แจกทรายอะเบต กําจัดลูกนํ้ายุงลายทุกครัวเรือน  
  แจงผลดําเนินการป้องกันโรคต่าง ได้แก่ 

- โรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา ได้ดําเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมวทุกหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว และดําเนินการผ่าตัดทํา
หมัน/ตอนให้สุนัขและแมวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

หากประชาชนท่านใดต้องการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมีความประสงค์
ต้องการผ่าตัดทําหมัน/ตอนให้สุนัขและแมว ให้มาขึ้นทะเบียนสัตว์ได้ที่ อบต.กระดังงา และ
ขอวัคซีนฯ ไปฉีดได้  

  - โรคโควิด กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา กําลังจัดทําโครงการจัดซื้อเจล
แอลกอฮอล์ทําความสะอาดมือไว้ที่ อบต.กระดังงา วัด และโรงเรียน เพ่ือบริการและป้องกันโรค  

 - โรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา ได้แจ้งผลการ
ดําเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพ่ือกําจัดยุงลายครบทุกหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว และได้ดําเนินการ
แจกทรายอะเบตกําจัดลูกนํ้า ยุงลาย บางหมู่บ้านไปแล้ว และได้ดําเนินการแจกผู้เข้าร่วม
ประชาคมในวันน้ี พร้อมทั้งได้ดําเนินโครงการเดินรณรงค์การป้องกันที่ อบต.ไปแล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  7... 
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ระเบยีบวาระที่  7  เรื่อง การใหค้วามรู้การจัดเกบ็ภาษทีีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง 
นายสุรศักดิ์  พิพิธวิจิตรการ นายสุรศักด์ิ  พิพิธวิจิตรการ พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เก่ียวกับการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยจําแนกประเภทการชําระภาษีให้ประชาชนรับทราบ 
พร้อมตอบข้อสงสัย ข้อซักถามต่อประชาชน และดําเนินการแจกเอกสารแผ่นพับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  8  เรื่องอ่ืน ๆ   
   8.1  เรื่อง  การขึน้ทะเบียนเกษตรกร 
นายประวีณ  คลังสิน   นายประวีณ  คลังสิน ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สังกัด

สํานักงานเกษตรอําเภอบางคนที ผู้ดูแลพ้ืนที่ตําบลกระดังงา ประชาสัมพันธ์เรื่องการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรของตําบลกระดังงาที่มาขึ้นทะเบียนไว้ ต้องปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง 
เพ่ือจะได้รับสิทธิการช่วยเหลือ ได้พบว่า มีผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่มีข้อมูลไม่ครบคือขาด 
เลขที่โฉนดที่ดิน และการปลูกพืชว่าถูกต้องหรือไม่ ได้จัดทําเอกสารแสดงรายการผู้ที่มีปัญหา
การข้ึนทะเบียนเกษตรกรให้ที่ประชุมรับทราบ  

   หมูที่ 5 ต.กระดังงา มีผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จํานวน 40 ราย แต่เป็นข้อมูลไม่
ครบถ้วน  ไม่มีเลขโฉนดที่ดิน จํานวน 16 คน เสียชีวิต 1 ราย 

   แนะนําวิธีการแก้ปัญหาการกําจัดศัตรูพืชของมะพร้าว ตอบข้อซักถามเก่ียวกับการใช้
สารเคมีทางการเกษตร และให้คําแนะนําการจัดทําโครงการต่าง ๆ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 8.2 เรื่อง  การอบรมจัดทําแมสก์หรือหน้ากากอนามัยแบบผ้า 
ปลัด อบต.กระดังงา  แจ้งเรื่องการแพร่ระบาดโรคโควิดหรือโรคโคโรนา จึงมีหนังสือแจ้งให้ดําเนินการการ

จัดอบรมเพ่ือสอนวีธีการจัดทําแมสก์หรือหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับประชาชน 

ที่ประชุม  รับทราบ 

8.3 เรื่อง  การประชาคมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
บางคนที 

ผู้ใหญ่บ้าน  แจ้งเร่ืองการประชุมประชาคมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอบางคนที ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา09.00 น. ณ ศาลส เอ็ส เอ็ม แอล 

ที่ประชุม  รับทราบ 

8.4 เรื่อง  วิธีการป้องกันโรคโคโรนา 
นางสาวสุมานี  แจ้งวิธีการป้องกันโรคโคโรนาเบ้ืองต้น ด้วยหลักการ 3 อย่าง ได้แก่ 
 - ล้างมือ  ให้ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยนํ้าสบู่ 
 - กินร้อน  ให้กินอาหารร้อน ๆ  
 - ช้อนกลาง ให้กินหารด้วยช้อนกลางทุกคร้ัง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

8.5  เรื่อง  การให้ความรู้… 











หมู่ที่  5  บ้านคลองละมุด  ตําบลกระดังงา  อําเภอบางคนที  จังหวดัสมุทรสงคราม 
วันพฤหัสบดี  ท่ี  5  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2563  เวลา  13.00  น.  
ณ  ศาลาเอนกประสงค์  เอส เอ็ม แอล  หมู่ท่ี  5  ตําบลกระดังงา 
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