
รายงานการประชุมประชาคมเคลื่อนที่ 
ประจ าปี 2562 

วันจันทร์ที่  25  กุมภาพันธ์  2562 
ชุมชนมิตรอารีย์    

ณ สนามเด็กเล่น ซอยสัตหีบสุขุมวิท 109 ก   
****************************** 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)  
พ.อ.อ.ทวีผล ธรรมานุวงศ์ กราบเรียนท่านนายก ท่านรองนายก ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิก 
ปลัดเทศบาลฯ   สภาฯ ท่านหัวหน้าส่วน และข้าราชการ พนักงานทุกท่านที่มาประชาคม 

วันนี้ผมมีเรื่องส าคัญที่จะมาแนะน าแจ้งให้พ่ีน้องทุกท่านได้ทราบสองเรื่อง 
 เรื่องแรกคือวันที่ 24  มีนาคม เป็นวันเลือกตั้ง ในช่วงก่อนเลือกตั้ง 20 วัน 

ขอให้เราไปตรวจสอบรายชื่อ ถ้ารายชื่อเราไม่มีก็ไปติดต่อที่ฝ่ายทะเบียน
อ าเภอขอเพ่ิมชื่อ หรือถ้ามีชื่อใครเข้ามาท่ีเราไม่รู้จักก็ไปขอคัดออกได้ วันที่ 
17 มีนาคมเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าที่โรงเรียนสิงห์สมุทร ปีนี้เลือกตั้งปี 62 
เวลาเลือกตัง้คือแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น เมื่อก่อนนี้คือแปดโมงถึงบ่ายสามโมง 
นับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ผู้สมัครเลือกตั้งแต่ละเขต หมายเลขพรรคคนละ
เบอร์กัน สมมุติว่าพรรค ก หมายเลข 7,8 ถ้าเขต 2 กับ 3 จะคนละเบอร์
กัน ขอให้ท่านตรวจสอบให้ดี ถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อที่อ าเภอหรือติดต่อที่
ผมก็ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 24 มีนาคมนี้ การกากบาทก็เหมือนกันท าให้
เส้นตรงสองเส้นมาตัดกันในช่อง ถ้านอกช่องถือว่าเป็นบัตรเสีย บัตรก็ต้องดู
มีช่องสองอย่างคือ ช่องลงคะแนนกับช่องไม่ลงคะแนน ห้ามลงสองอย่างใน
บัตรเดียวกัน ปีนี้บัตรเดยีวใบเดียว คือหนึ่งบัตรเลือก ส.ส.เขต กับ ส.ส. ปาตี้ลิส  
ส.ส.เขตมี 350  คน  ปาตี้ลิส มี  150  คน  เรื่องท่ีสองคือวันนี้ที่เรามา 
เป็นวันที่ส าคัญที่สุด ต้องขอชื่นชมคณะผู้บริหารที่มองเห็นความส าคัญของ
พวกเรา สมัยก่อนการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองมาจากข้างบนลงข้างล่าง 
แต่ปัจจุบันนี้มาจากขา้งล่างขึ้นสู่ข้างบน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ให้ชุมชนเป็น
ศูนย์รวมของการพัฒนา หมายถึงว่าชุมชนหรือประชาคมต้องการอะไร
สามารถเสนอความต้องการ เสนอปัญหาให้กับผู้บริหาร เสร็จแล้วผู้บริหาร
เอาปัญหามาวิเคราะห์ มาสังเคราะห์ ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ท าอย่างไรถึง
จะแก้ไขปัญหาได้ พอสังเคราะห์เสร็จก็น ามาเข้าบรรจุในแผน พอบรรจุใน
แผนเสร็จก็น ามาเข้าบรรจุในขั้นตอนการท างบประมาณ เทศบาลก็เหมือน
รัฐบาลเล็กๆ หนึ่งรัฐบาล ก็คือจ าลองมาจากรัฐบาลใหญ่ เหมือนที่เราเห็นใน
การประชุมสภาของรัฐบาลในทีวี นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.  2552 มาตรา50 วรรคสอง 
บอกว่าเทศบาลจะท าอะไรให้ค านึงถึงประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชน โดย
กระท าบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ค าว่ามีส่วน
ร่วมก็คือการท าประชาคม เป็นนิมิตหมายที่ดี การที่พวกเราทุกคนจะได้มา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเสนอความต้องการให้กับคณะผู้บริหาร 
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และส.ท.ของเรา ได้น าปัญหาความต้องการของท่านเข้าไปสู่ขั้นตอน
กระบวนการ อีกประการหนึ่งคือ ชุมชนต้องมีแผน 
ชุมชน หมายถึงว่าชุมชนจะท าอะไรต้องมีแผนไว้  สมมุติว่าชุมชนไม่มีแผน 
เวลาจะท าอะไรไปของบจากอ าเภอ จังหวัด เขาจะถามว่าชุมชนมีแผนหรือ
เปล่า ถ้าไม่มีแผนเราแพ้แล้วตั้งแต่ก้าวแรก ชุมชนน่าจะมีแผนท าไว้ ในแผน
ชุมชนจะมีสองส่วน ส่วนแรกคือ โครงการที่เราด าเนินการเองได้ เช่น การ
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก  รณรงค์การงดดื่มสุราวันเข้าพรรษา เราก็ท าได้ 
ส่วนโครงการที่เราไม่สามารถด าเนินการได้ หรือเกินศักยภาพของเรา เราก็
เอาเข้ามาวันนี้ ในเวทีประชาคม เดี๋ยวท่านนายกกับ ส.ท.จะได้น ามาร่วมกัน
วิเคราะห์ว่าโครงการแต่ละโครงการเป็นยังไง แล้วเราถึงจะเอาเข้าแผน ข้อดี
ของท้องถิ่นคืออะไรรู้ไหม สมัยก่อนเวลาขอโครงการบางโครงการตั้งแต่ท่าน
เป็นเด็กจนท่านเป็นหนุ่มท่านแต่งงานมีลูกหลานแล้วก็ยังไม่ได้เลย จริงไหม
กว่าจะได้มาแต่ละโครงการช่างยากเย็น แต่ตอนนี้มีท้องถิ่นมาแล้ว มีข้อดี
อย่างหนึ่งท่านขอโครงการปีนี้ ปีหน้าได้เลย นี่คือข้อดีของท้องถิ่น เหมือน
ท่านคันตรงไหนท้องถิ่นจะไปเกาให้ตรงที่ เมื่อก่อนนี้เขาไม่ถามท่านนะ เคย
ได้ยินไหม ถนนควายเดิน เป็นถนนที่พ่ีน้องประชาชนไม่ต้องการ แต่ตอนนี้
การที่คณะผู้บริหาร ส.ท.ได้ลงมาสะท้อนให้เห็นว่าท่านเป็นนัมเบอร์วัน เป็น
คนส าคัญ เป็นลูกค้าท่ีผู้บริหาร ส.ท.ต้องการที่จะมารวมปัญหาจากท่าน มา
ถามว่าท่านต้องการให้เรามาแก้ปัญหาอย่างไร เหตุที่วันนี้ลงมาเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา50 วรรคสอง ท่านคือหัวใจ 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ท่านคือที่หนึ่ง 
หัวใจกับท่ีหนึ่งส าคัญที่สุด ฉะนั้นวันนี้ท่านต้องการสิ่งไหนมีปัญหาอย่างไร
ขอให้บอกกับท่านนายก ท่านผู้บริหาร และท่าน ส.ท. ทุกท่าน จะสามารถ
เก็บเก่ียวปัญหานั้นออกมาให้พวกผม พวกผมคือผู้ปฏิบัติจะมาวิเคราะห์และ
ช่วยกันท างาน เพื่อความต้องการ เพื่อให้พ่ีน้องชาวบ้านได้มีความปกติสุข 
และความพึงพอใจสูงสุด ต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านนายกได้พบกับพ่ีน้อง
ประชาชนชาวซอยมิตรอารีย์ ขอกราบเรียนเชิญ 

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี สวัสดีทุกท่าน ท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี  
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ท่านรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการ 
    กอง หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพี่น้องชุมชนมิตรอารีย์ทุกท่าน 
    ปกติเราจะเจอกันปีละครั้ง ในเวทีประชาคม ซึ่งในปีที่ผ่านมาเราจะเอา 
    ชุมชนที่ใกล้ๆกันมารวมกัน สืบเนื่องมาจากเราประชุมพร้อมกันหลายๆ 

ชุมชนจึงท าให้พ่ีน้องบางชุมชนมารวมกันน้อยมาก ผมก็เลยแจ้งกอง
สวัสดิการว่าอยากให้ท าในแต่ละชุมชนไปเลย บางคนก็ไม่ทราบข่าว 

    ก็ไม่ได้มาร่วมงานด้วย หรือบางโอกาสที่ได้ไปเจอกันก็จะมาบ่นกันว่าไม่ 
ค่อยได้รับการเหลียวแล เราก็ดูว่าจากการเข้ามามีส่วนร่วมของ 
 

/คณะกรรมการ………….. 
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คณะกรรมการชุมชนน่าจะเป็นเกณฑ์มากกว่า บางทีรถประชาสัมพันธ์
ออกไปประกาศ ท่านไปท างานกัน ก็จะไม่ได้รับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์  

    แต่ในวันนี้ในกรณีแยกชุมชนเป็นมิตรอารีย์ที่เดียว ก็คิดว่าโอเคร จ านวน 
    ประชากรที่เข้าร่วมประชาคมในขณะนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร 

เรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันที่ 1,2 และ3 มีนาคมนี้  เทศบาลเมือง
สัตหีบร่วมกับสภาวัฒนธรรมอ าเภอสัตหีบและสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
จัดงานร้อยรักวัฒนธรรม มีการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ มีการแสดงของเด็ก
และของผู้ใหญ่ มีร้านค้าต่างๆ จ าหน่ายสินค้าประจ าท้องถิ่นและในวันที่ 24 
มีนาคม อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เลือกคนที่เราติดต่อง่ายๆ ในพื้นที่ของเรา 
เลือกคนที่เป็นหูเป็นตาให้กับพวกเรา  เลือกคนที่ใช้งานง่ายๆ และอีกเรื่อง 
เป็นเรื่องขอบคุณ เมื่อปลายปีที่แล้วมีโครงการใหญ่ของเทศบาลคือเดินวิ่ง 
คิดถึงพ่อ ร9 มีชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการกันมาก และในปีนี้ 2562 ก็จะ
มีกิจกรรมดีดีเช่นนี้อีก  ก็ขอเชิญชวนพี่น้องในชุมชนทุกท่านไปเดินวิ่ง มีการ
หารายได้นิดหน่อย ไม่เน้นรายได้ แต่ถ้ามีรายได้ที่ได้มานิดหน่อยก็จะมอบ
ให้กับโรงเรียนบ้านสัตหีบ กลุ่มคนพิการ และ อ.ส.ม. ซึ่งเป็นกลุ่มที่ช่วยงาน
เทศบาลท างาน คอยช่วยเหลือด้านงานสาธารณสุขต่างๆ  ส าหรับงานจัดท า
เวทีประชาคม คือการรวบรวมข่าวสารปัญหาต่างๆ ของพ่ีน้องในชุมชน เช่น 
เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนหนทาง  มีการก่อเสียงรบกวนหนวกหูเพ่ือนบ้าน 
เทศบาลเราจะมาช่วยไกล่เกลี่ยให้  อาจมีหลายเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
เทศบาลโดยตรง แต่เมื่อท่านเดือดร้อน เทศบาลก็จะเป็นคนกลางไปคุย
ให้กับท่านถ้าท่านได้รับผลกระทบ หรือเรื่องไฟฟ้า ประปา เราจะประสาน
ต่อให้ ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อย เทศบาลก็จะเข้าไปด าเนินการด้วยตัวเอง 
การประปาที่สัตหีบของเราจะให้เราเสียค่าขยายเขตเอง แต่ที่อ่ืนเขาไม่มี 
ไหนจะมีปัญหาหลายเรื่อง เช่น ท่อแตกประจ า ซ่อมแล้วซ่อมอีกอะไรอย่างนี้  
ยกตัวอย่างเช่น ที่ผ่านมาเรามีการเชิญการประปามาประชุมในเรื่องแผน พอ
เราถามไปในเรื่องการขยายเขตประปาในพ้ืนที่สัตหีบ ก็ตอบเราว่าไม่มีการ
ขยายเขต แต่ก็ไม่เป็นไรเทศบาลจะไปด าเนินการให้ เท่าที่เราท าได้ ท าอะไร
ก็ได้ที่ให้ทุกท่านมีความสุขด้วยหลักพ้ืนฐานการบริหารงานของเทศบาล 
ทุกวันนี้ท างานแต่ละงานต้องมีการตรวจสอบทุกครั้ง ขอให้ทุกท่านสบายใจ
ได้ว่าพวกเราท างานอย่างคุ้มค่าที่สุดจริงๆ ให้พวกท่านได้รับประโยชน์มาก
ที่สุด ถ้ามีอะไรที่ท่านเดือดร้อนท่านเรียกเมื่อไรเราก็ไปแก้ไขปัญหาทันที 
เรามีความตั้งใจท าจริง ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ส าหรับในวันนี้มาเข้าสู่
ระเบียบวาระในเรื่องต่อไปดีกว่าอย่างปีที่แล้วเราพูดกันเรื่องถนน ก็เจอแบบ
โดนว่ากระแทกใส่กันว่าถนนหมาไม่เดิน ก็อยากให้ค่อยๆบอกกันดีดี  ถ้า
ท่านเสนอโครงการมา เราก็จะออกไปตรวจสอบ ไปแก้ไขให้ ปัจจุบันนี้ใน
เรื่องของถนนเริ่มลดน้อยลง แต่มีบางสายที่ช ารุดทรุดโทรม หรือหมดสภาพ
ถนนแล้ว เราก็จะไปส ารวจ ไปปรับปรุงให้ใหม่ ในเรื่องของเทศบาลยังมี 
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อ่ืนๆอีกมากมายที่เราต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงาน อย่างเช่นถ้าท่าน
ต้องการให้ติดตั้งกล้องวงจรปิด เราก็จะติดตั้งให้ท่าน แล้วหาคนมาดูแล 
และมีอีกกิจกรรมหนึ่ง คือการต้อนรับโครงการปั่นไม่ทิ้งกัน เป็นกิจกรรม
ของผู้พิการ ซึ่งมีชุมชนไปให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอเข้าถึงระเบียบวาระที่
สอง ในเรื่องของการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานโครงการในปีท่ีผ่านมาปีงบประมาณ 2561 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเรามีโครงการพัฒนามากมายในหลายๆด้าน 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ก็จะขอรายงานให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบ 
 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
    ภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ  เบิกจ่าย  876,900  บาท 
2. โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ          

เบิกจ่าย  100,000  บาท 
3. โครงการดาดคลองสาธารณประโยชน์บริเวณล าห้วยในซอยสัตหีบ 

สุขุมวิท 105 ช่วงสะพานเทศบาลเมืองสัตหีบ เบิกจ่าย  99,000  บาท 
4. โครงการติดตั้ง Rumble Strips บริเวณถนนและซอยต่าง ๆในเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบ   เบิกจ่าย  100,000  บาท    
5.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยแยกจากซอยรุ่งโรจน์แยกซ้าย 

(บ้านฝรั่ง)เทศบาลเมืองสัตหีบ  เบิกจ่าย  240,000  บาท 
6. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 100 วัตต์บริเวณถนน   

เทศบาล 8 (ถนนควินนิน)เทศบาลเมืองสัตหีบ เบิกจ่าย 340,000 บาท 
7. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ บริเวณเกาะกลางถนนหน้า

ไปรษณีย์สัตหีบ ถนนเทศบาล 10(ถนนเลียบชายทะเล) เทศบาลเมือง  
สัตหีบ   เบิกจ่าย   89,000   บาท 

8. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณแยก
เตาถ่าน เทศบาลเมืองสัตหีบ  เบิกจ่าย   70,000  บาท 

9. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอพระพุทธสิหิงส์และศาลาอเนกประสงค์
หน้าที่ว่าการอ าเภอสัตหีบ เบิกจ่าย  150,000  บาท 

10. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายบอกชื่อซอยแบบโคม LED     
พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถนนและซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ
เบิกจ่าย   519,100 บาท 

11. โครงการซ่อมแซมบ่ารับและฝาบ่อพัก บริเวณถนนและซอย ในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ  เบิกจ่าย   957,500  บาท 

12. โครงการปรับปรุงถนนและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าบริเวณ   
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 97 หมู่บ้านเอกธานี เบิกจ่าย   645,400 บาท 

13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณดาดฟ้าทางข้ึนกองวิชาการ
และแผนงานเทศบาลเมืองสัตหีบ  เบิกจ่าย   100,000 บาท 
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14. โครงการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงบริเวณหน้าอาคารส านักงานและ
อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสัตหีบ       
เบิกจ่าย 498,737.41  บาท 
 

 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   ตัวอย่างเช่น 
1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข เก่า/ใหม่ 
2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 
3. โครงการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เก่า / ใหม่ 
4. โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยในโรงเรียน 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้สมุนไพร 
7. โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว 
8. โครงการฝึกอบรมการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ 
9. โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ 
10. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 
11. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน โรงเรียน และวัด 
12. โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด 
13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน 
14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
15. โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับเยาวชนและประชาชน 
16. โครงการประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่น 
17. โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
18. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน 

 
ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตัวอย่างเช่น 
1. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล 
2. โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ า 
3. โครงการบริหารจัดการขยะระดับชุมชน/โรงเรียน 
4. โครงการเทศบาลสะอาด สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
5. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมหน้าบ้านน่ามอง 
6. โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข 
7. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ของเทศบาล

เมืองสัตหีบ 
 
 ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น   ตัวอย่างเช่น 
1. โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดเทศบาลเมืองสัตหีบ 
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2. โครงการฝึกทักษะด้านกีฬา 
3. โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลเมืองสัตหีบ 
4. โครงการจัดกิจกรรมลานคนรักดนตรี 
5. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน 
6. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น 
7. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
8. โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 
9. โครงการอุ่นกายอุ่นใจสร้างสายใยครอบครัว 
10.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
11.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
12. โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
13.โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา 
 
ด้านการพัฒนาการบริหารและการบริการประชาชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

 ตัวอย่างเช่น 
1. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน 
3. โครงการจัดเวทีประชาคมเคลื่อนที่ 
4. โครงการจัดท าสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
5. โครงการจัดท ารายงานกิจการเทศบาลเมืองสัตหีบ 
6. โครงการจัดท าปฏิทินปีใหม่ 
7. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 
8. โครงการจัดงานวันเทศบาล 
9. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
10.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล      
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
11.โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่   
เยาวชนในสถานศึกษา 
12.โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต้นให้แก่ชุมชน หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ 
13.โครงการอบรมและให้ความรู้ผู้ประกอบการค้า 

 
    เรื่อง โครงการที่ด าเนินการ  ในปีงบประมาณ 2562 

ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ  งบประมาณ  500,600 บาท 
2. โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ

งบประมาณ  711,000 บาท 
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3. โครงการติดตั้งตะแกรงดักขยะ บริเวณปากท่อระบายน้ าในเขตเทศบาล
เมืองสัตหีบ  งบประมาณ  60,000  บาท 

4. โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ           
งบประมาณ  100,000  บาท 

5. โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างป้ายบอกชื่อซอยแบบโคม LED พลังงาน
แสงอาทิตย์ บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ             
งบประมาณ  1,436,000 บาท 

6. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมติดตั้งป้ายจราจร ภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ        
งบประมาณ  127,000  บาท 

7. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
ภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ งบประมาณ 470,000  บาท 

8. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดท่อระบายน้ า ในเขตเทศบาล        
เมืองสัตหีบ  งบประมาณ  1,000,000  บาท 

9.  โครงการซ่อมแซมบ่ารับและฝาบ่อพัก บริเวณถนนและซอยในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ   งบประมาณ  700,000  บาท 

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณซอยสัตหีบ
สุขุมวิท 109/2  หมู่ที ่7  ต.พลูตาหลวง  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี
งบประมาณ  120,000  บาท 

11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณซอยสัตหีบ
สุขุมวิท 109/4  หมู่ที่ 7  ต.พลูตาหลวง  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี
งบประมาณ  210,000  บาท 

12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณซอยสัตหีบ
สุขุมวิท 109/6  หมู่ที่ 7  ต.พลูตาหลวง  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี
งบประมาณ  95,000  บาท 

ส่วนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต        
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น  
การพัฒนาการบริหารและการบริการประชาชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน   

            เหมือนกับปีงบประมาณ 2561 และมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง การส ารวจข้อมูลปัญหาความต้องการเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดท า 
แผนพัฒนา 

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี ต่อไปเป็นเรื่องของปัญหาความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ใครมี 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ความเดือนร้อน หรือต้องการให้พัฒนาตรงไหน ก็ขอเชิญเสนอได้ครับ 
คุณกรกนก ซอย 109, 109ก ,107ก ขอเสนอให้เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดLED 

เนื่องจากประชาชนเข้าออกเป็นจ านวนมาก และขอป้ายชุมชนมิตรอารีย์ 
 
 

/นายณรงค์...... 
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นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี คือเรื่องของไฟ LED เป็นของใหม่ราคาแพง แต่การประหยัดไฟ ประหยัดให้ 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กิจการไฟฟ้า ไม่ได้ประหยัดให้เทศบาล แต่เวลาเทศบาลลงทุนให้ LED 

ค่อนข้างสูง จะพยายามท าให้ทั่วถึงทุกที่ในเขตเทศบาล แต่จะขอทยอยท า
ถ้าเอางบไปลงตรงนี้หมด ปัญหาอื่นก็จะไม่ได้แก้ไข ต้องใช้งบประมาณมาก 
เรื่องต่อไป ขอป้ายชุมชนมิตรอารีย์  วันนั้นที่พูดในเวทีประชุมชุมชน ก าลัง 
ด าเนินการใจเย็นๆ  จะเร่งด าเนินการให้ ติดป้ายชุมชนที่หน้าเซเว่น 

คุณวรรณภา เอี่ยมส าอางค์  ขอให้ลอกคลอง ตรงหมู่บ้านสามัคคี 33 คลองตื้น คอสะพานแคบมาก 
หญ้าขึ้นเป็นจ านวนมาก  น้ าระบายไม่ทัน ท าให้น้ าท่วมหมู่บ้าน 

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี มีโครงการขุดลอกคลองอยู่แล้วในปีงบประมาณ 2562  ใช้งบประมาณ  
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ จ านวน  711,000  บาท 
คุณสุภขณา               ขอให้ปรับปรุงสนามเด็กเล่นในหมู่บ้าน สามัคคี 33  
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี แล้วทางหมู่บ้านเขาไม่ขัดข้องอะไรใช่ไหม อยากให้ชุมชนเสนอมา จะให้ 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เทศบาลไปเสนอให้คงจะไม่เหมาะ  ก็ปรับให้เกลี้ยงๆท าเป็นสนามเปตองไว้ 
    ซ้อมมือกัน  มอบคุณวรเทพ กับคุณวิโรจน์ จะให้รถเข้ามาปรับหรือท าเป็น 
    โกหนูให้เด็กๆมาเตะบอลกันก็ได้  
ร.ท.นิพนธ์ ด ารงศักดิ์ อยากทราบว่าหมู่บ้านสามัคคี 35 มีโครงการเปลี่ยนจากถนนคอนกรีตเป็น

ถนนลาดยางไหม และอยากให้ท าลูกกระโดดในซอย 109ก 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปส ารวจดูก่อนว่า ถนนนี้ยกให้เป็นสาธารณะแล้วยัง ยกให้ 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กี่ปีแล้ว เพราะมีก าหนดเงื่อนเวลาอยู่ แต่จริงๆคือ ถ้าถามว่ามีโครงการที่จะ

เปลี่ยนจากถนนคอนกรีตไปเป็นถนนลาดยางเมื่อไรก็ค่อนข้างเสียดาย 
เพราะจริงๆถนนคอนกรีตน่าจะดีกว่าถนนลาดยาง  ต้องให้ช่างไปส ารวจดู 

 ถ้าช ารุดมากก็จะท าให้ ถ้าท าถนนลาดยางต้องไปรื้อคอนกรีตออก  
อีกโครงการขอให้จัดท าลูกกระโดดในซอย 109 ก  เดี๋ยวเราจะท า 
Rumble Strips ให้ ดีกว่าท าลูกกระโดด 

ร.ท.นิพนธ์ ด ารงศักดิ์ ขอสนับสนุนจัดท าป้ายใหม่หน้าสนามเด็กเล่น เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด 
หมู่บ้านสามัคคี 35 และขอทางลาดยางปากซอย 109ก 

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี กองสาธารณสุข ท าป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องกีฬาที่ต้านยาเสพติด  ถ้าอยาก 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ได้ข้อความอย่างไร รบกวนคุยกับ ผ.อ.กองสาธารณสุข   อีกปัญหา คือ 

ขอสนับสนุนทางลาดยาง ปากซอย 109 ก ให้เสมอกันเพราะปัจจุบันทาง
ลงไม่เสมอกัน  เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ช่างแดงไปส ารวจ ถ้าด าเนินการได้จะรีบ
ด าเนินการเลย ช่างแดงช่วยปูให้สวยๆไปเลย ตรงนี้ไม่ใช่ถนนสายหลัก เรา
สามารถด าเนินการได้เลย  

คุณอมรศรี   อยากให้ติดไฟฟ้าให้ทั่วถึงในหมู่บ้าน  
อยากให้มีการส่งเสริมอาชีพ  
ขอให้เพ่ิมวันในการจัดเก็บขยะ  

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี เรื่องไฟฟ้า ถ้ากรณีเป็นไฟสาธารณะจริงๆแล้วเป็นการรับผิดชอบของ 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ หมู่บ้าน ไฟสาธารณะเป็นไฟของสวัสดิการไฟฟ้า จะให้เทศบาลไป 
    ด าเนินการเพ่ิมเติมค่อนข้างจะยาก ยกเว้นแต่ว่าถ้าไฟฟ้าเสียให้ซ่อมให้ 
    ก็ท าให้ได้ แต่ถ้าให้ติดตั้งเพ่ิม เดี๋ยวการไฟฟ้ามาเห็นก็จะเอาออกไป 

/ส่วนเรื่อง.... 
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    ส่วนเรื่องส่งเสริมอาชีพ ต้องไปดูมาก่อนว่าอะไรที่เราชอบอยากได้อาชีพ 
    อะไร ไปรวมตัวกันมา ขอเป็น 10 คนข้ึนไป ที่ผ่านมาเทศบาลก็จัดให้หลาย 
    อาชีพ เช่น ท าขนมเค้ก ขนมไทย ตัดเย็บเสื้อผ้า ท าขนมของคนจีน เป็นต้น 
    ถ้าได้อาชีพอะไรที่สนใจแล้ว ก็รวมตัวกันแจ้งที่เทศบาล กองสวัสดิการสังคม 
    อีกเรื่อง อยากให้มีการจัดท าเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชน ก็เวทีนี้ 
    จัดทุกปี ส่วนอีกเรื่องให้เพ่ิมวันในการจัดเก็บขยะ ติดต่อกับกองสาธารณสุข  
คุณณรงค์    ซอย 109ก ถนนไม่ดี รถวิ่งเร็ว อันตรายมาก คือถนนจะทรุด มีมอเตอร์ไซค์ 
    มาแจ้งบ่อย เพราะผมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แผนกรักษาความสงบ เขามา 
    แจ้งว่ามีรถสิบล้อวิ่งบ่อย วิ่งเร็วมาก 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี ถ้าถนนช ารุดมาก จะไปตรวจสอบ จะได้ตั้งงบด าเนินการ ถนนที่ 109  
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เหมือนกับว่าจะท าบ่อย ที่อยู่ในเขตเทศบาลก็ท าหมดแล้ว จะเหลือช่วง 
    รอยต่อ เดี๋ยวผมจะไปดูเอง 
น.ต.สมจิตร์ ถนนในซอย 109ก ขอให้ช่วยแก้ไขเก่ียวกับป้ายที่ติดตามเสาไฟฟ้า ทุกวันนี้

ป้ายเยอะมาก  
คุณกรกนก ช่วยให้เทศบาลประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่มีกระถางหน้าบ้าน สิ่งกีด

ขวางต่างๆให้ช่วยเก็บเข้าในบ้าน เพราะเวลารถสวนทางกันล าบาก บางที 
 มีรถซาเล้งมาจอด 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี จริงๆ เทศบาลก็ออกไปประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว  เดี๋ยวให้หัวหน้าเทศกิจมาหา 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ พ่ีวิโรจน์ ให้พาดู จะได้ช่วยกันแก้ปัญหา 
จ.อ.พงส์ธนาสิทธิ์ ซอย 109 และ109ก เวลาน้ าท่วม คลองน้ าระบายไม่ทัน ขอให้ลอกท่อ

ระบายน้ า  
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี เดี๋ยวเอารถตักมาขุดให้  อีกเรื่อง รถเก็บขยะไม่มาตรงตามวัน บางช่วงรถ 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ อาจจะเสียเยอะ จึงท าให้มาเก็บไม่ตรงวัน  
คุณกาญจนา จุลเจริญ  ขอให้ฝึกอาชีพให้ชุมชน 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี ก็อย่างที่ว่าให้ไปรวมตัวกันมาว่าจะฝึกอาชีพอะไร  ให้ได้คนสัก 10 คน 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ แล้วทางเทศบาลจะจัดการให้ 
คุณกิตติศักดิ์   เรื่องการวางถังขยะไม่เป็นระเบียบ อยากให้เทศบาลช่วยจัดระเบียบ 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี ตอนนี้เทศบาลของเราไม่มีแล้วเรื่องถังขยะหน้าบ้าน เราท าโครงการ 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ปลอดถังขยะ สงสัยจะเป็นถังขยะส่วนตัว  ติดต่อกับกองสาธารณสุขฯ 
    ให้ ผ.อ.กองสาธารณสุขฯ ไปดูให้   
คุณกฤษณา จันทร์รุ่งเรือง อยากให้เปลี่ยนท่อระบายน้ า ซอย 109ก ซอย 2 ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพราะ

เวลาฝนตกน้ าท่วมเร็วมาก ท่อตัน ท่าน ส.ท.วรเทพมาดูแล้ว 
นายวรเทพ นันทมางกูล ผมเอารถดับเพลิงมา ปรากฏว่าอัดท่อไม่ได้ มีหนทางเดียว คือเปิดบ่อพัก 
รองประธานสภาฯ หรือไม่ก็ท าใหม่ตลอด 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี เดี๋ยวให้กองช่างมาส ารวจดูว่า ถ้าเราจะเพ่ิมบ่อพักสักสามสี่จุดจะได้ไหม 
นายกเทศมนตรีเมอืงสัตหีบ ถ้าวางได้จะวางบ่อพักให้ แล้วเอาน้ าฉีดล้างท่อยาวไปเลย 
พ.จ.อ.มานพ อยากได้ไฟกระพริบ บริเวณปากทางเข้า 109ก 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี เรื่องสัญญาณไฟกระพริบเดี๋ยวจะดูให้  ดูว่าต้องมีหลักเกณฑ์ระเบียบอะไร 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ถ้าระเบียบอนุญาตให้ จะด าเนินการให้   

/น.ต.สมจิตร……… 
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น.ต.สมจิตร พุ่มสว่าง ขอเพ่ิมเติมเรื่องถนนที่ซอย 109 ที่บ้านของผมเป็นหลังสุดท้ายที่มีหลักเขต
ของเทศบาลเขียนไว้ชัดเจน  เท่าที่ผมเห็นถนนสายนี้ท าแล้วถึง 3 ครั้ง  

 ตอนนี้ถ้าท่านไปดูจะรู้ว่าอุบัติเหตุเกิดบ่อย ไหล่ถนนสองข้างเหลื่อมล้ ากัน 
 มันจะดีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนถึงเซเว่น ขณะนี้ อบต.ได้ท าถนนลาดยางจากบ้าน

ผมประมาณ 30 เมตร เพราะว่าป้องกันรถที่ส่งความเร็วจากหัวโค้งลงไป 
 ติดถนนลูกระนาดถึงสองชั้นถึงนาวีไทย แต่ที่ตรงบ้านรุ่งโรจน์มีกล้องจับ 
 ไม่ทราบว่าของเทศบาลหรือของ อบต. พ้ืนที่ที่ท าไหล่ทางสองข้างทางผิวจะ

ไม่เหมือนกัน จึงท าให้อุบัติเหตุเกิดข้ึนมาก ช่วงสองอาทิตย์ที่ อบต.มาติดลูก
ระนาดท าให้อุบัติเหตุน้อยลง  ผมจึงอยากให้ศึกษาดูว่าลูกระนาดที่ อบต.มา
ติดท าให้เรามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น รถที่บรรทุกดินมาท าให้มีฝุ่นเยอะมาก 
จึงอยากให้ท าอะไรก็ได้ที่ไม่ให้เกิดมลภาวะที่ไม่ดี 

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี เรื่องถนนช ารุด ถ้ายังไงจะไปส ารวจตรงพื้นที่นั้นเอง ส่วนเรื่องป้ายเดี๋ยวให้ 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขออกไปเก็บทุกซอย เป็นเรื่องของการจัดระเบียบ 
 รับปากทุกเรื่องเลย จะเร่งด าเนินการให้  เพราะซอย 109 ก็ผ่านบ่อย 
 จะลงพ้ืนที่ไปดูให้   รับรองว่าจะตามเรื่องตามงานให้ จริงๆแล้วถ้ามีอะไรที่

ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่สามารถแจ้งมาที่เทศบาลได้ทุกเม่ือ แจ้งกับ
สมาชิกสภา ประธานชุมชนได้เลย ไม่ต้องเกรงใจ เป็นหน้าที่ของพวกเราที่
ต้องด าเนินการอยู่แล้ว ขอให้อยู่ในกรอบระเบียบกฎหมายที่เทศบาลจะไป
ด าเนินการให้   

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ  

………………- ไม่มี-…………………………………………………………………………… 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี เราก็ใช้เวลาท าเวทีประชาคมกันมาพอสมควร ถือโอกาสขอขอบคุณทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ที่มา ณ เวทีประชาคมนี้ ขอบคุณครับ 
 
    ปิดประชุม เวลา  19.00 น. 
 
 
    ลงชื่อ .............................................  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                                                     (นางพรทิพย์   เฟื่องมีคุณ) 
                                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
                                
     จ.อ. .............................................  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    ปัญญ์ภูชิชย์  ภริมย์สุภาพ    
                                            ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 
 
 


