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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
พ.อ.อ.ทวีผล ธรรมานุวงศ์ กราบเรียนท่านนายก ท่านรองนายก ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิก 
ปลัดเทศบาลฯ สภา ท่านหัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงานและประชาชนในชุมชนทุกท่าน

ที่มาร่วมในเวทีประชาคมแห่งนี ้คือ ซึ่งในชุมชนนี ้คือชุมชนอุดมศักดิ์-ทองทิพย์ 
วันนี้ผมมีเรื่องส าคัญที่จะมาแนะน าแจ้งให้พ่ีน้องทุกท่านได้ทราบสองเรื่อง 

 เรื่องแรกคือวันนี้ที่เรามา เป็นวันที่ส าคัญที่สุด ต้องขอชื่นชมคณะผู้บริหารที่
มองเห็นความส าคัญของพวกเรา สมัยก่อนการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง
มาจากข้างบนลงข้างล่าง แต่ปัจจุบันนี้มาจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบน เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ให้
ชุมชนเป็นศูนย์รวมของการพัฒนา หมายถึงว่าชุมชนหรือประชาคมต้องการ
อะไรสามารถเสนอความต้องการ เสนอปัญหาให้กับผู้บริหาร เสร็จแล้ว
ผู้บริหารเอาปัญหามาวิเคราะห์ มาสังเคราะห์ ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ท า
อย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหาได้ พอสังเคราะห์เสร็จก็น ามาเข้าบรรจุในแผน พอ
บรรจุในแผนเสร็จก็น ามาเข้าบรรจุในขั้นตอนการท างบประมาณ เทศบาลก็
เหมือนรัฐบาลเล็กๆ หนึ่งรัฐบาล ก็คือจ าลองมาจากรัฐบาลใหญ่ เหมือนที่
เราเห็นในการประชุมสภาของรัฐบาลในทีวี นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา50 
วรรคสอง บอกว่าเทศบาลจะท าอะไรให้ค านึงถึงประโยชน์สุขของพ่ีน้อง
ประชาชน โดยกระท าบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาลโดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ค าว่ามีส่วนร่วมก็คือการท า ประชาคม เป็นนิมิตหมายที่ดี การที่พวก
เราทุกคนจะได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเสนอความต้องการให้กับคณะ
ผู้บริหาร และส.ท.ของเรา ได้น าปัญหาความต้องการของท่านเข้าไปสู่
ขั้นตอนกระบวนการ อีกประการหนึ่งคือ ชุมชนต้องมีแผนชุมชน หมายถึง
ว่าชุมชนจะท าอะไรต้องมีแผนไว้  สมมุติว่าชุมชนไม่มีแผน เวลาจะท าอะไร
ไปของบจากอ าเภอ จังหวัด เขาจะถามว่าชุมชนมีแผนหรือเปล่า ถ้าไม่มีแผน
เราแพ้แล้วตั้งแต่ก้าวแรก เดี๋ยวท่านนายกกับ ส.ท.จะได้น ามาร่วมกัน
วิเคราะห์ว่าโครงการแต่ละโครงการเป็นยังไง แล้วเราถึงจะเอาเข้าแผน ข้อดี
ของท้องถิ่นคืออะไรรู้ไหม สมัยก่อนเวลาขอโครงการบางโครงการตั้งแต่ท่าน
เป็นเด็กจนท่านเป็นหนุ่มท่านแต่งงานมีลูกหลานแล้วก็ยังไม่ได้เลย จริงไหม
กว่าจะได้มาแต่ละโครงการช่างยากเย็น แต่ตอนนี้มีท้องถิ่นมาแล้ว มีข้อดี
อย่างหนึ่งท่านขอโครงการปีนี้ ปีหน้าได้เลย นี่คือข้อดีของท้องถิ่น เหมือน
ท่านคันตรงไหนท้องถิ่นจะไปเกาให้ตรงที่ เมื่อก่อนนี้เขาไม่ถามท่านนะ เคย
ได้ยินไหม ถนนควายเดิน เป็นถนนที่ 
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พ่ีน้องประชาชนไม่ต้องการ แต่ตอนนี้การที่คณะผู้บริหาร ส.ท.ได้ลงมา
สะท้อนให้เห็นว่าท่านเป็นนัมเบอร์วัน เป็นคนส าคัญ เป็นลูกค้าท่ีผู้บริหาร 
ส.ท.ต้องการที่จะมารวมปัญหาจากท่าน มาถามว่าท่านต้องการให้เรามา
แก้ปัญหาอย่างไร เหตุที่วันนี้ลงมาเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 มาตรา50 วรรคสอง ท่านคือหัวใจ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ท่านคือที่หนึ่ง 
หัวใจกับท่ีหนึ่งส าคัญที่สุด ฉะนั้นวันนี้ท่านต้องการสิ่งไหนมีปัญหาอย่างไร
ขอให้บอกกับท่านนายก ท่านผู้บริหาร และท่าน ส.ท. ทุกท่าน จะสามารถ
เก็บเก่ียวปัญหานั้นออกมาให้พวกผม พวกผมคือผู้ปฏิบัติที่จะน านโยบาย
ของท่านนายกไปปฏิบัติตามระเบียบ เพ่ือความต้องการ เพื่อให้พ่ีน้อง
ชาวบ้านได้มีความปกติสุข และความพึงพอใจสูงสุด และเรื่องที่สองคือวันที่ 
24  มีนาคม เป็นวันเลือกตั้ง ในช่วงก่อนเลือกตั้ง 20 วัน ขอให้เราไป
ตรวจสอบรายชื่อ ถ้ารายชื่อเราไม่มีก็ไปติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนอ าเภอขอเพ่ิม
ชื่อ หรือถ้ามีชื่อใครเข้ามาที่เราไม่รู้จักก็ไปขอคัดออกได้ วันที่ 17 มีนาคม
เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าที่โรงเรียนสิงห์สมุทร ปีนี้เลือกตั้งปี 62 เวลา
เลือกตั้งคือแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น 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 ปีนี้บัตรเดียวใบเดียว  

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

ชุมชนจึงท าให้พ่ีน้องบางชุมชนมารวมกันน้อยมาก ผมก็เลยแจ้งกอง
สวัสดิการว่าอยากให้ท าในแต่ละชุมชนไปเลย บางคนก็ไม่ทราบข่าว 

    ก็ไม่ได้มาร่วมงานด้วย หรือบางโอกาสที่ได้ไปเจอกันก็จะมาบ่นกันว่าไม่ 
ค่อยได้รับการเหลียวแล เราก็ดูว่าจากการเข้ามามีส่วนร่วมของ 
คณะกรรมการชุมชนน่าจะเป็นเกณฑ์มากกว่า บางทีรถประชาสัมพันธ์
ออกไปประกาศ ท่านไปท างานกัน ก็จะไม่ได้รับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์  

    แต่ในวันนี้ในกรณีแยกชุมชนเป็นอุดมศักดิ์-ทองทิพย์ที่เดียว ก็คิดว่าโอเคร จ านวน 
    ประชากรที่เข้าร่วมประชาคมในขณะนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร 

เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันที่ 1,2 และ3 มีนาคมนี้  เทศบาลเมืองสัตหีบ
ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอ าเภอสัตหีบและสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี 
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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
ก็ได้ที่ให้ทกุท่านมีความสุขด้วยหลักพ้ืนฐานการบริหารงานของเทศบาล 
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 
อ่ืนๆอีกมากมายที่เราต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงาน อย่างเช่นถ้าท่าน
ต้องการให้ติดตั้งกล้องวงจรปิด เราก็จะติดตั้งให้ท่าน แล้วหาคนมาดูแล 
และมีอีกกิจกรรมหนึ่ง คือการต้อนรับโครงการปั่นไม่ทิ้งกัน เป็นกิจกรรม
ของผู้พิการ ซึ่งมีชุมชนไปให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอเข้าถึงระเบียบวาระที่
สอง ในเรื่องของการด าเนินงานปีที่ผ่านมา  
 
 
 

/ระเบียบ…….. 
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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   เบิกจา่ย   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 

14. โครงการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงบริเวณหน้าอาคารส านักงานและ
อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสัตหีบ       
เบิกจ่าย 498,737.41  บาท 

 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   ตัวอย่างเช่น 
1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข เก่า/ใหม่ 
2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 
3. โครงการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เก่า / ใหม่ 

 
/4.โครงการ... 
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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 
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 

/ด้านการ… 



 
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. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ให้แก่   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 
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.โครงการ... 



9. โครงการซ่อมแซมบ่ารับและฝาบ่อพัก บริเวณถนนและซอยในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ   งบประมาณ  700,000  บาท 

ส่วนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต        
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น  
การพัฒนาการบริหารและการบริการประชาชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน   

            เหมือนกับปีงบประมาณ 2561 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง การส ารวจข้อมูลปัญหาความต้องการเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดท า 
แผนพัฒนา 

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี ต่อไปเป็นเรื่องของปัญหาความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ใครมี 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ความเดือนร้อน หรือต้องการให้พัฒนาตรงไหน ก็ขอเชิญเสนอได้ครับ 
คุณเกรียงศักดิ์ ขอให้เทศบาลช่วยก่อสร้างเพ่ิม เทปูนและท าผนังกั้นห้องเพ่ือให้เป็นอาคาร

เอนกประสงค์สถานที่ออกก าลังกาย เป็นศูนย์กลางของชุมชนและสถานที่
ฝึกพัฒนาอาชีพของชุมชนอุดมศักดิ์-ทองทิพย์ และขอเครื่องออกก าลังกาย 

นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี เทศบาลสามารถด าเนินการในเรื่องเทปูน ท าผนังก้ันห้องได้แต่ 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ  ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ และเป็น

ห่วงผู้ที่จะรับผิดชอบอุปกรณ์กีฬา รับผิดชอบเรื่องส านักงาน อยากให้ชุมชน
ปรึกษากันอีกที แต่ขั้นต้นรับปากจะด าเนินการให้ 

คุณนิภาพร/คุณกัลยา/  ขอไฟแดงหน้าหมู่บ้านอุดมศักดิ์-ทองทิพย์ เคยขอไปแล้ว อยากได้มาก 
คุณนันทยา/คุณชูวัฒน์/  เพราะเวลาขับรถข้ามถนนอันตรายมาก รถชนกันบ่อยมาก ขอให้จัดการ  
คุณเฉียบ/ร.ต.ทหญิงอ้อม/ ให้ด่วนเลย   
คุณรุ้งทองใจ/คุณสมพร/ 
คุณเพียงใจ/คุณมยุรี/ 
คุณวรรณี/คุณมาลี   
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี กรมทางหลวงมีโครงการจะขยายผิวจราจรตลอดเส้นทางตั้งแต่แยก 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ  เจ-อู่ตะเภา ขอให้เทศบาลยังไม่ให้ด าเนินการอะไร ให้ทางกรมทางท างานให้

เรียบร้อยก่อน อนาคตคาดว่าอาจจะปิดทางไม่ให้มียูเทรินเนื่องจากเกิด
อันตราย การจะมีไฟแดง ยูเทริน หรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ เทศบาล อ าเภอ 
ต ารวจ ต้องขึ้นอยู่กรมทางหลวงเลย เพราะจะมีวิศวกรเป็นผู้พิจารณา
เท่านั้น แต่เทศบาลก็จะรวบรวมข้อมูลไปคุยกับกรมทางให้ 

คุณนิภาพร   ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ 
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี มอบให้กองวิชาการและแผนงานด าเนินการ 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ   
คุณนันทยา   อยากให้เอาลูกกระโดดออก หน้าร้านค้า 
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี มอบให้กองช่างไปด าเนินการเอาออกให้ 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ 
คุณดาวรุ่ง ข้างบ้านมีสุนัขหลายตัวส่งเสียงดังมาก อุจจาระเหมน็มากจนไม่สามารถใช้

ชีวิตตามปกติได้  บริเวณบ้านไม่สามารถใช้สอยประโยชน์ได้ ต้องอาศัยอยู่ใน
บ้านได้อย่างเดียว อยากให้เทศบาลช่วยดูแล จัดการ  

นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี มอบให้กองสาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบความเดือนร้อน 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ 

/ประยุทธ…. 
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ประยุทธ ไฟฟ้าตามเสาไฟขาด หลอดไฟเสีย ขาดมานานแล้ว ที่ตลาดทองทิพย์ 
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี มอบให้กองช่างไปด าเนินการให้เลย 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ 
คุณวรรณี น้ าประปาในซอย 14/4 ไหลเบามากๆ ในชั่วโมงเร่งด่วน หรือเวลาคนไป

ท างาน ตอนเช้าและตอนเย็น 
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี จะรวบรวมเรื่องไปคุยกับประปาให้ 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ 
คุณวรรณี ขอเครื่องออกก าลังกาย ณ สนามเด็กเล่น เพราะในหมู่บ้านมีผู้สูงอายุ

จ านวนมาก ซอย14/4 
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี ขอให้ไปปรึกษากับประธานชุมชนว่าจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ 
คุณรัตนศิร ิ ข้างบ้านมีร้านคาราโอเกะ เสียงดังมากเปิดทั้งคืนถึงเช้า ไม่ได้หลับไม่ได้นอน

ท าให้เดือดร้อนมาก 
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี มอบให้ปลัดและเทศกิจลงไปตรวจสอบเรื่องเสียง และใบอนุญาต  
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ 
คุณฉวี ถนนซอยเตาถ่านทองทิพย์ ช ารุดท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆอยากให้ไปดูแล

และซ่อมถนนด้วย 
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี มอบให้กองช่างไปด าเนินการให้เลย 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ 
ร.ต.ท.หญิงวริศรา อยากให้มีการส่งเสริมอาชีพ และสังคมสงเคราะห์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน 
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี เทศบาลเมืองสัตหีบมีการฝึกอาชีพให้ เช่น ช่างประกอบคอมพิวเตอร์     
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ        ตัดผม เป็นต้น อยากให้รวมตัวกันมาหลายๆคนและมาแจ้งว่าต้องการ 
 ฝึกอาชีพอะไร และสามารถน าไปต่อยอดได้ แต่ถ้าไม่มีการรวมตัวก็อยากให้

ฟังข่าวสารจากเทศบาลว่าเมื่อไรที่เทศบาลเปิดฝึกอาชีพก็มาสมัครได้  
คุณสุรางกูล   หลักกิโลเมตร บริเวณสุขุมวิท ซอย 8 ไม่ชัดเจน 
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี มอบให้เทศกิจไปด าเนินการทาสีให้ใหม่ให้เห็นชัดเจน 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ 
คุณคะนึงนิจ   ขอไฟจราจรหน้าตลาด 700 ไร่  
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี ไดต้อบในภาพรวมเรื่องไฟจราจรไปแล้ว 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ จริงๆแล้วถ้ามีอะไรที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่สามารถแจ้งมาท่ีเทศบาล

ได้ทุกเมื่อ แจ้งกับสมาชิกสภา ประธานชุมชนได้เลย ไม่ต้องเกรงใจ เป็น
หน้าที่ของพวกเราที่ต้องด าเนินการอยู่แล้ว ขอให้อยู่ในกรอบระเบียบ
กฎหมายที่เทศบาลจะไปด าเนินการให้   

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืนๆ  
………………- ไม่มี-…………………………………………………………………………… 

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี เราก็ใช้เวลาท าเวทีประชาคมกันมาพอสมควร ถือโอกาสขอขอบคุณทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ที่มา ณ เวทีประชาคมนี้ ขอบคุณครับ 
 
    ปิดประชุม เวลา  19.00 น. 

/ลงชื่อ… 
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    ลงชื่อ .............................................  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                                                     (นางสมนึก  บัณฑิตวงศ์) 
                                             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
                                 
     จ.อ. .............................................  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    ปัญญ์ภูชิชย์  ภริมย์สุภาพ    
                                            ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 


