
/ระเบียบ... 

ระเบียบวาระการประชุมประชาคมเคลื่อนที่ 
ประจ าปี 2562 

วันศุกร์ที ่  8   มีนาคม  2562 
ชุมชนร่มฤดี  

ณ ที่ท าการชุมชนร่มฤดี (บ้าน น.ท.บุญส่ง ม้าแก้ว)  
****************************** 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)  
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศร ี สวัสดีทุกท่าน ท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านรอง 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ  ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส่วน

ราชการ ตลอดจนพ่ีน้องชุมชนร่มฤดีทุกท่าน ต้องขอขอบคุณท่านกรรมการชุมชน
ท่าน น.ท.บุญส่ง ม้าแก้ว ที่วันนี้ได้เอ้ือเฟ้ือสถานที่ให้เราได้จัดท าเวทีประชาคม      
ที่บ้านของท่านครับ ส าหรับงานจัดท าเวทีประชาคม คือการรวบรวมข่าวสารปัญหา
ต่างๆ ของพ่ีน้องในชุมชน เช่น เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนหนทาง  มีการก่อเสียง
รบกวนหนวกหูเพ่ือนบ้านเทศบาลเราจะมาช่วยไกล่เกลี่ยให้  อาจมีหลายเรื่องที่ไม่
เกี่ยวข้องกับเทศบาลโดยตรง แต่เมื่อท่านเดือดร้อน เทศบาลก็จะเป็นคนกลางไป
คุยให้กับท่านถ้าท่านได้รับผลกระทบ หรือเรื่องไฟฟ้า ประปา เราจะประสานต่อให้ 
ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อย เทศบาลก็จะเข้าไปด าเนินการด้วยตัวเองการประปาที่สัตหีบ
ของเราจะให้เราเสียค่าขยายเขตเอง แต่ที่อ่ืนเขาไม่มี ไหนจะมีปัญหาหลายเรื่อง 
เช่น ท่อแตกประจ า ซ่อมแล้วซ่อมอีกอะไรอย่างนี้  ยกตัวอย่างเช่น ที่ผ่านมาเรามี
การเชิญการประปามาประชุมในเรื่องแผน พอเราถามไปในเรื่องการขยายเขต
ประปาในพ้ืนที่สัตหีบ ก็ตอบเราว่าไม่มีการขยายเขต แต่ก็ไม่เป็นไรเทศบาลจะไป
ด าเนินการให้ เท่าที่เราท าได้ ท าอะไรก็ได้ที่ให้ทุกท่านมีความสุขด้วยหลักพ้ืนฐาน
การบริหารงานของเทศบาล ทุกวันนี้ท างานแต่ละงานต้องมีการตรวจสอบทุกครั้ง 
ขอให้ทุกท่านสบายใจได้ว่าพวกเราท างานอย่างคุ้มค่าที่สุดจริงๆ ให้พวกท่านได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด ถ้ามีอะไรที่ท่านเดือดร้อนท่านเรียกเมื่อไรเราก็ไปแก้ไขปัญหา
ทันที เรามีความตั้งใจท าจริง ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ส าหรับในวันนี้มาเข้าสู่
ระเบียบวาระในเรื่องต่อไปดีกว่าอย่างปีที่แล้วเราพูดกันเรื่องถนน ก็เจอแบบโดนว่า
กระแทกใส่กันว่าถนนหมาไม่เดิน ก็อยากให้ค่อยๆบอกกันดีดี  ถ้ าท่านเสนอ
โครงการมา เราก็จะออกไปตรวจสอบ ไปแก้ไขให้ ปัจจุบันนี้ในเรื่องของถนนเริ่มลด
น้อยลง แต่มีบางสายที่ช ารุดทรุดโทรม หรือหมดสภาพถนนแล้ว เราก็จะไปส ารวจ 
ไปปรับปรุงให้ ใหม่  ในเรื่องของเทศบาลยังมี อ่ืนๆอีกมากมายที่ เราต้องใช้
งบประมาณในการด าเนินงาน อย่างเช่นถ้าท่านต้องการให้ติดตั้งกล้องวงจรปิด เรา
ก็จะติดตั้งให้ท่าน เรื่องที่สองคือวันที่ 24  มีนาคม เป็นวันเลือกตั้ง ในช่วงก่อน
เลือกตั้ง 20 วัน ขอให้เราไปตรวจสอบรายชื่อ ถ้ารายชื่อเราไม่มีก็ไปติดต่อที่ฝ่าย
ทะเบียนอ าเภอขอเพิ่มชื่อ หรือถ้ามีชื่อใครเข้ามาท่ีเราไม่รู้จักก็ไปขอคัดออกได้ วันที่ 
17 มีนาคมเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าที่โรงเรียนสิงห์สมุทร ปีนี้เลือกตั้งปี 62 เวลา
เลือกตั้งคือแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น เมื่อก่อนนี้คือแปดโมงถึงบ่ายสามโมง นับ
คะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง การกากบาทก็เหมือนกันท าให้เส้นตรงสองเส้นมาตัดกันใน
ช่อง ถ้านอกช่องถือว่าเป็นบัตรเสีย บัตรก็ต้องดูมีช่องสองอย่างคือ ช่องลงคะแนน
กับช่องไม่ลงคะแนน ห้ามลงสองอย่างในบัตรเดียวกัน ปีนี้บัตรเดียวใบเดียว  
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/7. โครงการ… 

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

1. โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหรือปรับปรุงซ่อมแซมภายใน 
                                        เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ  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 ๆ ในเขตเทศบาล 
                                   เมืองสัตหีบ   เบิกจ่าย  100,000  บาท    
   5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยแยกจากซอยรุ่งโรจน์แยกซ้าย      
             (บ้านฝรั่ง)เทศบาลเมืองสัตหีบ  เบิกจ่าย  240,000  บาท 
   6. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 100 วตัต์ บริเวณถนน    
                                   เทศบาล 8 (ถนนควินนิน) เทศบาลเมืองสัตหีบ   
                                   เบิกจ่าย   340,000  บาท 

7. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ บริเวณเกาะกลางถนนหน้า    
                                   ไปรษณีย์สัตหีบ ถนนเทศบาล 10(ถนนเลียบชายทะเล) เทศบาลเมือง   
                                   สัตหีบ    เบิกจ่าย   89,000   บาท 
   8. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ  
                                    แยกเตาถ่าน เทศบาลเมืองสัตหีบ  เบิกจ่าย   70,000  บาท 
   9.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอพระพุทธสิหิงส์และศาลาอเนกประสงค์ 
                                   หน้าที่ว่าการอ าเภอสัตหีบ เบิกจ่าย  150,000  บาท 
   10. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายบอกชื่อซอยแนบโคม LED พลังงาน    
                                    แสงอาทิตย์ บริเวณถนนและซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 
                                    เบิกจ่าย   519,100 บาท 
   11.โครงการซ่อมแซมบ่ารับและฝาบ่อพัก บริเวณถนนและซอย ในเขต  
                                    เทศบาลเมืองสัตหีบ    เบิกจ่าย   1,000,000  บาท 
   12.โครงการปรับปรุงถนนและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าบริเวณ   
                                     ซอยสัตหีบสุขุมวิท 97 หมู่บ้านเอกธานี เบิกจ่าย   645,400 บาท 
   13.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณดาดฟ้าทางขึ้น 
                                    กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 
                                    เบิกจ่าย   100,000 บาท 

  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   ตัวอย่างเช่น 
1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข เก่า/ใหม่ 
2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 
3. โครงการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เก่า / ใหม่ 
4. โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยในโรงเรียน 
6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้สมุนไพร 



~ 3 ~ 
 

/ด้านการ… 

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 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองสัตหีบ 
 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 
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/ส่วนด้าน… 

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 
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 ในเขตเทศบาลเมือง 
สัตหีบ  งบประมาณ  1,000,000  บาท 
9. โครงการซ่อมแซมบ่ารับและฝาบ่อพัก บริเวณถนนและซอยในเขต 
เทศบาลเมืองสัตหีบ   งบประมาณ  700,000  บาท 
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/ประชาชน… 

ส่วนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต        
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น  
การพัฒนาการบริหารและการบริการประชาชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน   

            เหมือนกับปีงบประมาณ 2561 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง การส ารวจข้อมูลปัญหาความต้องการเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดท าแผนพัฒนา 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี  ต่อไปเป็นเรื่องของปัญหาความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ใครมีความเดือนร้อน 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ หรือต้องการให้พัฒนาตรงไหน ก็ขอเชิญเสนอได้ครับ 
พ.จ.อ.เหมราช   อยากให้ท าโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพตามความจ าเป็นต่อสุขภาพยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี ผมคิดว่าการพัฒนาเรื่องกายภาพ การพัฒนาเรื่องถนนหนทางพอท าไปจนถึงจุด 
นายกเทศมนตรี อ่ิมตัวเรื่องที่ส าคัญอีกอย่างก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับพ่ี

น้องประชาชนโดยตรง เรื่องของสุขอนามัย เรื่องของการดูแลสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลต่างๆมากมายตอนนี้ประเทศไทยก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ
ตามที่ทางภาครัฐประกาศมาว่า อีก 2 ปีประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุร้อย
เปอร์เซ็นต์ซึ่งตามประเทศอ่ืนๆอยู่ไม่กี่ประเทศ เรียนทางคุณเหมราชนะครับว่ายินดี
ให้ความสนับสนุน แต่ช่วยแจ้งมานะครับว่าอยากให้ช่วยสนับสนุนหรือดูแลทางด้าน
ไหนอย่างไร 

คุณกรรณิกา ตะแกรงฝาท่อระบายน้ าใกล้กับสี่แยก ซอย53/2 ผุอยู่ช่วยไปด าเนินการให้ด้วย 
 หลอดไฟฟ้าบริเวณทางแยกที่เป็นสี่แยก ซอย 53/1 ไฟเสียมาหลายเดือนแล้ว 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี พรุ่งนี้จะไปด าเนินการให้เลยครับ ทางเราจะด าเนินการอย่างเร็วที่สุด 
นายกเทศมนตรี 
คุณกรรณิกา ขยะริมทางถนนในซอยร่มฤดี มีขยะที่น ามาโยนทิ้งใส่ถุงด า เริ่มมีมาอีกแล้ว 1-2 ถุง 

ไม่รู้จะท ายังไงดี 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี จะให้ทาง ผอ.กองสาธารสุขฯไปด าเนินการให้ 
นายกเทศมนตรี 
นาวาเอกสมพงษ์ ต้องการเพิ่มเติมเครื่องรับ-ส่ง หอกระจายข่าวชุมชนร่มฤดี เพิ่ม 1 จุด ติดตั้งบริเวณ

ปากซอยทิวสน ซอย 55/1 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี จะให้ทางกองวิชาการประสานครับ 
นายกเทศมนตรี 
นาวาเอกสมพงษ์ ขอให้ติดตั้งกระจกโค้งจราจรในซอย 10 จุด 
 ขอติดตั้งถังดับเพลิง 7 จุด 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี ได้ครับเดียวจะด าเนินการให้ครับ มีท่านใดที่จะให้ทางเทศบาลสนับสนุนหรือจะ 
นายกเทศมนตรี ลงไปแก้ไขปัญหาอะไรหรือมีปัญหาเพ่ิมเติมไหมครับ 
ประชาชน ไม่ได้ยินหอกระจ่ายข่าว 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี ทางเราดีใจนะครับที่บอกมาเรื่องเสียงกระจ่ายข่าว หอกระจายข่าวที่ผมไปท า 
นายกเทศมนตรี เวทีประชาคมมีทั้งคนอยากได้และคนที่ไม่อยากได้ แต่ทั้งหมดนี้ต้องปรับจูนให้ลง

ตัวพอดี มีท่านใดมีปัญหาอีกไหมครับ 
ประชาชน ไฟตรงสี่แยกไม่ติด 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี รับเรื่องไว้แล้วครับเดียวด าเนินการให้ 
นายกเทศมนตรี 
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/ยังไม่… 

ประชาชน มีสายไฟร่วงลงที่หน้าบ้าน 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี เดียวให้กองช่างไปด าเนินการเก็บสายไปให้เลยครับ ในช่วงที่ผ่านมาเทศบาลเมือง 
นายกเทศมนตรี สัตหีบร่วมกับอ าเภอสัตหีบท าโครงการจัดระเบียบสายไฟภายในถนนต่างๆในพ้ืนที่

เทศบาลเมืองสัตหีบตอนนี้จัดกันที่ตลาดแล้วก็เว้นมาช่วงหนึ่งแล้ว แต่ถ้าที่ไหนยังมี
ปัญหาเรื่องสายไฟ ฯลฯ เทศบาลเมืองสัตหีบจะไปด าเนินการเก็บให้เรียบร้อย 

คุณมงคล ที่ท่านเหมราชที่เสนอเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูผู้ป่วยพิการก็จะสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ด้วย จากประสบการณ์ผมคิดว่าผู้สูงอายุจะติดเพดานอยู่แล้ว กระผมก็ 79 แล้ว 
แล้วก็เป็นโสดด้วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปไหนก็ล าบาก ซึ่งข้อเท็จจริงชุมชนเรามี
ผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการก็เกิน 50% แล้วก็เป็นชาวบ้านท้องถิ่น ฉะนั้นผมขอ
สนับสนุนโครงการนี้ถ้าเป็นไปได้ว่าเทศบาลจะมีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นกองสวัสดิการ
หรืออะไรก็แล้วแต่เพ่ือดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือการ
เดินทางไปโรงพยาบาลหรือไปพบหมอต่างๆมันไม่สะดวก ถ้าเกิดเทศบาลสามารถ
จัดงบประมาณซื้อรถหรือรถที่มีอยู่แล้วเพ่ือรับส่งผู้สูงอายุ ก็จะมีข้อสงสัยว่าจะ
รับส่งยังไง ผู้สูงอายุเราก็แยกแยะได้ว่าผู้สูงอายุเกิดเดือนอะไรก็สามารถที่จะแจ้ง
ขอรับบริการจากเทศบาลเพ่ือให้ไปส่งโรงพยาบาล ไม่ใช่ว่าทุกคนแห่กันไปขอ 1 
เดือน ได้ 10 คน ต่อวัน ที่ผมเสนอมาเพราะว่าผมได้ไปดูงานจากต่างประเทศมา
เขาท ากันแบบนี้ ในเทศบาลต่างๆใครจะจัดอันดับของผู้สูงอายุในชุมชนให้แจ้ง
ความจ านงไปที่ เทศบาลว่าผมเกิดเดือนตุลาคมขอไปรับการตรวจรักษาที่
โรงพยาบาลประมาณนี้นะครับ ผมคิดว่าถ้าเทศบาลมีงบประมาณเราอาจจะมี รถ
เล็กสามารถรับคนแก่ได้ 1 วัน 10 คน นะครับที่ผมพูดนี้ไม่เฉพาะชุมชนร่มฤดีนะ
ครับทุกชุมชนนะครับ ถ้าเป็นไปได้ผู้สูงอายุจะรู้สึกดีว่าลูกหลานไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรแต่
มีเทศบาลดูแลให้ ผมมีเสนอแค่นี้ครับ 

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี ขอบคุณส าหรับข้อเสนอครับ จริงๆเรื่องนี้ผมจะยังไม่พูดแต่ว่ามีพี่มงคลมาเริ่มแล้ว 
นายกเทศมนตรี ก็ต่อเลย ปีนี้งบ 62 เทศบาลเมืองสัตหีบจัดซื้อรถพยาบาล 1 คัน สาเหตุที่จัดซื้อ

เพราะวันหนึ่งผมไปที่บ้านนาวาเอกเสรี อินทวี ได้คุยกันเรื่องข้างๆบ้านเข้าอยู่กันแค่ 
2 คนลูกไปอยู่ที่อ่ืนอยู่กัน 2 คนตายายดูแลกันเองอันนี้คือเรื่องเมือปีที่แล้วผมเลย
กลับมาจัดตั้งเรื่องซื้อรถพยาบาล 1 คัน เพ่ือที่จะมาบริการพ่ีน้องประชาชนแล้วก็มี
เบอร์โทรศัพท์เฉพาะเอาไว้บริการรับส่งผู้เจ็บป่วยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง   
สัตหีบ ขอบคุณส าหรับข้อเสนอครับ 

คุณสมพงษ ์ ผมมีแนวคิดสนับสนุนในโครงการของชมรมทหารนอกราชการเขาจะดูแลผู้ป่วยติด
เตียงเขาขออนุญาตทางฐานทัพและอาภากรขออาคารเพ่ือดูแลผู้ป่วยติดเตียงเอามา
อยู่ที่นี่โดยเสียค่าบริการเดือนละ 9,000 บาท ถ้าไปที่อ่ืนเสียค่าบริการประมาณ 
20,000-30,000 บาทต่อเดือน เทศบาลเราจะมีโครงการนี้ไหมครับ ผู้ป่วยติด
เตียงของชุมชนเราจะมีมากข้ึนแล้วครับ 

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี ถ้าเป็นโครงการลักษณะนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าเราจะด าเนินการได้ เพราะว่าถ้ามี 
นายกเทศมนตรี โครงการในลักษณะนี้ต้องดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุจะต้องมีเจ้าหน้าที่พยาบาลจะต้องมี

ขั้นตอนอีกเยอะแล้วอีกเรื่องที่ส าคัญก็คือเราไม่มีพ้ืนที่การท างานสักเท่าไร ขอวัน
ข้างหน้าขอให้เทศบาลโตอีกนิดก็น่าจะเป็นไปได้ที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่ามีความ
เป็นไปได้ที่เทศบาลต้องเติบโตขึ้น อาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ปี ถ้าศูนย์
อนามัยเตาถ่านมาขึ้นกับเทศบาลก็จะจัดการกับเรื่องที่เสนอมาได้เลย แต่ตอนนี้คง
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ยังไม่สะดวก แต่เรื่องให้บริการรถพยาบาลมีแน่นอนครับ มีท่านใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติมไหมครับ 

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

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี เราก็ใช้เวลาท าเวทีประชาคมกันมาพอสมควร ถือโอกาสขอขอบคุณทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ที่มา ณ เวทีประชาคมนี้ ขอบคุณครับ 
 

ปิดประชุมเวลา 19.00 น. 
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