
ระเบียบวาระการประชุมประชาคมเคลื่อนที่ 
ประจ าปี 2562 

วันจันทร์ที่   11  มีนาคม 2562 
ชุมชนหนองตะเคียนเหนือ 

ณ ซอยสัตหีบสุขุมวิท 16 (หลังร้านทวีศิลป์ท าเบาะ) 
****************************** 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)  
พ.อ.อ.ทวีผล ธรรมานุวงศ์  กราบเรียนท่านนายก ท่านรองนายก ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ 
ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ ท่านหัวหน้าส่วน และข้าราชการ พนักงานทุกท่านที่มาประชาคม กระผมทวีผล  

ธรรมานุวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ วันนี้ก็เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่เราได้มาร่วมท า
เวทีประชาคมกันการมีองค์ปกครองท้องถิ่นท าให้เรารู้ว่าเรามีความส าคัญแค่ไหน 
องค์ปกครองท้องถิ่นเป็นเราเป็นหัวใจเห็นเราเป็นจุดศูนย์การแห่งการพัฒนา ชุมชน
หรือประชาคมต้องการอะไรสามารถเสนอความต้องการได้ ต้องขอชื่นชมคณะ
ผู้บริหารที่มองเห็นความส าคัญของพวกเรา สมัยก่อนการพัฒนาประเทศชาติ
บ้านเมืองมาจากข้างบนลงข้างล่าง แต่ปัจจุบันนี้มาจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบน ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 
มาตรา50 วรรคสอง บอกว่าเทศบาลจะท าอะไรให้ค านึงถึงประโยชน์สุขของพ่ีน้อง
ประชาชน โดยหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม สมัยก่อน
การพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองมาจากข้างบนลงข้างล่าง แต่ปัจจุบันนี้มาจาก
ข้างล่างขึ้นสู่ข้างบน ในการบริหารราชการของเราแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น การที่พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเสนอความต้องการให้กับคณะผู้บริหาร และส.ท.ของเรา ได้น าปัญหา
ความต้องการของท่านเข้าไปสู่ขั้นตอนกระบวนการ อีกประการหนึ่งคือ ชุมชนต้อง
มีแผนชุมชน หมายถึงว่าชุมชนจะท าอะไรต้องมีแผนไว้  สมมุติว่าชุมชนไม่มีแผน 
เวลาจะท าอะไรไปของบจากอ าเภอ จังหวัด เขาจะถามว่าชุมชนมีแผนหรือเปล่า ถ้า
ไม่มีแผนเราแพ้แล้วตั้งแต่ก้าวแรก เดี๋ยวท่านนายกกับ ส.ท.จะได้น ามาร่วมกัน
วิเคราะห์ว่าโครงการแต่ละโครงการเป็นยังไง แล้วเราถึงจะเอาเข้าแผน ข้อดีของ
ท้องถิ่นคืออะไรรู้ไหม สมัยก่อนเวลาขอโครงการบางโครงการตั้งแต่ท่านเป็นเด็กจน
ท่านเป็นหนุ่มท่านแต่งงานมีลูกหลานแล้วก็ยังไม่ได้เลย จริงไหมกว่าจะได้มาแต่ละ
โครงการช่างยากเย็น แต่ตอนนี้มีท้องถิ่นมาแล้ว มีข้อดีอย่างหนึ่งท่านขอโครงการปี
นี้ ปีหน้าได้เลย นี่คือข้อดีของท้องถิ่น แต่ตอนนี้การที่คณะผู้บริหาร ส.ท.ได้ลงมา
สะท้อนให้เห็นว่าท่านเป็นคนส าคัญ เป็นลูกค้าที่ผู้บริหาร ส.ท.ต้องการที่จะมารวม
ปัญหาจากท่าน มาถามว่าท่านต้องการให้เรามาแก้ปัญหาอย่างไร พวกเราพร้อม
แก้ไขปัญหาให้กับท่าน เป็นสิ่งที่เราเชิญให้ท่านมาในวันนี้ และอีกประเด็นก็คือที่มา
ในวันนี้เป็นตัวแทนของชุมชนหนองตะเคียนเหนืออาจจะมีหลายท่านที่ไม่ได้มาร่วม
ท าประชาคมกับเราในวันนี้ ผมอยากให้ท่านได้เป็นตัวแทนของชาวชุมชนของหนอง
ตะเคียนเหนือเสนอปัญหาเสนอความต้องการของชุมชน ฉะนั้นที่ท่านมาท่านคือ
หัวใจท่านคือศูนย์กลางของเทศบาลในการที่จะน าปัญหาของท่านมาให้ท่านนายก
พิจารณาแก้ไขโครงการไหนที่มันเร่งด่วนท่านนายกจะแก้ไขให้โดยฉับพันธ์แต่ถ้า
โครงการไหนที่ต้องเข้ากระบวนการจะแกไข้ปัญหาในโอกาสต่อไป ผมเชื่อว่าไม่เกิน
ปีหน้าถ้าขอปีนี้ปีหน้าได้ นี้คือสิ่งมหัศจรรย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็น
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ส่วนราชการที่ใกล้ชิดพ่ีน้องมากทีสุดดูแลพ่ีน้องชาวบ้านได้ดีที่สุด อีกประเด็นคือ
วันที่ 24  มีนาคม เป็นวันเลือกตั้ง เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับ ขอให้เราไป
ตรวจสอบรายชื่อ ถ้ารายชื่อเราไม่มีก็ไปติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนอ าเภอขอเพ่ิมชื่อ หรือ
ถ้ามีชื่อใครเข้ามาที่เราไม่รู้จักก็ไปขอคัดออกได้ วันที่ 17 มีนาคมเป็นวันเลือกตั้ง
ล่วงหน้าที่โรงเรียนสิงห์สมุทร ปีนี้เลือกตั้งปี 62 เวลาเลือกตั้งคือแปดโมงเช้าถึงห้า
โมงเย็น เมื่อก่อนนี้คือแปดโมงถึงบ่ายสามโมง นับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ผู้สมัคร
เลือกตั้งแต่ละเขต หมายเลขพรรคคนละเบอร์กัน สมมุติว่าพรรค ก หมายเลข 7 ,8 
ถ้าเขต 2 กับ 3 จะคนละเบอร์กัน ขอให้ท่านตรวจสอบให้ดี ถ้ามีปัญหาอะไรก็
ติดต่อที่อ าเภอหรือติดต่อที่ผมก็ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 24 มีนาคมนี้ การกากบาท
ก็เหมือนกันท าให้เส้นตรงสองเส้นมาตัดกันในช่อง ถ้านอกช่องถือว่าเป็นบัตรเสีย 
บัตรก็ต้องดูมีช่องสองอย่างคือ ช่องลงคะแนนกับช่องไม่ลงคะแนน ห้ามลงสอง
อย่างในบัตรเดียวกัน ปีนี้บัตรเดียวใบเดียว 

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี  สวัสดีทุกท่าน ท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านรอง 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส่วน

ราชการ ประธานศูนย์สงเคราะห์ ตลอดจนพี่น้องชุมชนหนองตะเคียนเหนือทุกท่าน 
ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาเขาร่วมท าเวทีประชาคมในวันนี้  ส าหรับใน
วันนี้เป็นการจัดท าเวทีประชาคม เมื่อสักครู่นี้ปลัดเทศบาลมาให้ ข้อมูลคร่าวๆ
เกี่ยวกับการจัดเวทีประชาคมนะครับ เราท าเวทีประชาคมทุกปี เพียงแต่ว่าชุมชน
หนองตะเคียนเหนือค่อนข้างเป็นชุมชนขนาดเล็กทุครั้งเราก็จะไปท าร่วมกับชุมชน
หลวงปู่อ๋ีหรือชุมชนชายทะเลหรือชุมชนธรรมวิทยา เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมารู้สึก
ว่ากรรมการชุมชนหนองตะเคียนเหนือเข้าร่วมท าเวทีประชาชมค่อนข้างน้อย เลย
รู้สึกว่าพ้ืนที่จัดเวทีประชาคมอยู่ไกลจากพ้ืนที่ในชุมชนก็เลยขอประชุมในพ้ืนที่ใน
ชุมชนหนองตะเคียนเหนือ ซึ่งในวันนี้ได้รับการเอ้ือเฟ้ือสถานที่จากเฮียเม้งร้านทวี
ศิลป์ มีเรื่องที่จะเรียนให้ทราบว่าในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเทศบาลเมืองสัตหีบได้จัด
งานร้อยรักษ์วัฒนธรรมเราจัดที่ชายทะเล งานร้อยรักษ์วัฒนธรรมร่วมกับสภา
วัฒนธรรมอ าเภอสัตหีบและสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี  เพ่ือเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมที่ดีของอ าเภอสัตหีบ ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเสียดายแทนคนที่ไม่ได้ไป ก็
ขออนุญาตเข้าสู่เรื่องการจัดเวทีประชาคมในวันนี้ว่าเพ่ืออะไร ส าหรับงานจัดท าเวที
ประชาคม คือการรวบรวมข่าวสารปัญหาต่างๆ ของพ่ีน้องในชุมชน เช่น เรื่องไฟฟ้า
แสงสว่าง ถนนหนทาง  มีการก่อเสียงรบกวนหนวกหูเพ่ือนบ้านเทศบาลเราจะมา
ช่วยไกล่เกลี่ยให้  อาจมีหลายเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทศบาลโดยตรง แต่เมื่อท่าน
เดือดร้อน เทศบาลก็จะเป็นคนกลางไปคุยให้กับท่านถ้าท่านได้รับผลกระทบ หรือ
เรื่องไฟฟ้า ประปา เราจะประสานต่อให้ ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อย เทศบาลก็จะเข้าไป
ด าเนินการด้วยตัวเองการประปาที่สัตหีบของเราจะให้เราเสียค่าขยายเขตเอง แต่ที่
อ่ืนเขาไม่มี ไหนจะมีปัญหาหลายเรื่อง เช่น ท่อแตกประจ า ซ่อมแล้วซ่อมอีกอะไร
อย่างนี้  ยกตัวอย่างเช่น ที่ผ่านมาเรามีการเชิญการประปามาประชุมในเรื่องแผน 
พอเราถามไปในเรื่องการขยายเขตประปาในพื้นที่สัตหีบ ก็ตอบเราว่าไม่มีการขยาย
เขต แต่ก็ไม่เป็นไรเทศบาลจะไปด าเนินการให้ เท่าที่เราท าได้ ท าอะไรก็ได้ที่ให้ทุก
ท่านมีความสุขด้วยหลักพ้ืนฐานการบริหารงานของเทศบาลทุกวันนี้ท างานแต่ละ
งานต้องมีการตรวจสอบทุกครั้ง ขอให้ทุกท่านสบายใจได้ว่าพวกเราท างานอย่าง
คุ้มค่าที่สุดจริงๆ ให้พวกท่านได้รับประโยชน์มากที่สุด ถ้ามีอะไรที่ท่านเดือดร้อน
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ท่านเรียกเมื่อไรเราก็ไปแก้ไขปัญหาทันทีเรามีความตั้งใจท าจริง ไม่เห็นแก่
ผลประโยชน์ ส าหรับในวันนี้มาเข้าสู่ระเบียบวาระในเรื่องต่อไปดีกว่าอย่างปีที่แล้ว
เราพูดกันเรื่องถนน ก็เจอแบบโดนว่ากระแทกใส่กันว่าถนนหมาไม่เดิน ก็อยากให้
ค่อยๆบอกกันดีดี  ถ้าท่านเสนอโครงการมา เราก็จะออกไปตรวจสอบ ไปแก้ไขให้ 
ปัจจุบันนี้ในเรื่องของถนนเริ่มลดน้อยลง แต่มีบางสายที่ช ารุดทรุดโทรม หรือหมด
สภาพถนนแล้ว เราก็จะไปส ารวจ ไปปรับปรุงให้ใหม่ ในเรื่องของเทศบาลยังมีอ่ืนๆ
อีกมากมายที่เราต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงาน อย่างเช่นถ้าท่านต้องการให้
ติดตั้งกล้องวงจรปิด เราก็จะติดตั้งให้ท่าน แล้วหาคนมาดูแลและมีอีกกิจกรรมหนึ่ง 
คือการต้อนรับโครงการปั่นไม่ทิ้งกัน เป็นกิจกรรมของผู้พิการ ซึ่งมีชุมชนไปให้การ
ต้อนรับเป็นอย่างดี ขอเข้าถึงระเบียบวาระที่สอง ในเรื่องของการด าเนินงานปีที่
ผ่านมา 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานโครงการในปีท่ีผ่านมาปีงบประมาณ 2561 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี  ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเรามีโครงการพัฒนามากมายในหลายๆด้านก็จะขอ 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ รายงานให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบ 
 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหรือปรับปรุงซ่อมแซม 
                                        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. บริเวณซอยแยกจากซอยรุ่งโรจน์แยก      
                                   ซ้าย (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. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ  
                                   แยกเตาถ่าน เทศบาลเมืองสัตหีบ  เบิกจ่าย   70,000  บาท 
   9.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอพระพุทธสิหิงส์และศาลา  
                                  อเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอ าเภอสัตหีบ เบิกจ่าย  150,000  บาท 
   10. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายบอกชื่อซอยแนบโคม LED      
                                     พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถนนและซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 
                                      เบิกจ่าย   519,100 บาท 
   11.โครงการซ่อมแซมบ่ารับและฝาบ่อพัก บริเวณถนนและซอย ในเขต  
                                    เทศบาลเมืองสัตหีบ    เบิกจ่าย   1,000,000  บาท 
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   12.โครงการปรับปรุงถนนและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าบริเวณ   
                                    ซอยสัตหีบสุขุมวิท 97 หมู่บ้านเอกธานี   เบิกจ่าย   645,400 บาท  

13.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณดาดฟ้าทางข้ึน 
                                    กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 
                                    เบิกจ่าย   100,000 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 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองสัตหีบ 
 2. โครงการฝึกทักษะด้านกีฬา 
 3. โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลเมืองสัตหีบ 
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 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 
3. โครงการติดตั้งตะแกรงดักขยะ บริเวณปากท่อระบายน้ าในเขตเทศบาล 
    เมืองสัตหีบ  งบประมาณ  60,000  บาท 
4. โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 
    งบประมาณ  100,000  บาท 
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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 
10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู บริเวณถนนรอบหนองตะเคียน 
     ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี     งบประมาณ   500,000  บาท 

    11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนรอบหนองตะเคียน และก่อสร้าง 
     สะพานข้ามคลองเชื่อมทางเท้า พร้อมราวกันตก หมู่ที่ 2 ต.สัตหีบ   
     อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี     งบประมาณ   2,200,000  บาท 

ส่วนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต        
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น  
การพัฒนาการบริหารและการบริการประชาชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน   

            เหมือนกับปีงบประมาณ 2561 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง การส ารวจข้อมูลปัญหาความต้องการเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดท าแผนพัฒนา 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี  ต่อไปเป็นเรื่องของปัญหาความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ใครมีความเดือนร้อน 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ หรือต้องการให้พัฒนาตรงไหน ก็ขอเชิญเสนอได้ครับ 
คุณกชกรนัทธ์ ถนน ท่อระบายน้ าตามซอยช ารุด บ้านเลขท่ี 590 ช ารุดบ่อยเนื่องจากรถเหยียบ 

อยากให้เทศบาลไปตรวจสอบบ่อยๆ  
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี   ทางเทศบาลจะไปด าเนินการให้ครับ 
นายกเทศมนตรี                        
คุณกชกรนัทธ์   มีคนเร่ร่อน ขี้เมา มานอนใต้ต้นไทร 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี  เดียวให้ทางกองสวัสดิการฯไปจัดการให้ครับ 
นายกเทศมนตรี                        
คุณเพ็ญศรี   อยากให้มีการปรับปรุงท่อระบายน้ า ซึ่งบางครั้งส่งกลิ่นเหม็นมาก 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี  กองช่างไปตรวจหน่อยครับ 
นายกเทศมนตรี                        
คุณเพ็ญศรี อยากให้มีการตกแต่งเกาะกลางถนนในเขตชุมชนให้สวยงาม เช่นการเพ่ิมต้นไม้ 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี เป็นของกรมทางนะครับ 
นายกเทศมนตรี                        
คุณเพ็ญศรี   อยากให้มีการท าถนนปั่นจักรยาน รอบสวนสาธารณะหนองตะเคียน 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี  มีโครงการอยู่แล้วนะครับ 
นายกเทศมนตรี                        
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คุณวลัยพร   ต้องการให้เทศบาลเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ าทิ้งใหม่ ตามซอยธนาคารไทยพาณิชย์ 
    ต้องการที่ทิ้งขยะเพ่ิมที่หน้าสวนสาธารณะหนองตะเคียน(ต้นไทร)  
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี  ทางเราจะท าไบร์เลนตรงนั้น ต่อไปก็ตั้งถังขยะไม่ได้นะครับ เราจะให้เจ้าหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี     เก็บให้เป็นเวลา พยามจะไม่ให้มีขยะนะครับ     
คุณเจริญ บริเวณโรงแรมเบสอินท์ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เวลาฝนตกการระบายน้ าไม่ทัน     

ท าให้น้ าท่วม ส่งเสริมให้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในชุมชน เช่นไข้หวัดต่างๆ 
    การกวาดขยะให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บให้เกลี้ยงกว่าที่ท าทุกวันนี้     
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี จะมอบให้กองสาธารณสุขฯไปก ากับดูแลเจ้าหน้าที่กวาดถนนให้ดีกว่านี้ และให้กอง 
นายกเทศมนตรี ช่างส ารวจถนนพร้อมท่อระบายน้ า    
คุณเจริญ ไม่มีการจัดกิจกรรมในชุมชน ไม่มีการจัดเลยที่ผ่านมา ชุมชนยังไม่เข้าใจในการจัด

ประชาคม ต้องการให้ปรับปรุงถนนให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ระบบการระบายน้ าไม่ดี เวลา
ฝนตกระบายน้ าไม่ทัน 

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี ทางเรามีการจัดกิจกรรมอยู่นะครับ จะด าเนินการเรื่องท่อระบายน้ าให้ครับ 
นายกเทศมนตรี   เดียวให้เจ้าหน้าที่ไปสอบถามคุณเจริญว่ามีปัญหาติดขัดตรงไหนนะครับ 
คุณรัตนา การจัดเก็บขยะมูลฝอยถือว่าพอใจ แต่ก็มีบางบ้านที่เลี้ยงสุนัข แมว ส่งเสียงรบกวน 

ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพ่ือนบ้านข้างเคียง และข้างบ้านก็เผาขยะรบกวนทั้งเหม็น
และควันไฟ 

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี เดี๋ยวให้เทศกิจออกตรวจและดูแลให้ครับ  
นายกเทศมนตรี   
คุณเกียรติศักดิ์ เวลามีปัญหาเรื่องต่างๆ เช่น สุนัข แมว และไฟฟ้าเป็นต้น แจ้งเทศบาลแล้ว 

เทศบาลไม่มีการแก้ไขปัญหาให้ 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี  เดี๋ยวเทศบาลด าเนินให้ครับ  
นายกเทศมนตรี   
คุณเกียรติศักดิ์  การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลยังไม่ทั่วถึง 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี  มีประชาสัมพันธ์เยอะนะครับแต่บ้างครั้งไม่ได้ยิน ทางเรามีประชาสัมพันธ์  
นายกเทศมนตรี     หลายช่องทาง ไมว่่า จะเป็นรถวิ่ง เสียงตามสาย เดีย๋วจะให้เพ่ิมเสียงตามสายให้นะ

ครับ 
คุณพเยาว์  อยากให้มีการซ่อมบ ารุงถนน และท่อระบายน้ า ในชุมชน  
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี  ถ้าเป็นท่อระบายข้างหน้าสุขุมวิทตอนนี้ยังท าอะไรไม่ได้นะครับ เพราะ  
นายกเทศมนตรี     กรมทางหลวงเขาจะขยายทาง ถ้ามีอะไรที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่สามารถ

แจ้งมาท่ีเทศบาลได้ทุกเมื่อ แจ้งกับสมาชิกสภา ประธานชุมชนได้เลย ไม่ต้องเกรงใจ 
เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องด าเนินการอยู่แล้ว ขอให้อยู่ในกรอบระเบียบกฎหมาย
ที่เทศบาลจะไปด าเนินการให้   

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

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี เราก็ใช้เวลาท าเวทีประชาคมกันมาพอสมควร ถือโอกาสขอขอบคุณทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ที่มา ณ เวทีประชาคมนี้ ขอบคุณครับ 
 

ปิดประชุมเวลา 19.00 น. 
 

/ลงชื่อ… 
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                          ลงชื่อ                             ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                      (นางพรทิพย์  เฟื่องมีคุณ) 
                                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 
 
 
                                              ลงชื่อ  จ.อ.                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (ปัญญ์ภูชชิย์  ภิรมย์สภุาพ) 
                        ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 
 
 
 
 

 

 

 


