
ระเบียบวาระการประชุมประชาคมเคลื่อนที่ 
ประจ าปี 2562 

วันอังคารที่    12  มีนาคม  2562 
ชุมชนธรรมวิทยา 

ณ ซอยเทศบาล 13/1 (ธรรมวิทยา) บริเวณหน้าบ้านประธานชุมชน 
****************************** 

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

นิมิตรหมายที่ดีที่เราได้มาร่วมท าเวทีประชาคมกันการมีองค์ปกครองท้องถิ่นท าให้
เรารู้ว่าเรามีความส าคัญแค่ไหน องค์ปกครองท้องถิ่นเป็นเราเป็นหัวใจเห็นเราเป็น
จุดศูนย์การแห่งการพัฒนา ชุมชนหรือประชาคมต้องการอะไรสามารถเสนอความ
ต้องการได้ ต้องขอชื่นชมคณะผู้บริหารที่มองเห็นความส าคัญของพวกเรา การที่เรา
มานั้นกันวันนี้ไม่ใช่เรามานั่งเฉยๆนะครับ ต้องบอกว่าบ่นพันครั้งไม่เท่าบอกนายก
ครั้งเดียว สมัยก่อนการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองมาจากข้างบนลงข้างล่าง แต่
ปัจจุบันนี้มาจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 วรรคสอง บอกว่าเทศบาลจะ
ท าอะไรให้ค านึงถึงประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชน โดยหลักการบริหารบ้านเมือง
ที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม สมัยก่อนการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองมาจาก
ข้างบนลงข้างล่าง แต่ปัจจุบันนี้มาจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบน ในการบริหารราชการ
ของเราแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น การที่พวกเรา
ทุกคนจะได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเสนอความต้องการให้กับคณะผู้บริหาร 
และส.ท.ของเรา ได้น าปัญหาความต้องการของท่านเข้าไปสู่ขั้นตอนกระบวนการ 
อีกประการหนึ่งคือ ชุมชนต้องมีแผนชุมชน หมายถึงว่าชุมชนจะท าอะไรต้องมีแผน
ไว้  สมมุติว่าชุมชนไม่มีแผน เวลาจะท าอะไรไปของบจากอ าเภอ จังหวัด เขาจะ
ถามว่าชุมชนมีแผนหรือเปล่า ถ้าไม่มีแผนเราแพ้แล้วตั้งแต่ก้าวแรก เดี๋ยวท่านนายก
กับ ส.ท.จะได้น ามาร่วมกันวิเคราะห์ว่าโครงการแต่ละโครงการเป็นยังไง แล้วเราถึง
จะเอาเข้าแผน ข้อดีของท้องถิ่นคืออะไรรู้ไหม สมัยก่อนเวลาขอโครงการบาง
โครงการตั้งแต่ท่านเป็นเด็กจนท่านเป็นหนุ่มท่านแต่งงานมีลูกหลานแล้วก็ยังไม่ได้
เลย จริงไหมกว่าจะได้มาแต่ละโครงการช่างยากเย็น แต่ตอนนี้มีท้องถิ่นมาแล้ว มี
ข้อดีอย่างหนึ่งท่านขอโครงการปีนี้ ปีหน้าได้เลย นี่คือข้อดีของท้องถิ่น  แต่ตอนนี้
การที่คณะผู้บริหาร ส.ท.ได้ลงมาสะท้อนให้เห็นว่าท่านเป็นคนส าคัญ เป็นลูกค้าที่
ผู้บริหาร ส.ท.ต้องการที่จะมารวมปัญหาจากท่าน มาถามว่าท่านต้องการให้เรามา
แก้ปัญหาอย่างไร พวกเราพร้อมแก้ไขปัญหาให้กับท่าน เป็นสิ่งที่เราเชิญให้ท่านมา
ในวันนี้ และอีกประเด็นก็คือที่มาในวันนี้เป็นตัวแทนของชุมชนธรรมวิทยาอาจจะมี
หลายท่านที่ไม่ได้มาร่วมท าประชาคมกับเราในวันนี้ ผมอยากให้ท่านได้เป็นตัวแทน
ของชาวชุมชนธรรมวิทยาเสนอปัญหาเสนอความต้องการของชุมชน ฉะนั้นที่ท่าน
มาท่านคือหัวใจท่านคือศูนย์กลางของเทศบาลในการที่จะน าปัญหาของท่านมาให้
ท่านนายกพิจารณาแก้ไขโครงการไหนที่มันเร่งด่วนท่านนายกจะแก้ไขให้โดยฉับ
พันธ์แต่ถ้าโครงการไหนที่ต้องเข้ากระบวนการจะแกไข้ปัญหาในโอกาสต่อไป ผม
เชื่อว่าไม่เกินปีหน้าถ้าขอปีนี้ปีหน้าได้ นี้คือสิ่งมหัศจรรย์ขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ที่เป็นส่วนราชการที่ใกล้ชิดพ่ีน้องมากทีสุดดูแลพ่ีน้องชาวบ้านได้ดีที่สุด อีก
ประเด็นคือวันที่ 24  มีนาคม เป็นวันเลือกตั้ง เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับ ขอให้
เราไปตรวจสอบรายชื่อ ถ้ารายชื่อเราไม่มีก็ไปติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนอ าเภอขอเพ่ิมชื่อ 
หรือถ้ามีชื่อใครเข้ามาที่เราไม่รู้จักก็ไปขอคัดออกได้ วันที่ 17 มีนาคมเป็นวัน
เลือกตั้งล่วงหน้าที่โรงเรียนสิงห์สมุทร ปีนี้เลือกตั้งปี 62 เวลาเลือกตั้งคือแปดโมง
เช้าถึงห้าโมงเย็น เมื่อก่อนนี้คือแปดโมงถึงบ่ายสามโมง นับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 
ผู้สมัครเลือกตั้งแต่ละเขต หมายเลขพรรคคนละเบอร์กัน สมมุติว่าพรรค ก 
หมายเลข 7,8 ถ้าเขต 2 กับ 3 จะคนละเบอร์กัน ขอให้ท่านตรวจสอบให้ดี ถ้ามี
ปัญหาอะไรก็ติดต่อที่อ าเภอหรือติดต่อที่ผมก็ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 24 มีนาคมนี้ 
การกากบาทก็เหมือนกันท าให้เส้นตรงสองเส้นมาตัดกันในช่อง ถ้านอกช่องถือว่า
เป็นบัตรเสีย บัตรก็ต้องดูมีช่องสองอย่างคือ ช่องลงคะแนนกับช่องไม่ลงคะแนน 
ห้ามลงสองอย่างในบัตรเดียวกัน ปีนี้บัตรเดียวใบเดียว 

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี  สวัสดีทุกท่าน ท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี  
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ท่านรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง 

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรรมการศูนย์สงเคราะห์ ตลอดจนพ่ีน้องชุมชนธรรมวิทยา
ทุกท่าน ขอขอบคุณอ านวยและครอบครัวที่เอ้ือเฟ้ือสถานที่ให้ใช้ท าเวทีประชาคม
ในวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมท าเวทีประชาคมในวันนี้ 
ส าหรับในวันนี้เป็นการจัดท าเวทีประชาคม เมื่อสักครู่นี้ปลัดเทศบาลมาให้ ข้อมูล
คร่าวๆเกี่ยวกับการจัดเวทีประชาคมนะครับ เราท าเวทีประชาคมทุกปี เพียงแต่ว่า
ชุมชนธรรมวิทยาค่อนข้างเป็นชุมชนขนาดเล็กทุกครั้งเราก็จะไปท าร่วมกับชุมชน
หลวงปู่ อ๋ี หรือชุมชนธรรมวิทยา เนื่องจากสถานที่ไม่อ านวย เรื่องการจัดเวที
ประชาคมในวันนี้ว่าเพ่ืออะไร ส าหรับงานจัดท าเวทีประชาคม คือการรวบรวม
ข่าวสารปัญหาต่างๆ ของพ่ีน้องในชุมชน เช่น เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนหนทาง  มี
การก่อเสียงรบกวนหนวกหูเพ่ือนบ้านเทศบาลเราจะมาช่วยไกล่เกลี่ยให้  อาจมี
หลายเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทศบาลโดยตรง แต่เมื่อท่านเดือดร้อน เทศบาลก็จะ
เป็นคนกลางไปคุยให้กับท่านถ้าท่านได้รับผลกระทบ หรือเรื่องไฟฟ้า ประปา เราจะ
ประสานต่อให้ ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อย เทศบาลก็จะเข้าไปด าเนินการด้วยตัวเองการ
ประปาที่สัตหีบของเราจะให้เราเสียค่าขยายเขตเอง แต่ที่อ่ืนเขาไม่มี ไหนจะมี
ปัญหาหลายเรื่อง เช่น ท่อแตกประจ า ซ่อมแล้วซ่อมอีกอะไรอย่างนี้  ยกตัวอย่าง
เช่น ที่ผ่านมาเรามีการเชิญการประปามาประชุมในเรื่องแผน พอเราถามไปในเรื่อง
การขยายเขตประปาในพ้ืนที่สัตหีบ ก็ตอบเราว่าไม่มีการขยายเขต แต่ก็ไม่เป็นไร
เทศบาลจะไปด าเนินการให้ เท่าที่เราท าได้ ท าอะไรก็ได้ที่ให้ทุกท่านมีความสุขด้วย
หลักพ้ืนฐานการบริหารงานของเทศบาลทุกวันนี้ท างานแต่ละงานต้องมีการ
ตรวจสอบทุกครั้ง ขอให้ทุกท่านสบายใจได้ว่าพวกเราท างานอย่างคุ้มค่าที่สุดจริงๆ 
ให้พวกท่านได้รับประโยชน์มากที่สุด ถ้ามีอะไรที่ท่านเดือดร้อนท่านเรียกเมื่อไรเรา
ก็ไปแก้ไขปัญหาทันทีเรามีความตั้งใจท าจริง ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ปัจจุบันนี้ใน
เรื่องของถนนเริ่มลดน้อยลง แต่มีบางสายที่ช ารุดทรุดโทรม หรือหมดสภาพถนน
แล้ว เราก็จะไปส ารวจ ไปปรับปรุงให้ใหม่ ในเรื่องของเทศบาลยังมีอ่ืนๆอีกมากมาย
ที่เราต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงาน อย่างเช่นถ้าท่านต้องการให้ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด เราก็จะติดตั้งให้ท่าน แล้วหาคนมาดูแลและมีอีกกิจกรรมหนึ่ง คือการ
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ต้อนรับโครงการปั่นไม่ทิ้งกัน เป็นกิจกรรมของผู้พิการ ซึ่งมีชุมชนไปให้การต้อนรับ
เป็นอย่างดี ขอเข้าถึงระเบียบวาระท่ีสอง ในเรื่องของการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานโครงการในปีท่ีผ่านมาปีงบประมาณ 2561 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี  ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเรามีโครงการพัฒนามากมายในหลายๆด้าน 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ก็จะขอรายงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ 
 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 
                                   12.โครงการปรับปรุงถนนและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าบริเวณ   
                                      ซอยสัตหีบสุขุมวิท 97 หมู่บ้านเอกธานี 
                                       เบิกจ่าย   645,400 บาท  
                                   13.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณดาดฟ้าทางขึ้น 
                                        กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 
                                        เบิกจ่าย   100,000 บาท 
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  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 
 4. โครงการจัดกิจกรรมลานคนรักดนตรี 
 5. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน 
 6. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น 
 7. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 8. โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 
 9. โครงการอุ่นกายอุ่นใจสร้างสายใยครอบครัว 
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 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 
5. โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างป้ายบอกชื่อซอยแบบโคม LED พลังงาน 
แสงอาทิตย์ บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 
งบประมาณ  1,436,000 บาท 
6. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์  
พร้อมติดตั้งป้ายจราจร ภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 
งบประมาณ  127,000  บาท 
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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. โครงการจ้างเหมาท าและติดตั้งต้นคริสมาสต์ประดับด้วยไฟ LED 
สีชมพู ความสูง 6.00 เมตร ส าหรับติดตั้งเพ่ือประดับงานเทศกาล 
ปีใหม่ 2562  บริเวณแยก กม.1     งบประมาณ  196,000  บาท 

 
ส่วนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต        
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น  
การพัฒนาการบริหารและการบริการประชาชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน   

            เหมือนกับปีงบประมาณ 2561 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง การส ารวจข้อมูลปัญหาความต้องการเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดท าแผนพัฒนา 
นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี  ต่อไปเป็นเรื่องของปัญหาความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ใครมีความเดือนร้อน 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ หรือต้องการให้พัฒนาตรงไหน ก็ขอเชิญเสนอได้ครับ 
คุณนภา    การระบายน้ าที่ซอยโรงน้ า เวลาฝนตกน้ าท่วมขังหลายวัน                  
    มีอุจจาระสุนัขเยอะมาก ในชุมชน 
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี เรื่องอุจจาระสุนัขถ้ารู้บ้านผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปจัดการให้ เดียวผมให้ทาง 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กองสาธารณสุขฯไปด าเนินการให้ครับ ปัญหาน้ าท่วมที่น้ าท่วมขังเพราะมันไม่มีที่

ระบาย ทางเราขุดท่อระบายน้ าระบายน้ าไม่ได้เพราะที่ตรงนี้มันสูง เทศบาลเคยมา
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าให้แต่ต้องมีคนคอยดูแลแล้วใครจะยอมเสียค่าไฟให้ ถ้าจะติดตั้ง
ตลอดไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ถาวร วิธีการระบายน้ าที่ถูกต้องจะต้องระบายโดยธรรมชาติ 
มีวิธีไหนแนะน าไหมทางเราอยากแก้ไขให้แต่หมดหนทางจริงๆครับ ยกเว้นแต่ว่า
ต้องขุดบ่อข้างหลังแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ าสูบขึ้นมา ถ้าเห็นด้วยจะต้องมีคนเสียสละ
เชื่อมไฟฟ้าที่บ้าน 

คุณจ าลอง   กลางซอยธรรมวิทยา มีสุนัขเยอะและขี้สุนัขเยอะ 
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี เดี๋ยวผมให้ทางกองสาธารณสุขฯไปด าเนินการให้ครับ 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ  
คุณสกุล    อยากให้มีการจัดประชาคมทุกเดือน  
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี เอาจริงหรือเปล่าครับ เทศบาลท าได้หมดแต่วันนี้ผมมาที่นี้ถ้าผมแก้ปัญหาหมดแล้ว 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ พออีกเดือนเทศบาลเชิญประชุมปรากฏว่ามีแต่เวทีไม่มีใครมาเลยเพราะว่า 
    ปัญหาหมดแล้ว 
คุณถวิล    มีสุนัขจรจัดเยอะ  อยากให้มาช่วยจับสุนัข 
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี ผ.อ.กองสาธารณสุขฯช่วยมาจับให้ด้วยครับ 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ 
คุณโสภิญญา   อยากให้ซ่อมกล้องวงจรปิดในซอยธรรมวิทยา  
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี เทศกิจช่วยจดไว้ด้วยว่ากล้องวงจรปิดในซอยธรรมวิทยาช ารุดเสียหายอยู่ 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ 
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คุณปัญญา   ไฟฟ้าหน้าโรงเรียนบ้านสัตหีบไม่ค่อยสว่าง อยากได้เพ่ิม    
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี เทศบาลมีโครงการไฟ LED อยู่นะครับ 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ      
คุณศรัณยา   ไม่มีคนมากวาดถนน กวาดขยะในซอย 
นางสาวณิชาภา ชูพินิจ  เจ้าหน้าที่กวาดจะมีอยู่แค่คนเดียวในละแวกนี้ก็คือหน้าโรงเรียนถึงตลาดสด 
ผ.อ.กองสาธารณสุขฯ 
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี ช่วยให้เจ้าหน้าทีก่วาดมากวาดในซอยนี้ด้วยครับ 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ      
คุณบุญรอด   อยากให้ช่วยแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะตามท่อระบายน้ าไม่ทิ้งในถังขยะ 
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี เดี๋ยวผมให้กองสาธารณสุขฯไปตรวจสอบ 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ      
คุณจริยาภรณ์ ตามถนนในซอยธรรมวิทยามีขยะปลิวบนถนนขาดความดูแลจากชุมชน ในชุมชนไม่

มีความร่วมมือ คนต่างชาติชอบทิ้งขยะตามใจชอบ ไม่ทิ้งตามเวลา    
นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี ต้องฝากกรรมการชุมชนช่วยเตือนเขาเพราะเป็นคนในชุมชน ชุมชนนี้ส่วนมากก็มี 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ปัญหาเรื่องขยะเรื่องสุนัขเรื่องเจ้าหน้าที่กวาด ก็เป็นปัญหาที่แทบทุกชุมชนเป็นกัน

อยู่ ผมเชื่อว่าปัญหามันไม่อาจหมดไปร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆ 
ถ้ามีอะไรที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่สามารถแจ้งมาที่เทศบาลได้ทุกเมื่อ แจ้ง
กับสมาชิกสภา ประธานชุมชนได้เลย ไม่ต้องเกรงใจ เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้อง
ด าเนินการอยู่แล้ว ขอให้อยู่ในกรอบระเบียบกฎหมายที่เทศบาลจะไปด าเนินการให้   

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

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี เราก็ใช้เวลาท าเวทีประชาคมกันมาพอสมควร ถือโอกาสขอขอบคุณทุกท่านที่มา ณ 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ      เวทีประชาคมนี้ ขอบคุณครับ 
 

ปิดประชุมเวลา 19.00 น. 
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                                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 
 
 
                                              ลงชื่อ  จ.อ.                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (ปัญญ์ภูชิชย ์ ภิรมย์สุภาพ) 
                    ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 


