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	 ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา	 ปีระเที่ศไที่ยได้้เผ่ชิิญความที่้าที่ายจากการแพร่ระบาด้ 
ของโรคโควิด้-19	หลายระลอก	จนกระที่่�งปีลายปีี	 2564	 ศูนย์บริหารสถานการณ์์ 
การแพร่ระบาด้ของโรคติิด้เช้ิ�อไวร่สโคโรนา	 2019	 (ศบค.)	 ม่คำาส่�งกำาหนด้ให้ 
จ่งหว่ด้ชิลบุรี	 เปี็นพ้�นที่่�นำาร่องด้้านการที่่องเที่่�ยวและคณ์ะกรรมการโรคติิด้ต่ิอ 
จ่งหว่ด้ชิลบุรี	 ได้้ม่มติิผ่่อนคลายมาติรการต่ิาง	ๆ	 เพ้�อฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐกิจควบคู่ไปีก่บ
การบริหารจ่ด้การด้้านสาธารณ์สุขได้้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ	 และเพ้�อความปีลอด้ภ่ย
ของปีระชิาชิน	สำาหร่บพ้�นที่่�นำาร่องด้้านการที่่องเที่่�ยวของจ่งหว่ด้ชิลบุรี	 ต่ิ�งแต่ิว่นท่ี่�	 
16	ธ่นวาคม	2564	เปี็นติ้นมา	
	 เพ้�อข่บเคล้�อนการพ่ฒนาเม้องอย่างม่ที่ิศที่างสอด้ร่บก่บสถานการณ์์ที่่�
คาด้ว่าจะด้่ข้�น	 เที่ศบาลเม้องส่ติห่บ	จ้งกำาหนด้แผ่นงาน/โครงการติ่าง	ๆ	ของปีี	 2565	ติามภารกิจสำาค่ญเก่�ยวก่บการให้บริการ
สาธารณ์ะเพ้�อความอยู่ด้่ม่สุขของพ่�น้องปีระชิาชินในที่้องถิ�น	ที่่�งการก่อสร้างระบบโครงสร้างพ้�นฐาน	ถนนหนที่าง	ไฟื้ฟื้้าส่องสว่าง	 
การระบายนำ�า	การบริการสาธารณ์สุข	การศึกษา	ความปีลอด้ภย่ในชิวิ่ติและที่ร่พย์สนิของปีระชิาชิน	การส่งเสริมสทิี่ธแิละสว่สดิ้การ	
สร้างโอกาสที่างเศรษฐกิจ	และการม่ส่วนร่วมของปีระชิาชินในการบริหารที่้องถิ�น	
	 เน้�องในวาระด้ิถ่ข้�นปีีใหม่	พุที่ธศ่กราชิ	2565	ผ่มขออาราธนาคุณ์พระศรีร่ตินติร่ย	พระสยามเที่วาธิราชิ	พระครูวรเวที่มุน่	
(หลวงปีู�อ่�	พุที่ธสโร)	พระบารม่ของ	พลเรือเอก	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหลวงชิุมพรเขติอุด้มศ่กด้ิ�	และสิ�งศ่กด้ิ�สิที่ธิ�ที่่�งหลายที่่�ที่่าน
เคารพกราบไหว	้โปีรด้คุ้มครองร่กษา	ด้ลบน่ด้าลใหท้ี่า่นมพ่ลานามย่สมบรูณ์์	ปีราศจากโรคภย่ไขเ้จบ็	คดิ้หว่งสิ�งใด้ขอใหส้ม่ฤที่ธิ�ผ่ล 
ด้่งปีรารถนาทีุ่กปีระการเที่อญ	

กองบรรณาธิิการ
วารสารเพื่่�อการประชาสัมพื่ันธ์์ข่่าวสารและกิจกรรม

ที่่�ปรึกษา
นายณ์รงค์		บุญบรรเจิด้ศรี	 นายกเที่ศมนติรีเม้องส่ติห่บ
นายไชิยเที่พ		บุญเลิศ	 รองนายกเที่ศมนติรี
นายพนธกร		ใคร่ครวญ	 รองนายกเที่ศมนติรี
นายติ่อศ่กด้ิ�		ติระกูลธงชิ่ย	 รองนายกเที่ศมนติรี
นายบร่ศ		บุญบรรเจิด้ศรี	 ที่่�ปีร้กษานายกเที่ศมนติรี
นายไติรเที่พ		ที่ศวงศ์ชิาย	 ที่่�ปีร้กษานายกเที่ศมนติรี
นายพิมุกติ์		บุญบรรเจิด้ศรี	 เลขานุการนายกเที่ศมนติรี

บรรณาธ์ิการ
นางอ้อย		ปีล่เจริญ	 :	รองปีลด่้เที่ศบาล	ร่กษาราชิการแที่นปีลด่้เที่ศบาล

ผู้้�ช่วยบรรณาธ์ิการ
ห่วหน้าส่วนราชิการในส่งก่ด้เที่ศบาลเม้องส่ติห่บ

ประจำากองบรรณาธ์ิการ
นายจ่กรพ่นธ์		คำาลาภ	 :	ผู่้อำานวยการกองยุที่ธศาสติร์และงบปีระมาณ์
นางพรที่ิพย์		เฟื้้�องม่คุณ์	 :	ห่วหน้าฝ่�ายแผ่นงานและงบปีระมาณ์
นางสาวภคมน		จ่นที่รปีระสาที่	 :	เจ้าพน่กงานธุรการชิำานาญงาน
นายณ์รงค์ชิ่ย		สุขจ่นที่ร์	 :	ผู่้ชิ่วยเจ้าพน่กงานปีระชิาส่มพ่นธ์

เจ�าข่อง
เที่ศบาลเม้องส่ติห่บ		 :	โที่ร.	0	3843	8490

ออกแบบและจัดพื่ิมพื่์
บริษ่ที่	นากาแลนด้า	จำาก่ด้

สารจากนายกเที่ศมนตรี

สารบัญ Content

 3	 โครงการเที่่�ยวสััตหี่บ	เช็็คอิิน	กินฟรี	300

 4	 การประช็ุมสัภาเที่ศบาลเมือิงสััตหี่บ

 5	 เที่ศกาลดนตรีสััตหี่บหีรรษา

 6	 กิจกรรมจิตอิาสัาเราที่ำาความ	ด่	ด้วยหีัวใจ

 7	 กิจกรรมจิตอิาสัาที่ำาความด่ถวายพ่่อิ	ร.9

 8	 งานวันคล้ายวันได้รับพ่ระราช็ที่านช็ื�อิ
	 	 ศูนย์พ่ัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา

	 9	 การพ่ัฒนาระบบโครงสัร้างพ่้�นฐาน

	10	 คอิลัมน์	ประภาคารขานไข
	 	 :	โรงเรียนแหี่งแรกขอิงเมือิงสััตหี่บ

 12	 คอิลัมน์สััตหี่บสััมพ่ันธ์์

ณรงค์์   บุญบรรเจิดศรี  
นายกเที่ศมนตรีเมือิงสััตหี่บ
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	 วนัท่ี่�	9	พ่ฤศจกิายน	2564	เวลา	14.00	น.	ณ	หีอ้ิงประช็มุ 
เที่ศบาลเมือิงสััตห่ีบ	 ช็ั�น	 3	 นายณรงค์	 บุญบรรเจิดศรี	 
นายกเที่ศมนตรีเมือิงสััตห่ีบ	 เป็นประธ์านในการประช็ุม 
พ่ร้อิมด้วย	นายขจรเดช็	อิภิช็าติตรากุล	ผูู้้อิำานวยการ	ที่ที่ที่.
สัำานกังานพั่ที่ยา	และผูู้้ประกอิบการธุ์รกิจในภาคการท่ี่อิงเท่ี่�ยว
และบริการเพ่้�อิซัักซั้อิมการดำาเนินโครงการเท่ี่�ยวสััตห่ีบเช็็คอิิน
กนิฟร	ี300	โดยโครงการน่�เปน็ความรว่มมอืิระหีวา่งเที่ศบาลเมอืิงสัตัหีบ่
กบัการท่ี่อิงเท่ี่�ยวแห่ีงประเที่ศไที่ย	เพ่้�อิเป็นโครงการนำารอ่ิงในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ	รวมถึงการพ่ัฒนาการที่่อิงเที่่�ยวอิย่างยั�งยืน
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	 เม้�อว่นที่่�	 26	 พฤศจิกายน	 2564	 ได้้ม่การปีระชิุมสภาเที่ศบาล 
เม้องส่ติห่บ	สม่ยปีระชิุมสาม่ญ	สม่ยที่่�	3	คร่�งที่่�	 1/2564	 โด้ยม่มติิร่บที่ราบ 
การปีระกาศใชิ้แผ่นพ่ฒนาที่้องถิ�น	 (พ.ศ.	 2561-2565)	 แก้ ไข	 คร่�งที่่�	 4	 
แผ่นพ่ฒนาที่้องถิ�น	 (พ.ศ.	2566-2570)	 เพิ�มเติิมและเปีล่�ยนแปีลง	ร่บที่ราบ
รายงานการติดิ้ติามและปีระเมนิผ่ลแผ่นพ่ฒนาเที่ศบาลปีระจำาปีงีบปีระมาณ์	
พ.ศ.	2564	อนุม่ติิการโอนเงินงบปีระมาณ์เพ้�อจ่ด้หาครุภ่ณ์ฑ์์ในการปี้องก่น 
และบรรเที่าสาธารณ์ภ่ย	 และอนุม่ติิแก้ ไขแบบแปีลนโครงการก่อสร้าง
พิพิธภ่ณ์ฑ์์เม้องส่ติห่บเพ้�อการที่่องเที่่�ยว
	 นอกจากน่�	คณ์ะผู่บ้ริหาร	พรอ้มด้ว้ยสมาชิกิสภาเที่ศบาลเมอ้งสต่ิหบ่	
ท่ี่�ง	 3	 เขติ	 ได้้ออกเย่�ยมเย้อนปีระชิาชินเปี็นปีระจำา	 เพ้�อร่บที่ราบปัีญหาและ 
ความติ้องการของปีระชิาชินในพ้�นที่่�ชิุมชิน	 เพ้�อการบำาบ่ด้ทีุ่กข์บำารุงสุข	 
อย่างเข้าถึงและที่่นที่่วงที่่

	 เม้�อว่นที่่�	 4	ธ่นวาคม	2564	ณ์	ลานชิายที่ะเลอ่าวด้งติาล	 เที่ศบาล 
เมอ้งสต่ิหบ่ได้จ้ด่้กิจกรรม	คิด้ถงึพอ่	ร.9	เพ้�อนอ้มสำานกึในพระมหากรุณ์าธคิณุ์ 
พระบาที่สมเด็้จพระบรมชินกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุ้ลยเด้ชิมหาราชิ 
บรมนาถบพิติร	โด้ยนายณ์รงค์	บุญบรรเจิด้ศรี	นายกเที่ศมนติรีเม้องส่ติห่บ	
นำาคณ์ะผู่้บริหาร	สมาชิิกสภาเที่ศบาล	ห่วหน้าส่วนราชิการ	 และปีระชิาชิน 
ทุี่กหมู่เหล่า	ปีระกอบพิธ่ถวายราชิส่กการะ	การบรรเลงบที่เพลงพระราชินิพนธ์	
อา่นบที่กวคีดิ้ถงึพอ่	ร.9	พธิจ่ดุ้เที่ย่นและปีลอ่ยลกูโปี�งนำาข้อความถวายอาล่ย
สู่ที่้องฟื้้า

การประชุมการประชุมสภาเที่ศบาลสภาเที่ศบาล

โค์รงการโค์รงการค์ิดถึึงพื่่อ ร. 9ค์ิดถึึงพื่่อ ร. 9



เทศกาลดนตรีีเทศกาลดนตรีีสััสััตตหีีหีีบบหีหีรีรีรีรีษาษา  
(Sattahip Hunsa Music Festival 2021)(Sattahip Hunsa Music Festival 2021)
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	 ภายหล่งจากท่ี่�คณ์ะกรรมการโรคติิด้ติ่อจ่งหว่ด้ชิลบุร่	ออกมาติรการผ่่อนปีรน
สำาหร่บพ้�นที่่�นำาร่องด้้านการท่ี่องเที่่�ยวของจ่งหว่ด้ชิลบรุ่	โด้ยเพ้�อเป็ีนการกระตุ้ินและฟ้ืื้นฟูื้
เศรษฐกิจการค้าของเม้องสต่ิหบ่จากผ่ลกระที่บของโรคโควิด้-19	มาหลายระลอก	เที่ศบาล
เมอ้งส่ติห่บได้้จ่ด้งานเที่ศกาลด้นติร่สต่ิห่บหรรษา	ภายใต้ิโครงการจ่ด้กิจกรรมลานคนร่ก
ด้นติร่	ระหว่างว่นที่่�	17-18	ธ่นวาคม	2564	ณ์	เวที่่ชิ่�วคราว	ชิายที่ะเลอ่าวด้งติาล	
	 ภายในงานม่การเปีิด้พ้�นท่ี่�ชิายที่ะเลเพ้�อการออกร้านจำาหน่ายอาหารและสินค้า
ติา่ง	ๆ 	กวา่	200	ร้านคา้		การปีระกวด้วงด้นติรีโฟื้ล์คซอง	และการแสด้งจากศิลปีนิรบ่เชิญิ	 

โด้ยม่ปีระชิาชินมาจ่บจ่ายใช้ิสอยและร่บชิมการแสด้งเป็ีนจำานวน
มาก	ภายใติ้มาติรการค่ด้กรองผู่้ร่วมงานเพ้�อปี้องก่นการติิด้เชิ้�อ
อย่างเคร่งคร่ด้
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กิจกรรมจิตอาสากิจกรรมจิตอาสา
เราที่ำาค์วาม เราที่ำาค์วาม ด่ด ่ ด�วยหััวใจด�วยหััวใจ  
	 เที่ศบาลเม้องส่ติห่บ	 บูรณ์าการความร่วมม้อก่บกองที่่พเรือ	 โด้ย	ฐานที่่พเรือส่ติห่บ	 จ่ด้กิจกรรมจิติอาสา 
“เราที่ำาความ	ด้	่ด้ว้ยหว่ใจ”		เพ้�อถวายเป็ีนพระราชิกุศลเน้�องในว่นคล้ายวน่พระบรมราชิสมภพ	พระบาที่สมเด็้จพระบรม-
ชินกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุ้ลยเด้ชิมหาราชิ	บรมนาถบพิติร	 เม้�อว่นที่่�	 2	ธ่นวาคม	2564	ณ์	สวนกรมหลวงชิุมพร 
กองที่่พเรือ	(หนองติะเค่ยน)	โด้ย	พลเรือโที่	นฤพล	เกิด้นาค	ผู่้บ่ญชิาการฐานที่่พเรือส่ติห่บ	เปี็นปีระธานในพิธ่
	 กิจกรรมน่�ได้้ร่บความร่วมม้อจากทีุ่กภาคส่วน	ปีระกอบด้้วย	กำาล่งพลจิติอาสาส่งก่ด้ฐานที่่พเรือส่ติห่บ 
นายณ์รงค์		บุญบรรเจิด้ศร	ีนายกเที่ศมนติรีเมอ้งสต่ิหบ่	นำาคณ์ะผู่บ้ริหาร	สมาชิกิสภาเที่ศบาล	จิติอาสาสง่ก่ด้เที่ศบาล
เม้องส่ติห่บ	กู้ภ่ยสว่างโรจนธรรมสถานส่ติห่บ	และปีระชิาชินจิติอาสาจากชิุมชินติ่าง	ๆ	ร่วมก่นพ่ฒนาภูมิที่่ศน์	ติ่ด้แติ่งติ้นไม้	เก็บขยะ	ฉี่ด้พ่นนำ�าหม่กจุลินที่รีย์
เพ้�อชิ่วยเติิมออกซิเจนบำาบ่ด้นำ�าเส่ย	กำาจ่ด้ผ่่กติบชิวา	ซึ�งหนองติะเค่ยนเปี็นแหล่งนำ�าธรรมชิาติิขนาด้ใหญ่	เน้�อที่่�	241	ไร่	3	งาน	ปีระชิาชินในพ้�นที่่�อำาเภอส่ติห่บ
นิยมใชิ้เปี็นสถานที่่�ออกกำาล่งกาย	และพ่กผ่่อนหย่อนใจ	ปีัจจุบ่นอยู่ในความดู้แลของฐานที่่พเรือส่ติห่บ
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 กิจกรรมจิตอาสาเที่ศบาลเมืองสัตหั่บ ที่ำาค์วามด่
ถึวายพื่่อ ร.9 ภายใต�โค์รงการบริหัารจัดการข่ยะม้ลฝอย
ชุมชน (จังหัวัดสะอาด) เป็ีนกิจกรรมคู่ขนานที่่�ด้ำาเนินการ 
พร้อมก่บกจิกรรมจติิอาสาเราที่ำาความ	ด้	่ด้ว้ยหว่ใจ	ซึ�งเที่ศบาล
เม้องส่ติห่บ	บูรณ์าการความร่วมม้อก่บกองที่่พเรือ	โด้ย	ฐานที่่พ
เรอืสต่ิหบ่	เพ้�อพฒ่นาภูมทิี่ศ่น์สวนกรมหลวงชุิมพร	กองที่พ่เรือ	
(หนองติะเค่ยน)	เม้�อว่นที่่�	2	ธ่นวาคม	2564			
	 โครงการบริหารจด่้การขยะมลูฝ่อยชิมุชิน	(จง่หว่ด้สะอาด้) 
เป็ีนนโยบายสำาค่ญของกรมส่งเสริมการปีกครองท้ี่องถิ�น	ที่่�มุง่เน้น 
ให้องค์กรปีกครองส่วนท้ี่องถิ�นเปี็นหน่วยปีระสานปีระชิาชิน 
ทีุ่กภาคส่วนให้เกิด้การติระหน่กร่วมในการใชิ้ที่ร่พยากรอย่าง
คุ้มคา่	ลด้การที่ิ�งขยะมลูฝ่อยชิว่ยก่นบำารงุรก่ษาสภาพแวด้ลอ้ม
ของชิุมชินภายใติ้กระบวนการม่ส่วนร่วมเพ้�อให้เกิด้ความย่�งย้น
ในการด้ำาเนินการ		

โค์รงการบริหัารจัดการโค์รงการบริหัารจัดการ
ข่ยะม้ลฝอยชุมชนข่ยะม้ลฝอยชุมชน

	 อาสาสม่ครสาธารณ์สุขปีระจำาหมู่บ้าน	 (อสม.)	
เปี็นบุคคลผู่้ม่บที่บาที่สำาค่ญในสถานการณ์์การ 
แพร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19	 	 ในฐานะด่้านหน้าที่่�คอย
สน่บสนุนบุคลากรที่างการแพที่ย์และสาธารณ์สุขใน 
การปี้องก่นเฝ่้าระว่ง	 และค้นหาผู่้ปี�วยไม่เพ่ยงแติ่เฉีพาะ
โรคโควิด้-19		แต่ิรวมถึงการอนามย่ชิมุชินข่�นพ้�นฐานด้้วย				
	 เที่ศบาลเม้องส่ติห่บ	 โด้ยกองสาธารณ์สุขและ 
สิ�งแวด้ล้อม	 ได้้จ่ด้การฝ่ึกอบรมเพ้�อพ่ฒนาศ่กยภาพ
ของอาสาสม่ครสาธารณ์สุขปีระจำาหมู่บ้าน	 (อสม.)	
ในส่งก่ด้เที่ศบาลเม้องส่ติห่บ	 เม้�อว่นที่่�	 13	
ธน่วาคม	2564	ณ์	ศาลาอเนกปีระสงคช์ิายที่ะเล
อ่าวด้งติาล	 โด้ยวิที่ยากรผู่้ที่รงคุณ์วุฒิจาก
มหาวิที่ยาล่ยบูรพา	 เปี็นผู่้บรรยายหล่กการ
ด้แูลสขุภาพ	และการสาธารณ์สขุชิมุชิน	พรอ้ม
ก่นน่�	 ถ้อเปี็นโอกาสพบปีะแลกเปีล่�ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่าย	อสม.	แติ่ละชิุมชินด้้วย

โค์รงการอบรมฟื้้�นฟืู้พื่ัฒนาศักยภาพื่โค์รงการอบรมฟื้้�นฟืู้พื่ัฒนาศักยภาพื่
อาสาสมัค์รสาธ์ารณสุข่อาสาสมัค์รสาธ์ารณสุข่
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งานวันค์ล�ายวันได�รับพื่ระราชที่านชื�องานวันค์ล�ายวันได�รับพื่ระราชที่านชื�อ
ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กศูรีด็รุณาศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กศูรีด็รุณา

	 เม้�อว่นที่่�	29	ธ่นวาคม	2564	ณ์	ศูนย์พ่ฒนาเด้็กเล็ก 
ศรดี้รณุ์า	ในสง่ก่ด้เที่ศบาลเมอ้งสต่ิหบ่	นายบรศ่	บญุบรรเจดิ้ศรี 
ที่่�ปีร้กษานายกเที่ศมนติรีเม้องส่ติห่บ	 เปี็นปีระธานในงาน 
ว่นคล้ายว่นได้้ร่บพระราชิที่านชิ้�อ	 ศูนย์พ่ฒนาเด็้กเล็ก 
ศรีด้รุณ์า	
	 ส้บเน้�องจากเที่ศบาลเม้องส่ติห่บ	 ได้้กราบบ่งคม
ทีู่ลขอพระราชิที่านชิ้�อศูนย์พ่ฒนาเด้็กเล็ก	 ซึ�งติ่อมาสำาน่ก 
ราชิเลขาธกิารได้น้ำาความกราบบง่คมที่ลู	สมเด้จ็พระกนษิฐา-
ธิราชิเจ้า	กรมสมเด้็จพระเที่พร่ตินราชิสุด้าฯ	สยามบรมราชิ- 
กุมารี	 ที่ราบฝ่�าละอองพระบาที่แล้ว	 พระราชิที่านชิ้�อว่า 
“ศูนย์พ่ฒนาเด้็กเล็กศรีด้รุณ์า”	 อ่นม่ความหมายว่า 
ศูนย์พ่ฒนาเด็้กเล็กซึ�งม่ความด้่งาม	ติามความในหน่งส้อ
สำาน่กราชิเลขาธิการ	 เม้�อว่นที่่�	 29	ธ่นวาคม	2551	น่บเป็ีน 
มหามงคล	ย่งความปิีติิโสมนส่และสำานกึในพระมหากรุณ์าธิคณุ์ 
เปี็นล้นพ้น	 ภายหล่งจากการปีระกอบพิธ่ถวายราชิสดุ้ด้่	
น้อมสำานึกในพระมหากรุณ์าธิคุณ์แล้ว	ม่การมอบปีระกาศ
เก่ยรติิคุณ์บ่ติรแก่ผู่้ม่คุณ์ูปีการต่ิอการพ่ฒนาการศึกษา
ของศูนย์ฯ	 กิจกรรมเปิีด้ปี้ายอ่กษรศรีด้รุณ์า	 และปีลูกต้ิน 
พวงคราม	(ส่ม่วง	อ่นเปี็นส่ปีระจำาพระชินมวาร)

	 ศูนย์พ่ฒนาเด็้กเล็กศรีด้รุณ์า	 เปี็นสถานศึกษา
ติามพระราชิบ่ญญ่ติิการศึกษาแห่งชิาติิ	 พ.ศ.	 2542 
ม่เด้็กเล็ก	อายุ	 3-6	 ขวบ	 ในความดู้แล	 จำานวน	232	คน	
ครู	9	คน	ผู่้ชิ่วยครูผู่้ดู้แลเด้็ก	4	คน	ผู่้ดู้แลเด้็ก	7	คน	และ
พน่กงานจ้าง	 5	 คน	 ปัีจจุบ่นม่นางยุพา	 ย่งกมลโสภา	
เปี็นห่วหน้าศูนย์	 ฯ	 จ่ด้การเรียนการสอนที่่�ม่มาติรฐาน 
และคณุ์ภาพติามหล่กวชิิาการ	สามารถสง่เสรมิและพฒ่นา
ให้เด้็กปีฐมว่ยม่พ่ฒนาการสมบูรณ์์ติามว่ย	 ครบที่่�ง	 
4	ด้้าน	 ได้้แก่	 ด้้านร่างกาย	ด้้านอารมณ์์	ด้้านส่งคม	 และ 
ด้้านสติิปีัญญา	 และม่ความพร้อมในการเข้าศึกษาติ่อ 
ในระด้่บการศึกษาข่�นพ้�นฐานติ่อไปี
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การพััฒนาโครงสร้างพ้ั�นฐาน

งานวันค์ล�ายวันได�รับพื่ระราชที่านชื�องานวันค์ล�ายวันได�รับพื่ระราชที่านชื�อ
ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กศูรีด็รุณาศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กศูรีด็รุณา

กอิงช็่างเปล่�ยนหีลอิดไฟสั่อิงสัว่าง
ภายในซัอิยธ์รรมวิที่ยา	ซัอิย	3	และ	5
เพ่้�อิความปลอิดภัยขอิงผูู้้อิยู่อิาศัยในยามคำ�าคืน

การปรับปรุงภูมิที่ัศน์ถนน	ซัอิย
ภายในเขตพ่้�นที่่�เที่ศบาลเมือิงสััตหี่บ

ปรับภูมิที่ัศน์	ตัดต้นไม้ที่่�โค่นล้มก่ดขวางที่างจราจร
ใหี้กับประช็าช็น	บริเวณซัอิยสััตหี่บสัุขุมวิที่	21

สัำารวจปัญหีานำ�าที่่วม
บริเวณซัอิยสััตหี่บสัุขุมวิที่	63	และ	67	

การติดตั�ง	ป้ายจราจร
เพ่้�อิอิำานวยความสัะดวก
และป้อิงกันอิันตราย

การซั่อิมแซัมถนนบริเวณ
ภายในเขตพ่้�นที่่�เที่ศบาลเมือิงสััตหี่บ

อิอิกสัำารวจวางแผู้น
การเช็ื�อิมเสั้นที่างถนน
ซัอิยในพ่้�นที่่�เที่ศบาล

เมือิงสััตหี่บ	กับถนนสัุขุมวิที่	
ที่่�กำาลังก่อิสัร้าง	โดยเริ�มจาก
ซัอิย	สััตหี่บสัุขุมวิที่	69-111	
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จากโรงสวดอภิธ์รรมศพื่
ส้่โรงเรียนบ�านสัตหั่บ
	 พ่.ศ.2466	 ม่อิาคารเรียนหีลังคามุงจากในบริเวณวัดสััตห่ีบ 
ม่นายสัันต์	 ศิริมาก	 เป็นครูใหีญ่	 สัอินระดับประถมศึกษา	 1	 จนถึง 
ประถมศึกษา	4	พ่.ศ.	2471	ขุนเจริญพ่านิช็	(เสั็ง	มั�งม่)	ได้ขอิอินุญาต 
หีลวงพ่่อิอิ่�	ปลูกโรงเรอืินสัำาหีรับบำาเพ่ญ็กศุลศพ่	นายบั�ก	แซัตั่�ง	ผูู้เ้ปน็บิดา 
เนื�อิงจากม่พ่ระสังฆ์์และญาติผูู้้ใหีญ่	จำานวนมาก	จะมาร่วมงาน
	 พ่ระยาพ่ิพ่ิธ์อิำาพ่ลวิมลราช็ภักด่	 เจ้าเมือิงช็ลบุรี	 ได้เดินที่าง
ด้วยเรือิกลไฟมาร่วมพิ่ธ์่	 เห็ีนว่าอิาคารน่�ดูมั�นคงแข็งแรงด่	ควรมา
ปรับปรุงหีลังงานอิภิธ์รรม	 เพ่้�อิเป็นอิาคารเรียนแที่นอิาคารมุงจากขอิงเดิม	หีลังงานฌาปนกิจศพ่แล้ว	
นายเสั็ง	มั�งม่	ครอิบครัวและญาติมิตร	จึงบริจาคที่รัพ่ย์	ปรับปรุงกั�นผู้นังหี้อิงเรียน	จนเรียบร้อิย	จนปีถัดมา	พ่.ศ.2472	
เจ้าเมือิงช็ลบุรี	จึงเป็นผูู้้รับมอิบไว้ใช็้ในราช็การ	และเปิดป้ายอิาคารเรียนหีลังใหีม่
	 ช็ื�อิโรงเรียนบักเสั็งเศรษฐนุกูล	และเจ้าเมือิงช็ลบุรีได้ขอิพ่ระธ์รรมการ	พ่ระราช็ที่านช็ั�นยศ	ใหี้นายเสั็ง	มั�งม่	เป็น 
“ขุนเจริญพ่านิช็”	 โดยกระที่รวงธ์รรมการ	 (กระที่รวงศึกษาธ์ิการ)	 มอิบเข็ม	 ธ์รรมจักร	 ในฐานะผูู้้บำาเพ่็ญประโยช็น์
ที่างการศึกษาขอิงช็ุมช็น

โรงเรียนแหั่งแรก
ข่องเมืองสัตหั่บ

ปรีะภาคารี
ขานไข

เรียบเรียงโดย :
นายบร่ศ	บุญบรรเจิด้ศรี
ที่่�ปีร้กษานายกเที่ศมนติรี
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	 พ่.ศ.2485	นายใช็้	(น้อิงช็ายขุนเจริญพ่านิช็)	และนางผู้ิว	มั�งม่	ได้มอิบที่่�ดิน	เนื�อิที่่�	
8	ไร่	3	งาน	73	ตารางวา	ที่างที่ิศตะวันอิอิกสััตหี่บ	เพ่้�อิเป็นที่่�ตั�งขอิงโรงเรียน	โดยย้ายจาก 
วดัสัตัห่ีบมาและไดเ้ปล่�ยนช็ื�อิมาเป็น	โรงเรียนประช็าบาลตำาบลสััตหีบ่	(ที่หีารเรอืิสังเคราะหี	์1)
แตช่็าวบ้านเรียกติดปากว่า	โรงเรยีนบ้านนา	เพ่ราะสัภาพ่เดิมพ่้�นท่ี่�บริเวณน่�	เปน็ท่ี่�ปลูกขา้ว 
เป็นทีุ่่งนา	ภายหีลังจึงเปล่�ยนช็ื�อิเป็น	“โรงเรียนบ้านสััตหี่บ”	ม่นายอิังกาย	อิินที่ราคม	เป็น
ครูใหีญ่คนแรก
	 โรงเรียนบ้านสััตหี่บ	นับจากปี	พ่.ศ.2466	จุดกำาเนิดจนถึงปัจจุบัน	พ่.ศ.2565 
บวกลบอิายุแล้วโรงเรียนผู่้านร้อินหีนาวมา	99	 ปี	 ท่ี่�ขอิบรั�วโรงเรียนจะเห็ีนต้นสัะเดา
อิินเด่ย	ใหีญ่ยักษ์	นักเรียนรุ่นแรกๆผูู้้เฒ่าผูู้้แก่	เล่าว่าม่โรงเรียนก็เหี็นต้นสัะเดาน่�แล้ว
	 เรื�อิงราวขอิงโรงเรียนบ้านสััตหี่บ	 ย้อินดูอิยู่ด้วยการอิุปถัมภ์คำ�าชู็จากช็าวบ้าน 
หีัวเรือิใหีญ่คือิ	 ขุนเจริญพ่านิช็	 (เสั็ง	 มั�งม่)	 นายใช้็,	นางผิู้ว	 มั�งม่	 ทัี่�งอิาคารและท่ี่�ดิน 
พ่วกเราช็าวสััตหี่บขอิน้อิมคารวะพ่ระคุณที่่าน	 ท่ี่�สัร้างคุณูปการต่อิบ้านสััตหี่บ 
จากโรงสัวดอิภธิ์รรม	สัูโ่รงเรยีนบา้นสััตห่ีบ	“กา้วแรกขอิงบรรพ่ช็น	เปน็กา้วที่่�สัำาคัญท่ี่�สัดุ”

 อ�างอิง
	 1.		หีนังสัือิอินุสัรณ์	พ่ิธ์่รับมอิบอิาคารเรียนหีลวงพ่่อิอิ่�	
	 	 รร.บ้านสััตหี่บ	14	ม่.ค.	2552
	 2.	 หีนังสัือิอินุสัรณ์	งานฌาปนกิจศพ่	นายสัวัสัดิ�	มั�งม่	สััตหี่บรำาลึก	
	 	 บันที่ึกแหี่งความที่รงจำา	(2470	-	2540)	24	เม.ย.	2540

ขุุนเจริิญพานิช (เส็็ง ม่ั่�งมีั่) 
บิิดา นายส็ว่ัส็ดิ� ม่ั่�งมีั่
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	 นายณรงค์	 บุญบรรเจิดศรี	 นายกเที่ศมนตรีเมือิงสััตห่ีบ	นำาคณะผูู้้บริหีาร	 เข้าเย่�ยมคำานับ 
พ่ลเรือิเอิก	 สุัวิน	 แจ้งยอิดสัุข	 ผูู้้บัญช็าการกอิงเรือิยุที่ธ์การ	พ่ร้อิมด้วยคณะนายที่หีารช็ั�นผูู้้ใหีญ่	 
เนื�อิงในโอิกาสัขึ�นปีใหีม่	 เมื�อิวันที่่�	30	ธ์ันวาคม	2564	ณ	หี้อิงรับรอิง	กอิงบัญช็าการกอิงเรือิยุที่ธ์การ	 
ในโอิกาสัเด่ยวกันได้หีารือิข้อิราช็การ	 เพ้่�อิประสัานความร่วมมือิระหีว่างหีน่วยงานเพ่้�อิส่ังเสัริม 
การปฏิิบัติภารกิจขอิงหีน่วยงานอิย่างม่ประสัิที่ธ์ิภาพ่

	 นายณรงค์	 บุญบรรเจิดศรี	 นายกเที่ศมนตรีเมือิงสััตหี่บ	
นำาคณะผูู้้บริหีาร	 เข้าเย่�ยมคำานับ	 พ่ลเรือิโที่	 นฤพ่ล	 เกิดนาค 
ผูู้บ้ญัช็าการฐานที่พั่เรอืิสััตหีบ่	เนื�อิงในโอิกาสัท่ี่�เขา้รบัตำาแหีนง่ใหีม่	
เมื�อิวันที่่�	14	ตุลาคม	2564	ณ	หี้อิงรับรอิงกอิงบัญช็าการฐานที่ัพ่
เรือิสััตหี่บ	 ในโอิกาสัเด่ยวกันได้หีารือิข้อิราช็การร่วมกับคณะ 
นายที่หีารช็ั�นผูู้้ใหีญ่	 	 เพ่้�อิประสัานบที่บาที่ความร่วมมือิระหีว่าง
หีน่วยงาน	ในการบูรณาการภารกิจในพ่้�นที่่�

	 นายไช็ยเที่พ่		บุญเลิศ		รอิงนายกเที่ศมนตรีเมือิงสััตห่ีบ	นายพิ่มกุต์		บุญบรรเจิดศรี	 
เลขานุการนายกเที่ศมนตรีเมือิงสััตหี่บ	พ่ร้อิมด้วยคณะสัมาช็ิกสัภาเที่ศบาล	มอิบนำ�าดื�ม	
จำานวน	9,600	 ขวด	 ให้ีกับโรงพ่ยาบาลสัมเด็จพ่ระนางเจ้าสิัริกิติ�	 กรมแพ่ที่ย์ที่หีารเรือิ 
เพ่้�อิสันับสันุนภารกิจขอิงหีน่วย

	 คณะสัมาชิ็กสัภาเที่ศบาลเมือิงสััตห่ีบ	มอิบเสืั�อิกาวน์ 
สัำาหีรับบุคลากรผูู้้ปฏิิบัติงานด้านสัาธ์ารณสุัข	 ในสัังกัด 
โรงพ่ยาบาลสั่งเสัริมสัุขภาพ่ตำาบลบ้านเตาถ่าน	 ต.สััตหี่บ 
เพ้่�อิเป็นขวัญกำาลังใจในการปฏิิบัติภารกิจในสัถานการณ์การ
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