
เทศบาล

www.sattahipmunicipality.go.th

วารสารเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ข�าวสารและกิจกรรม
ป�ที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ประจําเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕

เทศบาลเมืองสัตหีบ



	 สวััสดีีครัับ	ท่่าน	พ่่อ	แม่่	พ่่�น้องปรัะชาชน	ท่ี�เคารัพ่รัักทุ่กท่่านครัับ
	 ตลอดระยะเวลาที่่�กระผมพรอ้มดว้ยคณะผ้บ้รหิาร	สมาชิกิสภาเที่ศบาล	ไดร้บัความไวว้างใจจากประชิาชิน
ชิาวเมืองสัตห่บ	 ให้เข้้ามาเป็นตัวแที่นในการที่ำาหน้าที่่�บริหารงานเที่ศบาลเมืองสัตห่บ	กระผมและคณะผ้้บริหาร 
ทุี่กท่ี่านพยายามทุ่ี่มเที่การที่ำางาน	ให้บริการประชิาชินเป็นสำาคัญ	พัฒนาและสร้างคุณภาพช่ิวิตท่ี่�ด่ให้กับในทุี่ก	ๆ	ด้าน 
ตลอดจนการส่งเสริมงานประเพณ่วัฒนธรรมต่าง	 ๆ	ที่ั�งน่�	 ให้สอดคล้องตามนโยบายในการพัฒนาท้ี่องถิิ่�น 
ที่่�ได้แถิ่ลงไว้ตอ่สภาอย่างเคร่งครัด	ผลสำาเร็จข้องโครงการกิจกรรมต่าง	ๆ 	ล้วนแล้วต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
จากประชิาชินชิาวเมืองสัตห่บเป็นสำาคัญ	ที่่�ชิ่วยกันผลักดันฟัันฝ่่าปัญหาอุปสรรค	 และ 
ข้ับเคลื�อนการพัฒนาที่่�เป็นระบบถ้ิ่กต้อง	 โปร่งใส	 เห็นผลชิัดเจน	ก็จะเกิดข้้�นและประจักษ์์ 
ต่อสายตาข้องทีุ่กที่่าน
		 แม้ในชิว่งน่�จะเผชิญิกบัวกิฤตการณก์ารแพรร่ะบาดเชิื�อไวรสัโควดิ-๑๙	สง่ผลตอ่การ
ดำารงชิ่พข้องพ่�น้องชิาวเมืองสัตห่บหลายด้าน	 ซ่ึ่�งปัจจุบันเชิื�อไวรัสได้กลายพันธ์ุไปเร่�อย	ๆ	
ที่ำาให้การพบปะกันม่น้อยลง	เก็บตัวอย้่ในบ้านเพราะไม่ร้้ว่าใครติดเชิื�อหร่อได้รับเชิื�อมาจากไหน 
ในแต่ละวันไม่ได้ลดน้อยลงไปเลย	ที่างคณะผ้้บริหารไม่ได้นิ�งนอนใจ	 และตระหนักถ่ิ่งความปลอดภัย 
ม่ความห่วงใยต่อประชิาชินในพ้�นที่่�	 รีบเร่งดำาเนินการตามแผน	 และมาตรการควบคุมโรค
อยา่งตอ่เนื�อง	ที่ั�งน่�ข้อใหป้ระชิาชินที่กุที่า่นการด์อย่าตก	เพ้�อการควบคมุการแพรร่ะบาด	
และรบัวคัซึ่น่ที่่�มค่ณุภาพ	ในข้ณะที่่�เสน้ที่างถิ่นนหลกัสายสขุ้มุวทิี่	กำาลงัอย่้ในชิว่งปรบัปรงุ
ถิ่นน	อาจม่ผลกระที่บด้านจราจร	การเดินที่างไม่สะดวกไปบ้าง	ประกอบกับราคานำ�ามัน 
ส้งข้้�นทุี่กวัน	เกิดสงครามระดับโลก	ภาวะข้้าวยากหมากแพง	จ้งต้องอดที่นไปกันอ่กสักระยะหน่�ง	
อ่กที่ั�งความปลอดภัยบนที่้องถิ่นน	 เมืองสัตห่บเป็นเมืองปลอดภัย	 	สวมใส่หมวกนิรภัย	
๑๐๐%	ใชิ้ถิ่นนข้้ามที่างม้าลาย	ม่วินัยไม่ประมาที่	ม่นำ�าใจที่ั�งคนข้ับและคนใชิ้ถิ่นน	เนื�องจาก
เป็นเมืองที่่องเที่่�ยวที่่�ม่นักที่่องเที่่�ยวมากทีุ่กปี	จ้งต้องใชิ้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
	 คณะผ้้บริหาร	สมาชิิกสภา	พนักงาน	ข้อข้อบพระคุณ	ประชิาชินทีุ่กที่่านได้ร่วมมือ
ร่วมใจกันข้ับเคลื�อนนโยบาย	ในการพัฒนาด้วยด่เสมอมา	ข้อเป็นกำาลังใจให้ทีุ่กที่่านผ่าน
พ้นวิกฤตน่�	และม่ความสุข้	สุข้ภาพร่างกายแข้็งแรง	สุข้สันต์วันปีใหม่ไที่ย	๒๕๖๕	ครับ

	 ข้อแสดงความนับถิ่ือ

กองบรรณาธิิการ
วัารัสารัเพ่่�อการัปรัะชาสัม่พ่ันธ์์ข่่าวัสารัและกิจกรัรัม่
ท่ี�ปรัึกษา
นายณรงค์	บุญบรรเจิดศรี	 นายกเที่ศมนตรีเมืองสัตห่บ
นายไชิยเที่พ	บุญเลิศ	 รองนายกเที่ศมนตรี	
นายพนธกร	ใคร่ครวญ	 รองนายกเที่ศมนตรี
นายไตรเที่พ	ที่ศวงศ์ชิาย	 ที่่�ปร้กษ์านายกเที่ศมนตรี
นายพิมุกต์	บุญบรรเจิดศรี	 เลข้านุการนายกเที่ศมนตรี

ท่ี�ปรัึกษาบรัรัณาธ์ิการั
นายต่อศักดิ�	ตระก้ลธงชิัย	 รองนายกเที่ศมนตรี
นายบรัศ	บุญบรรเจิดศรี	 ที่่�ปร้กษ์านายกเที่ศมนตรี

บรัรัณาธ์ิการั
นางอ้อย	ปล่เจริญ	 :	รองปลัดเที่ศบาล	รักษ์าราชิการแที่นปลัดเที่ศบาล
	 	 		เมืองสัตห่บ
ผู้้้ช่วัยบรัรัณาธ์ิการั
หัวหน้าส่วนราชิการในสังกัดเที่ศบาลเมืองสัตห่บ

ปรัะจำากองบรัรัณาธ์ิการั
นางพรที่ิพย์	เฟั่�องม่คุณ	 :	หน.ฝ่่ายแผนงานและงบประมาณ	รก.ผอ.
	 		 		กองยุที่ธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวรสริน	มณ่กุล	 :	หัวหน้าฝ่่ายอำานวยการ
นางสาวภคมน	จันที่รประสาที่	 :	เจ้าพนักงานธุรการชิำานาญงาน
นายณรงค์ชิัย	สุข้จันที่ร์	 :	ผ้้ชิ่วยเจ้าพนักงานประชิาสัมพันธ์

เจ้าข่อง
เที่ศบาลเมืองสัตห่บ		 :	โที่ร.	๐	๓๘๔๓	๘๔๙๐

ออกแบบและจัดีพ่ิม่พ่์
บริษ์ัที่	นากาแลนดา	จำากัด

สารัจากนายกเท่ศม่นตรัี

สารับัญ	Content
๓		 สััตหีีบเมืืองปลอดภััย	สัวมืหีมืวกนิิรภััย	๑๐๐%

๔		 กจิกรรมืจติอาสัาพระราชทานิ	“เราทำาความื	ด	ีดว้ยหีวัใจ”
	 	 ออกสัำารวจป้ายในิเขตพ้�นิที�เทศบาลเมืืองสััตหีีบ

๕		 ลงพ้�นิที�มือบถุุงยังชีพ

๖		 โครงการป้องกันิโรคพิษสัุนิัขบ้า

๗		 โครงการป้องกันิและต่อต้านิการทุจริต
	 	 การแข่งขันิกีฬาเปตองชุมืชนิ

๘		 ประชุมืการหีารอืการแกป้ญัหีาจากการสัร้างถุนินิสุัขมุืวิท
	 	 เขตเทศบาลเมืืองสััตหีีบ
	 	 ลงพ้�นิที�แก้ไขปัญหีาผู้้้ที�ได้รับผู้ลกระทบจากนิำ�าท่วมื

๙		 โครงการก่อสัร้างของเทศบาลเมืืองสััตหีีบ

๑๐ คอลัมืนิ์	ประภัาคารขานิไข	:	ตึกคอนิกรีตเสัริมืเหีล็ก
	 	 หีลังแรกเมืืองสััตหีีบ

๑๒	ประกาศผู้ล	๑	อำาเภัอ	๑	ศ้นิย์พัฒนิาเด็กเล็กต้นิแบบ
	 	 การบริหีารจัดการที�ดี
	 	 ร่วมืสันิุกตอบคำาถุามืชิงรางวัล
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สัตหีีบเม่ืองปลอดีภััย	สวัม่หีม่วักนิรัภััย	๑๐๐%
การประชุมืเรื�องวาระหีมืวกนิิรภััย
 เมื�อวันท่ี่�	๑๔	 ม่นาคม	๒๕๖๕	 เที่ศบาลเมืองสัตห่บ 
ได้จัดประชุิมเร่�องวาระหมวกนิรภัย	 สัตห่บเมืองปลอดภัย	
สวมหมวกนิรภัย	๑๐๐%	 โดยนายณรงค์	บุญบรรเจิดศรี 
นายกเที่ศมนตรีเมืองสัตห่บ	 เป็นประธานในพิธ่	 โดยม ่
คณะผ้้บริหาร	สมาชิิกสภา	หัวหน้าส่วนราชิการเข้้าร่วม 
ประชิุม	 โดยม่วัตถิุ่ประสงค์เพ้�อรณรงค์ ให้ประชิาชิน 
สวมหมวกกันน็อค	และสร้างจิตสำาน่กเพ้�อความปลอดภัย
ในการขั้บข้ี�	 และ	 วันที่่�	 ๒๘	ม่นาคม	๒๕๖๕	นายวิวัฒน์	 
มหาผลศิริกุล	 รองผ้้ว่าราชิการจังหวัดชิลบุรี	 ในฐานะ
ประธานคณะที่ำางานตรวจติดตามฯ	คณะที่่�	๑	พร้อมด้วย 
ว่าที่่�พันตรี	 ชิาติชิาย	 ศรีโพธิ�อ่อน	 นายอำาเภอสัตห่บ 
นายณรงค์	 บุญบรรเจิดศรี	 นายกเที่ศมนตรีเมืองสัตห่บ	
นายธณพง	 โคตรมณ่	นายกเที่ศมนตรีตำาบลเข้าชิ่จรรย์ 
หัวหน้าส่วนราชิการและหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้้องร่วมกัน 
จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุที่างถิ่นนบริเวณที่างข้้าม	
บรเิวณถิ่นนเที่ศบาล	๗	หม้ท่ี่่�	๑	ตำาบลสัตหบ่	อำาเภอสัตหบ่	
จังหวัดชิลบุรี
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กิจกรรมืจิตอาสัาพระราชทานิ

 เที่ศบาลเมืองสัตห่บ	 โดยนายณรงค์	 บุญบรรเจิดศร ี
นายกเที่ศมนตรเีมอืงสตัหบ่	รว่มกบัฐานที่พัเรอ่สตัหบ่	จดักจิกรรม 
จติอาสาพระราชิที่าน	“เราที่ำาความ	ด	่ดว้ยหวัใจ”	ดว้ยการบำาเพญ็ 
สาธารณประโยชิน์เก็บข้ยะบริเวณชุิมชินชิายที่ะเล	 เพ้�อถิ่วาย
เป็นพระราชิกุศลเนื�องในวันคล้ายวันพระราชิสมภพ	สมเด็จ- 
พระกนิษ์ฐาธิราชิเจ้า	กรมสมเด็จพระเที่พรัตนราชิสุดาฯ	สยาม- 
บรมราชิกุมารี	โดยกิจกรรมจัดข้้�นเมื�อวันท่ี่�	๒๔	ม่นาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕

ออกสำารัวัจป้ายในเข่ตพ่่�นท่ี�เท่ศบาลเม่ืองสัตหีีบ
ภัาษีป้าย	ถู้กกฎหีม่าย	จ่ายไม่่แพ่ง
 การัออกสำารัวัจภัาษีที่�ดิีนและสิ�งปล้กสร้ัาง	และภัาษีป้าย	ฝ่่ายพัฒนิารายได้	กองคลัง	
เทศบาลเมืืองสััตหีีบ	เพ้�อรวบรวมืฐานิขอ้ม้ืล	ผู้้ที้�มืหีีนิา้ที�เสัยีภัาษทีี�ดนิิและสิั�งปล้กสัรา้งและ
ภัาษปีา้ย	ตามืพระราชบัญญัตภิัาษีที�ดนิิและสิั�งปลก้สัร้าง	พ.ศ.	๒๔๖๒	และพระราชบัญญตัิ
ภัาษีป้าย	พ.ศ.	๒๕๓๐	 (และแก้ไขเพิ�มืเติมืถุึงปัจจุบันิ)	 ได้กำาหีนิดใหี้ท้องถุิ�นิมืีอำานิาจหีนิ้าที� 
ในิการจดัเก็บภัาษเีข้าเปน็ิรายได้ของท้องถุิ�นิ	เพ้�อพัฒนิาเทศบาลเมืืองสััตหีีบให้ีเจรญิก้าวหีน้ิา	
โดยนิำารายได้จากการจัดเก็บสั่วนิหีนิึ�งมืาพัฒนิาท้องถุิ�นิอย่างเป็นิธรรมื

อัตรัาภัาษีป้าย		เรั่�ม่	๑	ม่กรัาคม่	๒๕๖๔
ป้ายประเภัท	๑	(ก)	ที�มืีข้อความืที�เคลื�อนิที�หีรือเปลี�ยนิเป็นิข้อความือื�นิได้	อัตรา	๑๐	บาท/ 
๕๐๐	ตร.ซมื.	อักษรไทยล้วนิ	(ข)	นิอกเหีนิือจาก	(ก)	อัตรา	๕	บาท/๕๐๐	ตร.ซมื.
ปา้ยประเภัท	๒	อักษรไทยปนิกับอักษรต่างประเทศ	และหีรือปนิกับภัาพ	และหีรือเครื�องหีมืายอื�นิ
(ก)	ที�มืีข้อความืที�เคลื�อนิที�หีรือเปลี�ยนิเป็นิข้อความือื�นิได้	อัตรา	๕๒	บาท/๕๐๐	ตร.ซมื.
(ข)	นิอกเหีนิือจาก	(ก)	อัตรา	๒๖	บาท/๕๐๐	ตร.ซมื.
ป้ายประเภัท	๓	ไม่ืมีือักษรไทยไม่ืว่าจะมีืภัาพหีรือเครื�องหีมืายใด	ๆ	หีรือไม่ื	และป้ายที�มีือักษร
ไทยบางสั่วนิหีรือทั�งหีมืดอย้่ใต้หีรือตำ�ากว่าอักษรต่างประเทศ
(ก)	ที�มืีข้อความืที�เคลื�อนิที�หีรือเปลี�ยนิเป็นิข้อความือื�นิได้	อัตรา	๕๒	บาท/๕๐๐	ตร.ซมื.
(ข)	นิอกเหีนิือจาก	(ก)	อัตรา	๕๐	บาท/๕๐๐	ตร.ซมื.
**	อัตราภาษ์่ป้ายข้ั�นตำ�า	๒๐๐	บาที่	**

ข้้อแนะนำา
	 ร้้หีรือไมื่ว่า	ข้อความื	ตัวอักษร	ร้ปภัาพหีรือสััญลักษณ์์	มืีผู้ลทำาใหี้อัตราภัาษีป้ายมืีความืแตกต่างกันิ	ดังนิั�นิ 
กอ่นิติดตั�งป้ายเราควรมีืวธิกีารวางแผู้นิกันิสัักหีน่ิอย	โดยถุ้าท่านิอยากเสีัยภัาษีปา้ยให้ีราคาถุก้ที�สัดุนัิ�นิ	ป้ายของท่านิ
ต้องเป็นิภัาษาไทยล้วนิ	และไมื่มืีร้ปภัาพหีรือสััญลักษณ์์ใด	ๆ		
	 !!แต่หีากจำาเป็นิต้องมีืภัาษาต่างประเทศ	ทริคง่าย	ๆ	 ในิการประหียัดภัาษีป้ายที�มืีภัาษาต่างประเทศ	คือการ 
ใสั่ข้อความืภัาษาไทยลงไปในิป้ายนิั�นิ	และข้อควรระวังคืออย่าใหี้มืีอักษรภัาษาต่างประเทศตัวใดอย้่เหีนิือกว่าอักษรไทย  
เพียงเท่านิี�ท่านิก็จะประหียัดเงินิภัาษีในิกระเป๋าไปได้หีลายบาทเลยทีเดียว

“เรัาท่ำาควัาม่	ดีี	ด้ีวัยหีวััใจ”

ติดต่อสอบถิ่าม
โดยการสแกน	QR	Code
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ลงพ่่�นท่ี�ม่อบถูุงยังชีพ่
	 เมื�อวันที่่�	๒๔	 กุมภาพันธ์	๒๕๖๕	นายไชิยเที่พ	บุญเลิศ	 รองนายกเที่ศมนตรี	พร้อมด้วยสมาชิิกสภาเที่ศบาลเมืองสัตห่บ	 และ 
เจ้าหน้าที่่�กองสวัสดิการสังคม	เที่ศบาลเมืองสัตห่บ	ลงพ้�นที่่�มอบถิุ่งยังชิ่พให้กบัครอบครัวที่่�ตดิเชิื�อโควดิ-๑๙	ในพ้�นที่่�เที่ศบาลเมืองสัตห่บ 
ในระหว่างกักตัวเพ้�อบรรเที่าปัญหาความเดือดร้อน	โดยได้ม่การมอบถุิ่งยังช่ิพให้กับประชิาชินในเข้ตเที่ศบาลเมืองสัตห่บ	จำานวน		๑๖๕		ครัวเร่อน
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	 โครังการัป้องกันโรัคพ่ิษสุนัข่บ้า	 ในชุม่ชน	 โรังเรัียนและวััดี 
โดยกองสาธารณสุข้และสิ�งแวดล้อม	บริการฉ่ีดวัคซ่ึ่นป้องกันโรคพิษ์สุนัข้บ้า 
ที่ำาหมันให้แก่สุนัข้	แมว	ในเข้ตเที่ศบาลเมืองสัตห่บ	เมื�อวันท่ี่�	๑๖-๑๘	ม่นาคม 
๒๕๖๕	โดยม่วัตถิุ่ประสงค์เพ้�อบริการฉี่ดวัคซึ่่นป้องกันโรคพิษ์สุนัข้บ้า
ที่ำาหมันให้แก่สุนัข้	 แมว	 ในเข้ตเที่ศบาลเมืองสัตห่บ	 โดยประชิาชินได้นำา 
สัตว์เล่�ยงออกมารับบริการฉ่ีดวัคซ่ึ่น	และที่ำาหมันสัตว์เล่�ยง	เป็นจำานวนมาก 

 1.	ฉีีดวัคซีนิป้องกันิโรคพิษสัุนิัขบ้า
	 สุนัข้	 ๔๖๐	 ตัว
	 แมว	 ๓๒๐	 ตัว
	 รวม	 ๗๘๐	 ตัว

	 2.	ทำาหีมืันิ
	 สุนัข้เพศผ้้	 ๓๒	 ตัว
	 สุนัข้เพศเม่ย	 ๔๑	 ตัว
	 แมวเพศผ้้	 ๗๐	 ตัว
	 แมวเพศเม่ย	 ๗๖	 ตัว
	 รวม	 ๒๑๙	 ตัว

	 เที่ศบัญญัติเที่ศบาลเมืองสัตห่บ	 ว่าด้วยเร่�องการควบคุมการ
เล่�ยงสัตว์หร่อปล่อยสัตว์	พ.ศ.	๒๕๔๓
	 -	 เจ้าข้องสัตวจ์ะตอ้งควบคุม	ดแ้ลสตัวข์้องตน	มิใหก่้ออนัตราย
หร่อเหตุรำาคาญแก่ผ้้อื�น
	 -	ห้ามมิให้ผ้้ ใดเล่�ยงสัตว์	หร่อปล่อยสัตว์ในที่่�สาธารณะหร่อใน
ถิ่นนหลวงที่่�ยวดยานพาหนะสัญจร
	 ได้กำาหนดควบคุมการเล่�ยงสัตว์	ดังน่�	
	 -	ต่กแถิ่วหรอ่อาคารพาณชิิย	์พ้�นท่ี่�ไมเ่กนิ	๕๐	ตารางเมตร	เล่�ยง
ได้ไม่เกิน	๓	ตัว
	 -	ที่าวน์เฮาส์		พ้�นที่่�ไม่เกิน	๒๐	ตารางเมตร	เล่�ยงได้ไม่เกิน	๒	ตัว
	 -	บ้านเด่�ยว		พ้�นที่่�ไม่เกิน	๑๐๐	ตารางเมตร	เล่�ยงได้ไม่เกิน	๕	ตัว
	 -	บ้านเด่�ยว		พ้�นที่่�ไม่เกิน	๕๐	ตารางเมตร	เล่�ยงได้ไม่เกิน	๓	ตัว
	 ผ้้ ใดฝ่่าฝื่น	 ม่ความผิดตามพระราชิบัญญัติการสาธารณสุข้	
พ.ศ.	๒๕๓๕	มาตรา	๒๗	ต้องระวางโที่ษ์จำาคุกไม่เกิน	๓	เดือน	หร่อปรับ
ไม่เกิน	๒๕,๐๐๐	บาที่		หร่อที่ั�งจำาที่ั�งปรับ

โครังการัป้องกันโรัคพ่ิษสุนัข่บ้า
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การัแข่่งข่ันกีฬาเปตองชุม่ชน
	 เมื�อวันที่่� 	 ๒๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๕	 เที่ศบาล 
เมืองสัตห่บ	 ได้จัดกิจกรรมการแข่้งขั้นก่ฬาเปตองชุิมชิน	
ประจำาปี	๒๕๖๕	ณ	สวนกรมหลวงชุิมพร	กองทัี่พเร่อ 
โดยม่นายกเที่ศมนตรีเมืองสัตห่บ	นายณรงค์	บุญบรรเจิดศรี 
เป็นประธานในโครงการ	ซึ่่�งม่ที่่มที่่�เข้้าร่วมแข่้งข้ันที่ั�งสิ�น 
๑๘	 ที่่ม	 โดยกิจกรรมการแข่้งข้ันดังกล่าวอย่้ภายใต้
มาตรการควบคุมโรคโควิด-๑๙

	 เมื�อวันที่่�	 ๑	 ม่นาคม	๒๕๖๕	ณ	 ห้องประชิุมสภาเที่ศบาล 
เมืองสัตห่บ	 ได้จัดอบรมเก่�ยวกับการขั้บเคลื�อนโครงการป้องกัน 
และต่อต้านการทุี่จริต	โดยการม่ส่วนร่วมข้องเคร่อข่้ายภาคประชิาชิน 
และองค์กรชุิมชิน	โดยมร่องนายกเที่ศมนตรีเมอืงสัตหบ่	นายไชิยเที่พ 
บุญเลิศ	 เป็นประธานโครงการ	พร้อมด้วยสมาชิิกสภาเที่ศบาล
เมืองสัตห่บ	 ผ้้แที่นชิุมชินในเข้ตเที่ศบาลเมืองสัตห่บ	 ร่วมรับฟััง 
การบรรยาย	จากสถิ่าบนัพฒันาองคก์รชิมุชิน	ที่่�มาเปน็วทิี่ยาการ
ในครั�งน่�	 วัตถิุ่ประสงค์ในการให้ความร้้ ในครั�งน่�	 ก็เพ้�อส่งเสริม 
การม่ส่วนร่วมข้องภาคประชิาชิน	 ในการต่อต้านการทีุ่จริต 
โดยให้เคร่อข่้ายภาคประชิาชิน	 และองค์กรชุิมชินเป็นกลไกหลัก 
ในการดำาเนินการในระดับตำาบลและจังหวัด

โครงการป้องกันและต่อต้านการัทุ่จรั่ต
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	 จากเหตกุารณท์ี่่�ฝ่นตกหนกันำ�าที่ว่มข้งั	ที่ำาใหถ้ิ่นนเกดิการชิำารุด 
การเดินที่างสัญจรไปมาลำาบาก	 ชิาวบ้านได้รับความเดือดร้อน	
เที่ศบาลเมืองสัตห่บ	 นำาโดยนายพนธกร	 ใคร่ครวญ	 รองนายก
เที่ศมนตรีเมืองสัตห่บ	พร้อมด้วยสมาชิิกสภาเมืองสัตห่บ	 ได้ลงพ้�นที่่� 
พร้อมที่่มงานกองช่ิาง	 เที่ศบาลเมืองสัตห่บ	 และกรมที่างหลวง 
ออกสำารวจซึ่อยสัตห่บสุขุ้มวิที่	๔๕	๔๗	๔๙	๕๑	และที่างเข้้าโครงการ
หม้บ่า้นที่่�ตดิกบัถิ่นนสขุ้มุวทิี่	เพ้�อหาข้อ้มล้และแนวที่างในการแกป้ญัหา	
ให้กับประชิาชินในเข้ตพ้�นที่่�เที่ศบาลเมืองสัตห่บ	ต่อไป	

ลงพ้�นที่่�แก้ ไข่ปัญหีาผู้้้ท่ี�ไดี้รัับผู้ลกรัะท่บจากนำ�าท่่วัม่

ปรัะชุม่การัหีารัือการัแก้ปัญหีาจากการัสรั้างถูนนสุขุ่ม่วั่ท่
เข้ตเที่ศบาลเมืองสัตห่บ

	 เมื�อวันที่่�	๑๔	ม่นาคม	๒๕๖๕	ณ	ห้องประชิุมเที่ศบาล
เมืองสัตห่บ	 เที่ศบาลเมืองสัตห่บ	 ประชุิมร่วมกับผ้้แที่นจาก
หมวดที่างหลวง	โดย		นายที่นงชิยั		ดาวนันท์ี่		นายชิา่งโครงการ
ที่างหลวง	หมายเลข้	๓	อ.สัตห่บ	-	บ้านฉีาง	(ชิค.สที่.๒)	มารับที่ราบ 
ปัญหา	 เพ้�อหาที่างแก้ ไข้ปัญหาเก่�ยวกับการสร้างถิ่นนในเข้ต 
เที่ศบาลเมืองสัตห่บ	 โดยม่นายกเที่ศมนตรีเมืองสัตห่บ 
นายณรงค์		บุญบรรเจิดศรี	มอบหมายให้	นายบรัศ	บุญบรรเจิดศรี 
ที่่�ปร้กษ์านายกเที่ศมนตรเีมอืงสตัหบ่	พร้อมดว้ยคณะผ้บ้รหิาร	
สมาชิิกสภา	 หัวหน้าส่วนราชิการ	 เข้้าร่วมประชิุมเพ้�อหาร่อ 
การแก้ปัญหา	ท่ี่�เกิดข้้�นให้กับประชิาชินท่ี่�ได้รับผลกระที่บ	ดังกล่าว
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โครงการก่อสร้างข้องเทศบาลเมืืองสัตหีีบ

โครงการ   ขุ่ดีลอกคลองสาธ์ารัณะปรัะโยชน์ในพ่่�นท่ี�เท่ศบาลเม่ืองสัตหีีบ
	 	 วงเงินิค่าก่อสัร้าง	:	๓๐๐,๐๐๐	(สัามืแสันิบาทถุ้วนิ)

โครงการ   ซ่่อม่แซ่ม่ผู้ิวัจรัาจรัคอนกรัีตเสรั่ม่เหีล็ก	ถูนนเท่ศบาล	๑๓	ซ่อยสัตหีีบ
  สุขุ่ม่ว่ัท่	๑๗	(บ้านพิ่บ้ลย์สวัสัดิี�)	ท้่ายซ่อย	และซ่อยสัตหีบีสุขุ่ม่ว่ัท่	๑๐๗	ก. 
	 	 (สาม่คัค	ี๓๓)	วงเงินิค่าก่อสัร้าง	:	๓๗๓,๐๐๐.-	บาท	(สัามืแสันิเจ็ดหีมืื�นิสัามืพันิบาทถุ้วนิ)

ก่อนทำา

ก่อนทำา

หีลังทำา

หีลังทำา
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ตึึกคอนกรีีตึเสรีิมเหล็็กหล็ังแรีก
เมืองสัตึหีบ

ประภาคาร
ขานไข

	 เมื่�อนายบั�ก	 แซ่่ตั�ง	 ต้นตรัะก้ลมั่�งม่ี	 อพ่ยพ่ย้ายถูิ�นฐานจาก
บ้านปึก	 (พ่่�นท่ี�รัะหีวั่างหีนองม่นกับอ่างศิลา)	ม่าตั�งรักรัาก	สับสรั้าง
ถูางป่าอย่้รั่ม่ท่ะเล	 เพ่่�อเป็นที่�อย่้อาศัย	 และท่ำาอาชีพ่ท่างท่ะเล	อาจ 
ปรัะม่าณปีพ่.ศ.	 ๒๔๔๒	 ซ่่�งเป็นปีที่�หีลวังพ่่ออี�สรั้างวััดีสัตหีีบ 
เมื่�อปรัะกอบสัม่ม่าอาชีพ่	จนม่ีฐานะรัำ�ารัวัย	จากบ้านเดิีม่ที่�พ่อใช้อย่้	 
ใช้ท่ำาม่าหีากิน	จึงสรั้างอาคารัใหีม่่ข่ึ�น	จากหีลักฐานม่ีลายฉลุท่ี�รัะเบียง
อาคารับรั่วัารั	“	พ่.ศ.”	คาดีวั่าหีม่ายถู่ง	พุ่ท่ธ์ศักรัาช	๒๔๗๑
	 ตามผังข้องการวางอาคาร	บ้านตระก้ลมั�งม่	เป็นกลุ่มอาคาร	๓	หลัง 
ประกอบด้วยเป็นที่่�พักอาศัยข้องครอบครัว	เปน็อาคารโครงสร้างคอนกรีต	
เสริมเหล็ก	ผนังก่ออิฐถ่ิ่งป้น	ความส้ง	๒	ชิั�น	หันหน้าเข้้าส้่ที่ะเล	ซึ่่�งเป็น 
เส้นที่างคมนาคมหลัก	อาคารบริวารสองหลัง	ในยุคนั�นอย่้ที่างซ้ึ่ายและข้วา 
หันด้านสกัดออกส้่ที่ะเลและใชิ้เป็นโรงแรม	 (โรงเต่�ยม)	 ให้ผ้้สัญจรที่าง
ที่ะเลได้เชิา่พกัคา้งคนื	ชิั�นบนเปน็ที่่�พัก	ชิั�นลา่งเปน็บอ่เกลอืหมกัปลาเคม็ 
ข้นาดใหญ่กว้างและยาวเกือบเที่่าอาคาร	 โดยม่ห้องนำ�าและห้องส้วม 
แยกออกไปต่างหาก	อาคาร	๓	หลัง	วางผังแบบสมมาตร	เป็นกลุ่มอาคาร 
ร้ปตัว	ย้

	 อาคารประธาน	(ต่อน่�เรียกอาคารมั�งม)่	เปน็อาคารที่รงส่�เหล่�ยม
หลังคาตัดตรง	ตามร้ปแบบสถิ่าปัตยกรรมสมัยใหม่แบบยุโรปในยุคนั�น 
ซ่ึ่�งร้ปแบบสถิ่าปัตยกรรมแบบน่�ปรากฏมากในกรุงเที่พ	ช่ิวงสมัยรัชิกาลท่ี่�	๖ 
ราชิวงศ์จักรี
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	 นอกจากโครงสร้างที่่�เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ช่ิองแสง	 แผงช่ิองลมก็ใชิ้เที่คนิค
เด่ยวกัน	 รวมที่ั�งการที่ำากันสาดคอนกรีตเหนือหน้าต่าง	 (เริ�มม่ในรัชิกาลที่่�	 ๕)	 (ภาพ	๑) 
และการสรา้งระเบย่งชิั�นสองอย้ใ่ตช้ิายคาหลงัคาที่่�ชิั�นสองมกัปรากฏในกลุม่อาคารต่กสมยั
รัชิกาลที่่�	๗	แบบต่กแถิ่วย่านเจริญกรุง	พิจารณาตามร้ปแบบศิลปสถิ่าปัตยกรรม	อาคารน่�
น่าจะปล้กสร้างในสมัยรัชิกาลที่่�	๗	ซึ่่�งสอดคล้องกับรอยจาร้กที่่�อาคารไม้ว่า	พศ.๗๑
	 ป้ายอักษ์รจีนจาร้กเหนือประต้ที่างเข้้าบ้าน	(ภาพ	๒)	อ่านจากซึ่้ายไปข้วา	จีนกลาง	:	 
เฉีนิม้จ่ี�	จีนแต้จิ�ว	:	ตั�งบั�กเส็ง	อันเป็นนามเจ้าข้องบ้าน	เจา้ข้องกิจการ	หรอ่เป็นย่�หอ้การค้านั�นเอง 
ที่่�ประตใ้หญ่	ดา้นซึ่า้ยและข้วา	เปน็คำากลอนจนี	(ตุ้ยเหลย่น)	ปกตจิะมค่ำาและเนื�อหาสนับสนนุ
กบัถิ่อ้ยคำาบนปา้ยหลกัเหนอืประต	้ซึ่่�งอาคารน่�	ตุ้ยเหลย่น	ดา้นข้วาข้้�นตน้ดว้ยคำาวา่	“ม้”่	และ
ด้านซึ่้ายข้้�นต้นด้วยคำาว่า	“จี�”	ซึ่่�งมาจากคำาว่า	“เฉีินม้่จี�”
	 อาคารบรวิารที่ั�ง	๒	อาคาร	เริ�มชิำารดุไปตามกาลเวลา	มก่ารซึ่อ่มปรบัชิิ�นไม	้หลงัคา	เสา 
ไปหลายส่วน	 แต่บานประต้บานเฟ้ั�ยม	 และราวล้กกรงระเบ่ยงยังปรากฏอย่้ชิั�นล่างชัิดเจน 
ที่่�ที่างเข้า้ชิั�นลา่งข้องอาคารบริวารหลงัหน่�ง	ยงัมแ่ผน่ไมแ้กะสลกัคำากลอน	(ตุ้ยเหล่ยน)	ประดบั
ข้นาน	๒	ข้้างประต้	เป็นอักษ์รจีน	(ภาพ	๓)	ม่ความว่า	
	 แผ่นข้วา	:	โชิคด่ม่รายได้เงินที่อง	ม่ปลาและเกลือในครอบครอง
	 แผ่นซึ่้าย	:	ร่วมใจที่ำางาน	กำาไรล้นหลามเร่อล่องชิ้า	ในกลางนที่่
	 เป็นข้วัญและกำาลงัใจให้มุง่มั�นที่ำาการค้า	เกลอื	ปลาเค็ม	นำ�าปลาและโรงเต่�ยม	แหง่แรก	
ข้องเมืองสัตห่บ	เมื�อเกือบร้อยปีที่่�ผ่านมา

อ้างอิง	:	รายงานการวิจัยโครงการคลังข้้อม้ลวารสนเที่ศศิลปวัฒนธรรมสัตห่บระยะที่่�	๑	
											โดย	คณะโบราณคด่	มหาวิที่ยาลัยศิลปากรร่วมกับเที่ศบาลเมืองสัตห่บ

*	ข่อข่อบพ่รัะคุณ	ไพโรจนิ์	มืั�งมืี	(เหีลนิ)	ทายาท	รุ่นิที�	๔	ของตระก้ล	ใหี้สััมืภัาษณ์์และข้อมื้ล
บท่ควัาม่	:	สัถุาปไทวังท่าพระ	(นิายบรัศ	บุญบรรเจิดศรี)

แผนผังบ้านตึรีะกูล็มั�งมี

๑

๒

๓
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ปรัะกาศผู้ล	๑	อำาเภัอ	๑	ศ้นย์พ่ัฒนาเดี็กเล็ก
ต้นแบบการับรั่หีารัจัดีการัท่ี�ดีี
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕

**ประกาศรายชื�อผู้้้โชคดี	ทาง	Facebook	เทศบาลเมืืองสััตหีีบ	และวารสัารฉีบับที�	๓

ประเมืินิพึงพอใจ	ฉีบับ	๒

คำาถุามืวารสัารฉีบับที�	๒	ปี	๕

รั่วัม่สนุกตอบคำาถูาม่ชิงรัางวััลกับเรัา	ง่าย	ๆ	เพ่่ยงสแกนคิวัอารั์โคดีดี้านล่างตอบคำาถูาม่
ผู้้้โชคดีี	๕	รัางวััล	รัับฟรัี	หีม่วักสวัย	ๆ	จากกองบรัรัณาธ์ิการั

เพ่่ยงท่่านแสดีงควัาม่คิดีเหี็นต่อวัารัสารัเล่ม่นี�	ลุ้นรัับชุดีตรัวัจ	ATK	ฟรัี	๑๐	รัางวััล
เพ่่ยงสแกนคิวัอารั์โคดี	พ่รั้อม่แล้วัรัีบส่งกำาลังใจและข่้อเสนอแนะข่องท่่าน....ไดี้เลยค่ะ

12 วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์์ข่่าวสารและกิิจกิรรม
ปีีที่่� ๕ ฉบัับัที่่� ๒ ปีระจำำ�เดืือนมกร�คม-ม่น�คม ๒๕๖๕
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