
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 

วันที่  5  มีนาคม  2562 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

..................................... 

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
5. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
10. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
11. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
2. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
3. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล        (ลากิจ)  
4. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล       (ลาป่วย) 
5. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล     (ลากิจ) 
6. นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล     (ลาป่วย)  
7. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล    (ลากิจ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
2. นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
3. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
4. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
5. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
6. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
8. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
10. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
11. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
12. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                          รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
13. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                          รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
14. นางสุภา ข างาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
15. นางสุนิสา ร่มรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
16. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
17. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
18. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
19. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
20. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
21. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
22. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
23. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
24. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
25. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
26. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
27. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
28. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
29. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
30. นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
31. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
32. นางสาวดวงพร เสงี่ยมรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
33. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
34. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
35. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
36. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
37. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
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38. นายอัฏฐชัย ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
39. นายปิยะ เพ็งเรือง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
40. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
41. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
42. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
43. นางสาวณัฐริกา ซื่อมาก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
44. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล 
45. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
46. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
47. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
48. นางสาววัชรีย ์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง  
49. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2562 บดันี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  
  ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                     ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 
        นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วม 

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1  บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการเปิดประชุม    
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศเรียกประชุมด้วยครับ  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล        สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

  นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 28   
  กุมภาพันธ์  2561  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 2562   
  ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2562  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
  ประจ าปี 2562 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2562   
  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน ประกาศ  ณ วันที่  22 มกราคม พ.ศ. 2562 

                                            นายประกิต  ปฐวีศรีสธุา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ผมมีเรื่องแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล   ให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ ดังนี้ 
       1. เรื่องรับโอนพนักงานครูเทศบาล  รับโอนนายสมควร  ทองเรือง  

  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
  โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองมาบตาพุด  
  จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ 
  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง  
  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม  2562  เป็นต้นไป 

 (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

   2. เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล จ านวน 2 ราย  
   1.) นายวิทยา  วัชระธัญญานุกูล พนักงานเทศบาล ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย  
    แผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัดกองวิชาการ  
    และแผนงาน เทศบาลต าบลสุนทรภู่ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  
    มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  
    ฝ่ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง  

 (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

   2.) นางฑริกการ์  แก้วชมภู พนักงานเทศบาล ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
    ช านาญการ สังกัดกองคลัง เทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง     
    จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการพัสดุช านาญการ งานจัดซื้อและจัดจ้าง  
    ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ ส านักการคลัง เทศบาลนครระยอง  

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2562  เป็นต้นไป  

 (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

    - ในนามเทศบาลนครระยองยินดีต้อนรับครับ 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                      

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4  
                        ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน  2561  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล         สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29   

  พฤศจิกายน 2561 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงาน 
  การประชุมขอเชิญครับ  

  (  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล     ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
         เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
        สมัยที ่4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
        โปรดยกมือครับ  

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปี  
  พ.ศ. 2562 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล            สมัยประชุมสามัญ ประจ าปีแต่ละสมัยในปี พ.ศ. 2562 และก าหนดวันเริ่มประชุม 

  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563 ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  เห็นสมควรก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยองในแต่ละสมัยอย่างไร 
  ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ ์

นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา        
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล  

  นครระยอง เขต 2 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอเสนอก าหนดการ 
  ประชุมสภาเทศบาลนครระยองในแต่ละสมัยดังนี้ 

  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่2 ตั้งแต่วันที ่10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป  
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2563 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์     
ประธานสภาเทศบาล    ตามที่ท่านสมาชิก  สภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  

  ได้เสนอก าหนดการประชุม สมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปี พ.ศ.2562  
  และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2563  
  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  
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      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  
ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญเสนอครับ  

  (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าสภาเทศบาล  
        นครระยอง ได้ก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ดังนี้  

  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่2 ตั้งแต่วันที ่10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป  
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2563 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

มติที่ประชุม      - เห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ เสนอ  

ระเบียบวาระท่ี  4   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล                เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
                                         พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  

  นครระยอง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ  พ.ศ.  2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้             
  หลักการ   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25 62 จ านวน 2 รายการ ดังนี ้

      1. ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

                        งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์การเกษตร   
                       - ค่าเครื่องพ่นละอองฝอย จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 89,000 บาท  

  (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 1 
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  2. กองการศึกษา 
  แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

                        งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
- ค่ารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน     

  งบประมาณ 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)  รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย รายการที่ 2 

  เหตุผล   รายการที่ 1 ตามท่ี  เทศบาลนครระยองได้ตราเทศบัญญัติ   
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการค่าเครื่องพ่น 
  ละอองฝอย  จ านวน 1 เครื่อง โดยคุณลักษณะที่ก าหนดไม่สามารถด าเนินการ 
  จัดหาได้ คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้แก้ไขคุณลักษณะรายการเครื่องพ่นเคมี  
  ชนิดละอองฝอย (ULV) ชนิดสะพายหลัง ท างานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน  
  2.4 จังหวะ เป็น เครื่องพ่นเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) ชนิดสะพายหลัง  
  ท างานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ  

รายการที่ 2 ตามท่ี สภาเทศบาลนครระยองได้มีมติ อนุมัติการโอน 
  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายรายการใหม)่  
  เมื่อการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1/2561  
  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 รายการ ค่ารถโดยสารปรับอากาศ  
  ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน เนื่องจากคุณลักษณะของพนักพิง 
  ไม่สามารถด าเนินการปรับเอนนอนได้ และฟิล์มกรองแสงมีมากับตัวรถโดยสาร  
  ปรับอากาศเรียบร้อยแล้ว คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้แก้ไขคุณลักษณะรายการดังกล่าว 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543  
  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 “การแก้ไข 
  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
  ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” 

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อที่เทศบาล  
      จะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะสอบถามเพ่ิมเติมหรืออภิปรายขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
       มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 15 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 15 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

มติที่ประชุม   - อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
                                       พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ ์

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล         ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์   

  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านผู้บริหารทุกท่านครับ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง   

  เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ เนื่องจากว่าช่วงนี้จะเข้าฤดูแล้ง  
  และก็เข้ามาหลายวันแล้ว เรื่องถนนหนทาง ผมคิดว่าน่าจะเริ่มด าเนินการได้แล้ว  
  เนื่องจากว่างบประมาณปี 2560 ที่สภาเทศบาลนครระยองได้อนุมัติจัดท า 
  โอเวอร์เลย์ถนนสุขุมวิทก็ผ่านไป 2 ปีแล้ว และงบประมาณปี 2561  
  หลายโครงการยังไม่ได้ด าเนินการ ผมจึงต้องการจะน าเรียนท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าช่วงนี้ถนนค่อนข้างช ารุด เช่น ถนนตากสินมหาราช 
  จะเป็นร่องเพราะถนนแตกท าให้เป็นหลุมเป็นบ่อ และถนนอีกหลายเส้น 
  ก็ยังไม่ได้ด าเนินการทาสีตีเส้น ไฟฟ้าก็ยังไม่ค่อยสว่าง ผมต้องการจะฝาก  
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารให้เร่งด าเนินการ เพราะใกล้ฤดูฝนแล้ว  
  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ าก็ดี อะไรก็ดี ต้องขอ 
  ฝากไปยังผู้บริหารทุกเรื่องเลย เพราะว่างบประมาณส าหรับพัฒนาเมือง 
  ก็มีจ านวนหลายล้านบาทอยู่ คือมีงบประมาณครับ ไม่ใช่ไม่มีงบประมาณ  
  ต้องการจะให้ด าเนินการเรื่องนี้ด้วย และที่ส าคัญโบนัสก็จ่ายไปแล้ว  
  เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเป็นผมยังไม่อยากให้จ่าย เพราะว่างานยังไม่ผ่านเลย  
  ในปีนี้ผมจะเป็นกรรมการตรวจประเมินครับ ก็จะได้ดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์ สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายรักเร่  ส าราญรื่น  

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 4 ผมต้องการจะสอบถามหรือว่าหารือเรื่องของสะพาน  
  เฉลิมชัย ซึ่งขณะนี้สะพานเฉลิมชัยช ารุดมาก ไม่สามารถที่จะให้รถ 6 ล้อ  
  หรือรถ 10 ล้อ ผ่านได้ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กองช่าง  
  ได้น าอุปกรณ์ไปติดตั้งเพ่ือไม่ให้รถผ่าน แต่ก็ยังเห็นว่ามีการเข้ามาเก่ียวสาย  
  ขาดรุงรังไปหมดในยามค่ าคืน เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจจะเข้าไปดูไม่ได้  
  เพราะเป็นยามวิการ ซึ่งประชาชนสอบถามมาว่าตกลงว่าสะพานเฉลิมชัย 
  จะด าเนินการสร้างใหม่ หรือจะท าอย่างไร  ในวันนี้มีการประชุมสภาเทศบาล  
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  ผมจึงถือโอกาสนี้น าเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฝากไปยังผู้บริหาร 
  เพ่ือจะได้รับค าตอบให้กับประชาชนได้ทราบ ซึ่งขณะนี้บนสะพานเฉลิมชัยก็ยังมี  
  การจอดรถ ซึ่งผมได้ไปบอกประชาชนให้เข้าใจว่าให้เขาเข้ามาจอดท่ีลานจอดรถ  
  ด้านชายคลอง และให้เดินขึ้นมาซื้อของ แต่ก็ยังมีรถบางคันที่ยังไม่เชื่อฟังอยู่  
  เพราะตอนนี้เทศบาลได้น าป้ายเรื่องห้ามจอดรถไปวางไว้ซีกหนึ่ง พ่อค้าแม่ค้า  
  ก็เข้าใจแล้วว่าบนสะพานค่อนข้างจะคับแคบ จึงต้องการจะสอบถาม  
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารเรื่องของสะพานเฉลิมชัยว่าจะสร้าง  
  หรือจะซ่อมแซม หรือจะอย่างไร ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น เชิญสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม วันนี้สภาเทศบาล 
        นครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ  

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   

 
(ปิดประชุมเวลา 14.25 น.) 
 
 

            (ลงชื่อ)                                           ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม  

                

                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            

                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 
 


