
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 

วันที่  7  มิถุนายน  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. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
9. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
2. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี (ไปราชการ) 
3. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี (ไปราชการ) 
4. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล (ลากิจ) 
5. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
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6. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
7. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
8. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
9. นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
3. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
5. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7. นางสาวรุ่งฤดี ยมรักษ์ แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล 
8. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
9. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
12. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
13. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
14. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
15. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
16. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
17. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
18. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
19. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
20. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
21. นางสาววัชรีย ์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง  
22. นายอริย์ธัช จันทร นักพัฒนาการท่องเที่ยว  
23. นายป้องคุณ  สุวรรณพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
24. นางสาวธนิตตา จันทศร นักทรัพยากรบุคคล 
25. นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์ นักทรัพยากรบุคคล 
26. นางสาวอุษณีย์ โสธนะ นักทรัพยากรบุคคล 
27. นายวิสุทธิ์ กันสุธา นักทรัพยากรบุคคล  
28. นางสาวเสาวลักษณ์ สืบนุการวัฒนา  นักพัฒนาชุมชน 
29. ว่าที่รต.หญิงธิติวรรณ  เหมพิทักษ ์              นักประชาสัมพันธ์ 
30. นางสาวภัทรานิษฐ์ อ้ิววิวัฒน์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
31. นางสาวอรทัย         ศรีพงศ์                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
32.  นางสาวเสาวนีย์ เจริญสุข เจ้าพนักงานธุรการ  
33. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
34. นางสาวสุนิสา บุญฤทธา เจ้าพนักงานธุรการ 
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35. นางสาวณัฐยกานต์ ไชยา เจ้าพนักงานธุรการ  
36. นายไวย์พจน์ พิมพิศาล เจ้าพนักงานธุรการ  
37. นางสาวทิษฏยา ชวนสินธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
38. นางวลัยพร  ธนสินทว ี เจ้าพนักงานธุรการ 
39. นางสาวปิยะนุช พ่วงความสุข  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
40. นายอดิศักดิ์   ภิรมจิตร์                นายช่างโยธา  
41. นายสุรพจน์      บุญน า                นิติกร 
42. นางสาวยอดขวัญ เลิศมงคล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
43. จ่าสิบเอกปิยะเทพ อุ่นดอนตอง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
44. นายนนทกร น้อยกมล ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
45. นางสาวกัญฤทัย ศรีพล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
46. นางสาวปาริฉัตร ติวาสิริพงศ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 2/2562  
  บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล 
  ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

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

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   1. เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล            
       จ านวน 1 ราย รับโอน นางสาวกัลยา  อนุสาสนนันท์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
       ต าแหนง่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สงักัดโรงพยาบาลแหลมฉบงั   
       ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดชลบุร ีส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข    
       มาบรรจเุป็นพนกังานเทศบาลและแตง่ต้ังให้ด ารงต าแหนง่พยาบาลวิชาชีพ-  
       ปฏิบัติการ งานส่งเสรมิสุขภาพ ฝ่ายส่งเสรมิสุขภาพ ส่วนส่งเสรมิสาธารณสุข  
       และสิง่แวดล้อม ส านกัการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม เทศบาลนครระยอง  

    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  2562  เป็นต้นไป  

    (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

 

 



 4 

   2. เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย 
    รับโอน นายอดิศักดิ์  ภิรมจิตร์ พนักงานเทศบาล ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน  
    สังกัดกองช่าง เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  
    มาด ารงต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน งานสาธารณูปโภค ฝ่ายการโยธา  
    กองช่าง เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  2562  เป็นต้นไป  

    (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

    - ในนามเทศบาลนครระยองยินดีต้อนรับครับ 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                      

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2  
                        ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม  2562  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล         สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10   

  พฤษภาคม  2562 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงาน 
  การประชุม ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน 

นางอ าไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน  
    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ดิฉันขออนุญาตแก้ไข หน้าที่ 23  
    ในข้อความของท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น บรรทัดที่ 4   
    เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการวิจารณ์ ดิฉันขอแก้ไขเป็น ประชาพิจารณ์ เพราะว่าค าท่ีถูกต้อง 
    ควรจะเป็นประชาพิจารณ์ ไม่ใช่วิจารณ์ ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล      ท่านต่อไป  

    (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
         เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
        สมัยที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2562 
        โปรดยกมือครับ  

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
        สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2562 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร ผมขออนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล    เปลี่ยนแปลงล าดับของญัตติ โดยขอเลื่อนจากญัตติในระเบียบวาระท่ี 5   

  เรื่องการจัดโครงการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ขึ้นมาเป็นญัตติ 
  ในระเบียบวาระที่ 3 เนื่องจากเห็นว่าญัตติเรื่องการจัดโครงการจัดการแข่งขัน  
  กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ  
  ระดับประเทศ ครั้งที่ 37  เป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ซึ่งตามระเบียบแล้ว 
  ต้องมาอยู่ในระเบียบวาระท่ี 3 ผมต้องขออภัยท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านด้วย 
  ที่ไม่ได้ตรวจทานให้ละเอียด ส่วนระเบียบวาระท่ี 4 ให้เป็นญัตติเรื่อง ขออนุมัต ิ
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ส่วนระเบียบวาระท่ี 5 ให้เป็นญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ 
  จ่ายเงินอุดหนุน และระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน  ๆ

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยองเรื่องการจัดโครงการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียน 
                         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งท่ี 37  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง การจัดโครงการ 
ประธานสภาเทศบาล            จัดการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  
                                                   รอบชิงชนะเลศิ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 เชิญท่านนายกเทศมนตรี  

  เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการ 

  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร - 
  ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เพื่อรักษาความ  
  สามัคคี ความมีระเบียบวินัย พร้อมทั้งพัฒนาสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์ 
  แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นประจ าทุกปี และในปี พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ได้พิจารณาให้เทศบาลนครระยองเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ  
  ครั้งที่ 37 ประจ าปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่อการแข่งขันว่า “นครระยองเกมส์”  
  มีการแข่งขันจ านวน 11 ประเภทกีฬา  ซึ่งก าหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 6-15  
  ธันวาคม 2562 ซึ่งในการด าเนินโครงการดังกล่าว จะด าเนินการในงบประมาณ  
  พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยรายละเอียดดังนี้ 

  1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
     โครงการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  เจ้าภาพ ระดับประเทศ  งบประมาณ  11,500,000 บาท (สิบเอ็ดล้านห้า- 
  แสนบาทถ้วน) โดยโอนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 
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1.1 ค่าใช้จ่ายเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เจ้าภาพระดับประเทศ  จ านวน 10,696,400 บาท (สิบล้านหกแสนเก้าหมื่น- 
  หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

1.2 ค่าครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 8 รายการ จ านวน 803,600 บาท  
  (แปดแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

  2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  เจ้าภาพระดับ ประเทศ  งบประมาณ 18,500,000 บาท (สิบแปดล้านห้า- 
  แสนบาทถ้วน)  

  แหล่งที่มาของงบประมาณ  
    2.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครระยอง   

  จ านวน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
    2.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 7,500,000 บาท  

  (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
2.3 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 2,500,000 บาท  

  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองทราบ เพื่อที่เทศบาลจะได้  
      ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม  
  เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ รับทราบ 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

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

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล    ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
                                               หมวดค่าครุภณัฑ์ เชิญท่านนายกเทศมนตรเีสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

  นครระยอง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้             
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  หลักการ   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2562   จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

    1. กองการศึกษา 
  แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

                        งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
                       - ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารเรียน จ านวน 212,000 บาท  

  (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
  รายการที่ 1 

  เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครระยอง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  รายการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน 
  อาคารเรียน ส าหรับติดตั้งพร้อมใช้งานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่  
  จ านวนเงิน 212,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  เนื่องจาก 
  รายละเอียด   ค าชี้แจงงบประมาณ รายการอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  
  (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)  
  ชนิด SATA ขนาดความจุรวม 16 TB ไม่สามารถจัดหาได้ และเพ่ือให้เป็นไป 
  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
  ประจ าปี พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้แก้ไขรายละเอียดค าชี้แจง 
  งบประมาณรายการดังกล่าว 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  
  “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน  
  และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง 
  สถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” 

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อที่เทศบาล  
      จะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   

  นางอ าไพ  วงเวียน  

นางอ าไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
     เขต 1  ก่อนที่จะอนุมัติค าแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เมื่อสักครู่นี้ได้ดูในเอกสาร  
     แนบท้ายญัตติ ข้อความเดิม  ในข้อที่ 1 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  
     (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)  
     ชนิด SATA ขนาดความจุรวม 16 TB อันนี้คือข้อความเดิม ส่วนข้อความใหม่ 
     เปลี่ยนแปลงตรง ขนาดความจุรวม 8 TB ความจุลดลง แต่ว่าจ านวนเงินเท่าเดิม  
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     ดิฉันมีความรู้สึกว่าสเปคกล้องวงจรปิดควรตั้งงบประมาณให้สูงเข้าไว้ ให้ดีเข้าไว้  
     ให้มีคุณภาพเข้าไว้ แต่อันนี้คือลดความจุ หรือดิฉันอาจจะเข้าใจผิดว่า 8 TB นั้น  
     จะเป็น 2 ตัวหรือไม่ หรือเป็นตัวเดียว ซึ่งถ้าหากว่าเป็นตัวเดียวตัวเงินก็ต้อง  
     ลดลงนะคะ แต่ดิฉันก็ยังแนะน าว่าต้องเอาสเปคสูงเข้าไว้ แล้วให้มันเปิดได้  
       โดยที่ไม่ปิด มันจะต้องเป็นกล้องวงจรเปิด ไม่ใช่กล้องวงจรปิดนะคะ คือจริงๆ แล้ว 
     กล้องวงจรปิดมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นชุมชนก็ดี หรือโรงเรียนก็ดี  
     ซึ่งโรงเรียนยิ่งส าคัญใหญ่เลย เพราะฉะนั้นต้องการจะให้พิจารณาในข้อนี้ด้วย  
     ฝากท่านประธานเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล    

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
     ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ข้ึนมาทักท้วงเพื่อความกระจ่าง  
     ในสภาเทศบาลแห่งนี้ แล้วก็เพ่ือเป็นที่เข้าใจแก่พ่ีน้องประชาชน  
     ขออธิบายว่าเดิมทีเทศบาลได้ตั้งงบประมาณกล้องวงจรปิดไว้ ผ่านเครือข่าย  
     (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)  
     จ านวน 16 TB ซึ่งเจ้าหน้าที่คงจะพิมพ์ตัวเลขผิด ซึ่งเมื่อพิมพ์ตัวเลขผิด  
     ไปหาซื้อจึงไม่มี พบแต่ จ านวน 8 TB จึงขออนุญาตสภาเทศบาลแห่งนี้  
     แก้ไขจากขนาดความจุรวม 16 TB  แก้ไขเป็นขนาดความจุรวม 8 TB  
     ซึ่งก็คือ 8 ช่อง จึงขออธิบายให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าใจ ขอบคุณครับ  
     ท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
ประธานสภาเทศบาล      มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ.2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 15 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 15 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  
          เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

มติที่ประชุม   - อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล      จ่ายเงินอุดหนุน เชิญท่านนายกเทศมนตรเีสนอญัตตคิรับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง  

  เพ่ือขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง  
  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง  
  จ านวน 29 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน  
  580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   

  เหตุผล   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072   
  ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน 
  ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โดยให้อุดหนุนแก่ชุมชน  
  จ านวน 29 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 580,000 บาท   
  (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   ซึ่งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
  พ.ศ. 2562 เทศบาลนครระยองได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่อาสาสมัคร 
  สาธารณสุข (อสม.) จ านวน 29 ชุมชนๆละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
  รวมเป็นเงิน 580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ดังนั้น  จึงมีความ 
  จ าเป็นต้องโอนลดงบประมาณจากรายการอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)   
  เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง   
  จ านวน 29 ชุมชนๆละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 580,000 บาท  
  (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 
  นครระยอง 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 42  
  ล าดับที่ 1   

     ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13  
  พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ทวิ “การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) “เงินอุดหนุน”  
  และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ  
  จากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว” 

จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยอง    
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   

  นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
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นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  
   ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอเรียนถามเกี่ยวกับเงินอุดหนุนชุมชน  
   ชุมชนละ 20 ,000 บาท ไม่ทราบว่าจะให้ชุมชนน าไปใช้ในโครงการไหน  
   เพราะว่าโอนมาจาก อสม. คือต้องมีโครงการให้ชุมชน ซึ่งไม่ได้ระบุว่าไปใช้ท าอะไร 
   และจะใช้ได้หรือไม่ก็ยังไม่ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  เรื่องเก่ียวกับเงินอุดหนุนชุมชนนั้น    
   ผมอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจ เพราะที่ผ่านมาต้องผ่าน อสม. โดยชุมชนเซ็นรับรองให้  

  แต่ขณะนี้ไม่ต้องผ่าน อสม. แล้วใช่หรือไม่ครับ คือชุมชนมาบริหารโดยตรง 
  ใช่หรือไม่ครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
   ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 ท่าน ที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่าง  
   ผมต้องขออภัยที่ไม่ได้อธิบายรายละเอียดให้ฟัง คือเดิมที ในปีพ.ศ. 2561  
   อสม.กับชุมชนก็ประชุมร่วมกัน และชุมชนก็ให้ อสม.ไปท าโครงการ  
   ส่วนชุมชนไม่ต้องท า แต่พอมาไปปี พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   ได้ประชุมหารือโดยสั่งการว่าให้อุดหนุนงบประมาณดังกล่าวให้กับชุมชนไปท า  
   และ อสม.ไม่ต้องท าแล้ว แต่ท าตามโครงการพระราชด าริ สมมติว่ามีทั้งหมด  
   จ านวน 10 โครงการ จะต้องเลือก 10 โครงการ ในโครงการพระราชด าริเท่านั้น  
   จะไปออกนอกทางอ่ืนไม่ได้ ซึ่งตอนนี้แต่ละชุมชนได้ประชุมกันเอง แล้วก็ท าเอง  
   เช่น โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการป้องกันยาเสพติด แต่ชุมชนจะ  
   เป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด โดย อสม.ไม่ต้องท า จึงต้องมาขอแก้ไขงบประมาณ  
   ปี พ.ศ.2562 โอนไปให้ชุมชนเป็นผู้ท า ทั้ง 29 ชุมชน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ถ้างบประมาณ จ านวน 2 0,000 บาท  
   หากว่าชุมชนไม่เสนอโครงการขึ้นมา หรือไม่ต้องการจะใช้แล้ว งบประมาณตรงนี้ 

  จะต้องส่งคืนหรือไม่ คือบางครั้งชุมชนเขาไม่ต้องการที่จะได้ ขอบคุณครับท่าน  
  ประธานสภาเทศบาล 

 



 11 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ   

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
   กราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลให้รับทราบ คือ ตอนนี้ทั้ง 29 ชุมชน  
   เสนอโครงการมาหมดแล้ว รอเทศบาลโอนเงินไปอย่างเดียว ไม่มีชุมชนไหน  
   ที่ไม่เสนอโครงการเลย แต่ติดที่ว่าเทศบาลยังโอนไม่ได้เนื่องจากยังไม่ได้แก้ไข  
   คือสภาเทศบาลยังไม่เห็นชอบให้แก้ไขจาก อสม. ไปเป็นชุมชน ซึ่งหากว่า  
   ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบ ก็จะน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง  
   แล้วจึงจะโอนเงินให้ชุมชนได้เลย จึงกราบเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ  
   ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาท่านต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล    

   (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 15 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 15 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น 

นายรักเร่  ส าราญรื่น - ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมมีอยู่สองเรื่อง คือต้องการจะสอบถาม  

  ท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังผู้บริหาร เรื่องแรก คือ เรื่องสนามโรงเรียนเทศบาล 
  วัดปากน้ า ได้หารือกับท่านผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าแล้ว  
  ขณะนี้เข้าฤดูฝนอีกแล้ว ก็คงจะเป็นคลองเหมือนเดิมที่เวลาฝนตกมากๆ ต้องการจะ 
  สอบถามท่านประธานสภาเทศบาลฝากไว้ว่าเรื่องการปรับปรุงสนามได้เข้าบรรจุไว้ใน 
  แผนพัฒนาเทศบาลหรือยัง ได้เคยเห็นว่าได้มีเจ้าหน้าที่ไปท าการส ารวจกันอยู่หลายครั้ง  
  และขณะนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้ว ต้องการจะให้ด าเนินการเข้าแผนพัฒนาเทศบาล 
  ซึ่งถ้าเข้าแผนพัฒนาเทศบาลแล้ว ก็น่าจะมาด าเนินการได้ สนามแห่งนี้ คือ เป็นการ 
  ท าสนามปรับปรุงเฉยๆ  ไมได้ปูหญ้าให้เกิดความสวยงาม เพราะว่าทางวัดปากน้ าจะมี 
  งานประเพณีวันลอยกระทงท่ีทราบกันดีอยู่ คือต้องการจะให้ท าการปรับปรุง  
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  จึงเกิดความสงสัยและน าเรื่องนี้มาสอบถามในที่ประชุมสภาแห่งนี้ เรื่องที่สอง คือเรื่อง 
  ของสะพานก้นปึก มีประชาชนสอบถามมาอยู่ตลอดเวลาว่าจะเริ่มลงมือด าเนินการ 
  ได้เมื่อไร ฝากเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งว่า 
  ช่วยให้ด้วยความกระจ่างเรื่องนี้ด้วย และด้วยความเคารพนะครับ จะได้ตอบประชาชน 
  อีกครั้งหนึ่ง ขอบพระคุณมากครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใย 
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสนามโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า ซึ่งผมเองได้ผ่านไปมา 
  อยู่บ่อยๆ ท่านรองนายกเทศมนตรี นายวิชิต  ศรีชลา ก็ผ่านทุกวัน คือได้มีการคุยกัน 
  นอกรอบว่าการปรับปรุงสนามฟุตบอลต้องใช้ทรายค่อนข้างจ านวนมาก ซึ่งได้หารือกัน 
  ว่าเทศบาลมีโครงการที่จะขอยืมรถแมคโครขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  เพ่ือมาขุดลอกคลอง ตั้งแต่สะพานเพลินตามาจนถึงสะพานเปี่ยมพงษ์สานต์ 
  ด้านทิศตะวันออก คาดว่าถ้าลอกทรายตรงนี้ขึ้นมาซึ่งน่าจะเป็นทรายน้ าจืด จึงคิดว่าจะ 
  น าทรายตรงนี้ไปลงที่สนามฟุตบอล แต่ก่อนที่จะไปลงสนามฟุตบอลคงต้องไปหารือ 
  ท่านผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า ท่านเจ้าอาวาสวัดปากน้ า ว่าท่านจะ 
  อนุญาต หรือเห็นด้วยหรือไม่ เนื่องจากว่าวัดปากน้ าก็มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้สนาม 
  ฟุตบอลในการจัดงานประเพณีต่างๆ เพราะถ้าน าทรายไปลงที่สนามฟุตบอลแล้ว 
  เกรงว่ารถอาจจะวิ่งไม่สะดวก แต่หากว่าปรับปรุงเป็นสนามหญ้าเรียบร้อยแล้ว 
  ต่อไปก็คงจะดีข้ึน อีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องสะพานก้นปึก คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า 
  จะเป็นสะพานชั่วคราว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับราคาอีกเล็กน้อย ซึ่งเมื่อเช้าวันนี้ได้ 
  ประชุมหารือกันแล้ว และคาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะส่งเรื่องให้ส านักการคลังประกาศ 
  หาผู้รับจ้างได้ แล้วใช้วิธีคัดเลือก จะไม่ใช่เป็นระบบวิธี E-Bidding แต่ต้องมีราคากลางออกมา  
  กราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ ขอบพระคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น  

นายรักเร่  ส าราญรื่น - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้ให้ความกระจ่าง 

  ผมได้พาท่านพระอาจารย์ ท่านเจ้าอาวาสวัดปากน้ าสมุทรคงคารามมาดูที่สนามโรงเรียน 
  เทศบาลวัดปากน้ าเรียบร้อยแล้ว ท่านบอกว่าด าเนินการได้ ขอให้เทศบาลนครระยองท า 
  หนังสือมาขออนุญาตให้เรียบร้อยก็สามารถด าเนินการได้ แล้วหารือทุกๆ เรื่อง ที่ท าท่ี 
  บริเวณวัดในขณะนี้ ท่านก็อนุญาตทุกอย่าง แต่ว่าขอให้มีหนังสือมาเพ่ือที่ท่านพระอาจารย์  
  จะได้ตอบกับส านักพุทธฯ ได้ว่าที่ธรณีสงฆ์อะไรต่างๆ ที่อยู่บริเวณรอบวัดได้ให้ใครท าอะไร  
  จะได้มีหนังสือเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น ตามที่ท่านเอ่ยถึงพระอาจาย์นั้น 
ประธานสภาเทศบาล   ผมขอนามท่านพระอาจารย์ด้วยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น 

นายรักเร่  ส าราญรื่น - ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล คือ ท่านพระอาจารย์มหาสมคิด คุณธม̣ โม 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านเจ้าอาวาสวัดปากน้ าสมุทรคงคาราม ครับ ซึ่งผมได้หารือเป็นระยะๆ ในเรื่องของ  
   การด าเนินการก่อสร้างในที่วัดครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    นายสมชาย   แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมต้องขอชมเชยทางเทศบาลนครระยองที่ได้ไปติดป้ายวันคู่ วันคี่ ในถนนราษฎร์บ ารุง  
     ช่วงนี้รถได้จอดกันเป็นระเบียบเรียบร้อยดี แต่ต่อไปผมขอให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลบ่อยๆ  

  จะได้เป็นระเบียบแบบนี้ ขอบคุณผู้บริหารครับ อีกเรื่องหนึ่ง คือ ที่ท าบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
  ที่ชุมชนทุ่งโตนด เวลานี้ประชาชนรู้สึกว่าจะถกเถียงกันมาก ไม่ทราบว่าเทศบาลได้ไป 
  ท าประชาพิจารณ์ให้เข้าใจกันหรือไม่ และก็ไม่มีแผนว่าจะเอาน้ าตรงไหนไปบ าบัดอะไร 
  ที่ก าลังขุดท่ออยู่นี่ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ ต้นทางน้ าที่จะเอาบ าบัด ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหน 
  ขอความกระจ่างด้วยครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา เชิญท่านสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์  

นายทศพร  รติยานุวัฒน์ - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายทศพร  รติยานุวัฒน์  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 คือช่วงนี้เข้าฤดูฝนแล้ว ผมมีความห่วงใย  
   ว่าช่วงนี้มียุงมาก เกิดจากมีฝนตกน้ าขัง ซึ่งในเขตเทศบาลมีโรงเรียนอยู่จ านวนหลาย  
     โรงเรียน ผมเป็นห่วงเด็กครับ เกรงว่าจะเป็นไข้เลือดออก จึงขอฝากท่านประธานสภา  
     เทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าเทศบาลควรมีการป้องกันเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับ  

  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล  นายทศพร  รติยานุวัฒน์ เชิญท่านสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีเรื่องฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหาร  
  คือเรื่องถนน ตอนนี้เข้าฤดูฝนแล้ว แต่ว่ายังไมได้แก้ไขเลย ผ่านไปทางตะพงก็ดี  
  ทางบ้านค่ายก็ดี ถนนหนทางเขาดีมาก และมีการทาสีตีเส้นจราจรอย่างดี  
  ตอนนี้ถนนอดุลย์ธรรมประภาส หรือว่าถนนราษฎร์บ ารุง เส้นจราจรไม่มีแล้ว ซึ่งถนนนั้น 
  ไม่จ าเป็นจะต้องใหม่เสมอไป หากว่ามีการทาสีตีเส้นก็จะดูสวยงามแล้ว ท าให้ดูเหมือนกับว่า 
  บ้านเมืองเราดูสะอาดขึ้น ฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปยังผู้บริหารเรื่องนี้ด้วย  
  และต้องการให้เร่งในเรื่องของโครงการต่างๆ ที่เก่ียวกับถนน เพราะว่าเข้าหน้าฝนแล้ว     
  ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายๆ ท่าน ที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่าง 
  แก่พ่ีน้องประชาชน ในเรื่องแรก คือเรื่องน้ าเสียก่อนนะครับที่ตอนนี้ก าลังท าอยู่  
  ที่ฝังท่อจากคลอง AIA ไปตามเส้นทางถนน ไปอ้อมเข้าทางคลองหลังวัดโขดใต้  
  เพ่ือไปยังบ่อบ าบัดน้ าเสียที่ท าอยู่ที่โขดศาลเจ้า บ่อนี้จะรับบ าบัดน้ าเสียจากคลอง AIA  
  ที่มาจากศูนย์การค้าส่วนหนึ่ง และบริเวณชุมชนโขดศาลเจ้าอีกส่วนหนึ่ง  
  เพ่ือลองเอาไปบ าบัดก่อนที่จะปล่อยลงแม่น้ า ซึ่งเรื่องนี้ผมจะให้เจ้าหน้าที่ลงไปชี้แจง 
  กับประชาชนอีกครั้งหนึ่ง แต่ก่อนที่จะท าตอนนั้นก็ได้เชิญประธานชุมชนหลายๆ ชุมชน 
  มาประชุมกัน แล้วพาไปดูงานที่หลายๆ แห่ง ที่เขาท าไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประธานชุมชน 
  ดูแล้วเห็นชอบด้วยว่าน่าจะมาท าท่ีโขดศาลเจ้า ซึ่งตอนนี้ประชาชนบางท่านอาจจะยัง 
  ไม่เข้าใจ จะให้เจ้าหน้าที่เทศบาลไปชี้แจงเพื่อความกระจ่าง ส่วนเรื่องการจัดระเบียบ 
  จราจรทางผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยองได้ออกระเบียบค าสั่งจราจรมาให้จอด 
  รถวันคู่ วันคี่ ซึ่งตอนนี้ต ารวจก็เข้มงวดดี ท าให้การจราจรดีขึ้น แต่เกรงว่าต่อไปภาระ 
  ต ารวจจราจรอาจจะมากข้ึน หากว่าจะไปน้อยลงก็เกรงว่าเรื่องของการปฏิบัติตาม 
  ระเบียบจะลดถอยลงอีก ผมจึงหารือกันว่าจะไปขอเงินกองทุนสุขภาพแห่งชาติเพื่อ 
  ท าธงสีเขียว เช่น วันคู่ ให้จอดได้ซีกนี้ โดยถนนซีกนี้จะปักธงเขียวให้เห็นเลย เพราะบางครั้ง 
  รถวิ่งห่างจากป้ายประมาณสัก 20 เมตร ก็จะมองไม่เห็นป้ายว่าวันนี้จอดได้วันคู่  
  หรือวันคี่ แต่หากว่ามีการปักธงเขียว เพื่อแสดงว่าวันนี้รถจอดซีกนี้ได้ พอตอนเย็น 
  ก็น าธงออก ส่วนพรุ่งนี้จะก าหนดให้รถจอดซีกไหนได้ก็น าธงไปปักซีกนั้น เรื่องนี้ผมจะ 
  ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลไปท าความเข้าใจกับประชาชนแต่ละจุดก่อน เช่น อาจจะปักธงเขียว  
  ระยะทาง 100 เมตร มีอยู่ธงหนึ่ง และระยะทางอีก 100 เมตร มีอยู่อีกธงหนึ่ง  
  และจะปักธงให้สูงเพ่ือให้เห็นเด่นชัด และต่อไปก็จะได้ไม่เป็นภาระกับเจ้าหน้าที่จราจร 

     ที่จะต้องไปตามไล่ผู้ที่จอดรถไม่เป็นระเบียบ อีกเรื่องหนึ่ง คือช่วงนี้เข้าฤดูฝนจึงเกรงว่า  
  เด็กนักเรียนจะเป็นไข้เลือดออกนั้น จะแจ้งให้ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไป 
  ฉีดพ่นยุงในโรงเรียนต่างๆ ให้มากขึ้น ส่วนเรื่องทาสีตีเส้นจราจร จะสั่งเจ้าหน้าที่ลงไป 
  ตรวจสอบ เพราะตอนนี้เราได้ซื้อรถตีเส้นมาแล้ว ถ้าหากว่างานไม่มากจนเกินไป ก็จะให้ 
  เจ้าหน้าที่เทศบาลไปท าการทาสีตีเส้นจราจรเอง แต่ถ้าหากว่างานมากเกินไปก็คงต้อง 
  จ้างผู้รับจ้างมาด าเนินการ ส่วนเรื่องงบประมาณที่ได้ตั้งในปี พ.ศ. 2562 เพ่ือท าถนน 
  ต่างๆ จะเร่งกองช่างให้ท าแบบ แล้วส่งให้ส านักการคลังเพื่อหาผู้รับจ้างต่อไป แต่ตอนนี้ 
  ในหลายๆ โครงการ ได้ส่งให้ส านักการคลังไปแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างที่ส านักการคลัง 
  ก าลังด าเนินการเพ่ือประกาศหาผู้รับจ้าง ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม วันนี้สภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      นครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ  

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   

 
(ปิดประชุมเวลา 14.48 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


