
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี2562 ครั้งที่ 2/2562 

วันที ่19 สิงหาคม  2562 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

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

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล (ลากิจ) 
2. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
3. นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
4. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล  
3. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
4. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
5. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
9. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                           รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นางสุกัญญา ยัสโร แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล 
11. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
12. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
13. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
14. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
15. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
16. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
17. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
18. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
19. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
20. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
21. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
22. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
23. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล 

 24.  นายชลากร   พฤกษ์ตรากุล  ทันตแพทย์  
25. นางสาววัชรีย ์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง  
26. นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์ นักทรัพยากรบุคคล 
27. นางสาวธนิตตา จันทศร นักทรัพยากรบุคคล 
28. ว่าที่รต.หญิงธิติวรรณ  เหมพิทักษ ์              นักประชาสัมพันธ์ 
29. นางสาวกนกอร ธิบูรณ์บุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
30. นางสาวอรทัย         ศรีพงศ์                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
31. นางสาวภัทรานิษฐ์ อ้ิววิวัฒน์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
32. นางสาวตรีนุช ชาญในธรรม นักพัฒนาชุมชน  
33. นางสาวฐิตานันท์ บุบผาชาติ นักสังคมสงเคราะห์  
34. นายอริย์ธัช จันทร นักพัฒนาการท่องเที่ยว  
35. นางสาวสาวิตรี บรรเทิงสุข นิติกร  
36. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
37. นางวลัยพร  ธนสินทว ี เจ้าพนักงานธุรการ 
38. นางสาวสุนิสา บุญฤทธา เจ้าพนักงานธุรการ 
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39. นางสาวปิยะรัตน์ สัจจาธรรม เจ้าพนักงานธุรการ  
40. นางสาวทิษฏยา ชวนสินธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
41. นางสาวนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร เจ้าพนักงานธุรการ 
42. นางอินทิราณี วันทอง เจ้าพนักงานทะเบียน 
43. นางสาวปิยะนุช พ่วงความสุข  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
44. นางสาวปาริฉัตร ติวาสิริพงศ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  
45. นางสาวณัชชา ดุษฎีวงษ์ก าจร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
46. นางสาวปิยะนันท์ สาทิสรัตนโสภิต ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
47. นางสาวสโรชิน สกุลอนุรักษ์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้อง ชาวเทศบาลนครระยองวันนี้เป็นการประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล        สภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 

  ครั้งที่ 2/2562 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญ 
  ท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธาน 
  ในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                  ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 

นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้บริหารสถานศึกษา 
ท่านสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครระยองสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 
บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ถ้ามี) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม วันนี้ผมมีสองเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล   ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้  
         1. เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  
       เทศบาล จ านวน 1 ราย  รับโอน นายชลากร  พฤกษ์ตรากุล ข้าราชการ 
       พลเรอืนสามัญ ต าแหนง่ทันตแพทยช์ านาญการ สังกัดโรงพยาบาลไทรน้อย  
       ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดนนทบรุี กระทรวงสาธารณสุข มาบรรจเุป็น  
       พนกังานเทศบาล และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  
       งานทันตสาธารณสุข ฝ่ายบริการการแพทยแ์ละพยาบาล กองการแพทย ์  
       เทศบาลนครระยอง ท้ังนี ้ตั้งแตว่ันท่ี 1  กรกฎาคม  2562  เป็นต้นไป  

  ในนามเทศบาลนครระยองขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง 
2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษา 

  ท้องถิ่นระดับประเทศ ด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจาก  
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันทักษะ 
  วิชาการงานมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ.2562  
  ระหว่างวันที่ 7 - 10 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
  จังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับเลือก ชนะเลิศ  
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  รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับภาคเข้าร่วม 
  แข่งขันในรับประเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน  
  การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม  สนับสนุนให้เด็ก 
  และเยาวชนได้ความรู้และสามารถกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียน  
  ในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครระยอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน  
  ทักษาทางวิชาการในระดับภาคตะวันออก ได้รับการคัดเลือกชนะเลิศ  
  จ านวน 17 รายการ รองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 11 รายการ  
  รองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 5 รายการ  รวมทั้งหมด 33 รายการ 
  เพ่ือเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศที่จังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นที่น่ายินดี  
  ที่นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ได้มาทั้ง 33 รายการ และในโอกาสนี้ 
  ผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย เป็นผู้มอบ 
  เกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ และขอเชิญ 
  ท่านรองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
  ว่าที่ร้อยตรี จรัญ ภิญวัย เป็นผู้รายงานผลการแข่งขันครับ  

ว่าที่ร้อยตรีจรัญ ภิญวัย - ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ   ท่านนายกเทศมนตรีนครระยอง จากผลการแข่งขันในการแข่งขันทักษะ  
     วิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 11 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งโรงเรียนในสังกัด  
     เทศบาลนครระยองได้ส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้  

  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ านวน 11 รายการ  
  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ านวน 6 รายการ  
  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จ านวน 12 รายการ  
  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จ านวน 5 รายการ  
  ซึ่งมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้  

  ประเภทที่ 1 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับประถมศึกษา  
  ปีที่ 4 - 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประกอบด้วย 

1. เด็กหญิงศิริกานต์  จันทร์ฤทธิ์ 
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ค าวงศ์ 
3. เด็กหญิงพิชามญธุ์  สีบุญชู 
4. เด็กหญิงวิรดา  เสนสอน 
5. เด็กหญิงทักษอร  ม่วงแป้น 
6. เด็กหญิงกนกพร  ฉายสว่างวงศ์ 
7. เด็กหญิงนวพร  ภู่โพธิ์ 
8. เด็กหญิงทักษอร  ลี้สุนทรไพศาล 
9. เด็กหญิงกันตินันท์  ค าสุข 
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  ประเภทที่ 2 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6   
  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงธณัท  ศรีสวัสดิชู 

  ประเภทที่ 3 วาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียน 
  เทศบาลวัดโขดทิมทาราม รางวัลชมเชย  
  เหรียญทอง ประกอบด้วย  

1. เด็กชายณัฏฐกร  พรอริยสิทธิ์ 
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  วิระเทพสุภรณ์ 

  ประเภทที่ 4 การประกวดโครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
  รางวัลชมเชย เหรียญทอง ประกอบด้วย 

1. เด็กชายกฤตภาส  ชวนบุญ 
2. เด็กชายวรวิทย์  สนั่นไหว 
3. เด็กชายวชิรวิทย์  สนั่นไหว 

  ประเภทที่ 5 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียน 
  เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่  
  เด็กหญิงลภัสรดา สายตรง  

  ประเภทที่ 6 การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4  - 6  
  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล รางวัลชมเชย เหรียญทอง ได้แก่  
  เด็กหญิงรัตนภรณ์ คงเนียม 

  ประเภทที่ 7 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) คณิตศาสตร์  
  ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 
  วัดลุ่มมหาชัยชมพล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ได้แก่  
  นางสาวทรรศนีย์ เจริญสุข 

  ประเภทที่ 8 วาดภาพระวายสี ระดับปฐมวัย โรงเรียนสาทิตเทศบาลนครระยอง  
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายคุณานนท์  มีจินดา 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายพีรเดช  สาระภะ 

  ประเภทที่ 9 ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  
  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประกอบด้วย 

1. เด็กหญิงพิลันยา  สหะวงศ์วัฒนา 
2. เด็กหญิงศุภรากร  รักษ์ประโทก 
3. เด็กหญิงฐิติกา  มะโนสิทธิ์ 
4. เด็กหญิงพชรพชร  มิ่งมิตร 
5. เด็กหญิงณปภัช  อยู่วัฒนา 
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6. เด็กหญิงณชนก  คงสิน 
7. เด็กหญิงพรนภัส  โชคนาวีสกุลรักษ์ 
8. เด็กหญิงเรณุกา  แก้วประดับ 
9. เด็กหญิงกมลพรรณ  โสมประยูร 

  ประเภทที่ 10 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  
  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง รางวัลชมเชย เหรียญทอง ประกอบด้วย 

1. เด็กหญิงณัฐพิมล  ฤทธิ์เดช 
2. เด็กชายอัจฉริยวิทย์  สองโสม 
3. เด็กชายติณณ์  ญาณภัทโธ 
4. เด็กชายเจอร์ซอม  คัลเลอร์กุปิตมัมหด 
5. เด็กหญิงปรารภัทร์  รุ่งเรือง 
6. เด็กหญิงจรรยพร  เรือนนาค 
7. เด็กหญิงจิรัฐฎิกา  อารีย์ป้อม 
8. เด็กหญิงณัฐฐามณี  อารีย์ป้อม   
9. เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูแก้ว 
10. เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุตตมากร 

  ประเภทที่ 11 กิจกรรมปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3) ระดับปฐมวัย  
  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง รางวัลชมเชย เหรียญทอง ประกอบด้วย 

1. เด็กชายธนาธิป  อ าภา 
2. เด็กหญิงภคมน  ตรงสิริรักษ์ 
3. เด็กหญิงสิรีธร  สมเพ็ชร 
4. เด็กหญิงญาดา  แต้มเขียว 
5. เด็กหญิงธัญวรัตม์  เชื้อวงษ์ 
6. เด็กหญิงฮานิ  ทองสุข 
7. เด็กหญิงปาณิสรา  จันทรมาก 
8. เด็กหญิงกชนิภา  กลิ่นชนะ 
9. เด็กหญิงนภัสรา  นวนศร ี
10. เด็กหญิงณัชมน  ภูศรี 

  ประเภทที่ 12 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา 1 - 6  
  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง  
  ประกอบด้วย 

1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิลปะสม 
2. เด็กหญิงอมิตา  บุตเซอร์ 
3. เด็กหญิงกรวรรณ  พิทักษ์คีรี 
4. เด็กหญิงพิมพ์ภา  บุญอนันต์ 
5. เด็กหญิงธัญชนก  มากโฉม 
6. เด็กหญิงณัฐธิชา  ภูมิค า 
7. เด็กหญิงชนิดาภา  สุทธิวิไล 
 
 



 7 

8. เด็กหญิงนพนรี  นาคโภไคย 
9. เด็กหญิงนาราภา  พรหมรักษา 
10. เด็กหญิงปรัชญานันท์  ประพิตสวัสดิ์ 
11. เด็กชายณัฐนวัฒน์  วิมลศุภกิจ 
12. เด็กชายพรพิพัฒน์  ยอดดี 
13. เด็กชายก าชัย  เกษมสุขสมบูรณ์ 
14. เด็กชายสหพัฒน์  สังขโชต ิ

  ประเภทที่ 13 การประกวดโครงงาน สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม รางวัลชนะเลิศ  
  เหรียญทอง ประกอบด้วย 

1. เด็กชายเวธพิสิฐ  พุทธาทาป 
2. เด็กชายสรรพวัต  ตันตะราช 
3. เด็กชายธนกฤต  ทองเพชรบูรพา 

  ประเภทที่ 14 แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นการประกวดกลุ่มสาระการ 
  เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาล 
  นครระยอง ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงปาริชา  อังคธัญกุล 

  ประเภทที่ 15 การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น การประกวดกลุ่มสาระ 
  การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 
  วัดโขดทิมทาราม รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กชายณัฏฐ์กร  พรอริยสิทธิ์ 

  ประเภทที่ 16 การประกวดตอบปัญหาคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ได้เข้าร่วม ประกอบด้วย 

1. เด็กชายนัธทวัฒน์  วงศ์ตะวัน 
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  คีรีแลง 

ขอบพระคุณนะครับท่านนายกเทศมนตรีนครระยอง ขอบคุณท่าน   
  ประธานสภาเทศบาล และขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
  ด้วยความเคารพครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครระยอง นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  
ประธานสภาเทศบาล    ที่ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ขอขอบคุณท่านว่าที่ร้อยตรีจรัญ   

  ภิญวัย  ท่านรองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
  และขอขอบคุณนักเรียนทุกท่าน ทั้ง 33 รายการ จ านวน 90 กว่าคน 
  ขอขอบคุณคณะนักเรียนทุกท่านด้วยครับที่ท าชื่อเสียงให้กับเทศบาล 
  นครระยอง และท าชื่อเสียงให้กับจังหวัดระยอง รวมถึงขอบคุณไปถึงผู้บริหาร 
  สถานศึกษา คณะครูและผู้ปกครองทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขัน 
  ครั้งนี้  

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

 

 



 8 

ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 2 และวาระที่ 3 

  ขอเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัตกิรุณาท าหน้าที่ของท่าน 
  ด้วยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 

นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 จากบันทึกรายงานการประชุม 
  ของคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง ในการพิจารณา 
  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครระยอง วันที่ 16  สิงหาคม  2562 
  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 
  ผู้มาประชุม         
  1. นางอ าไพ    วงเวียน    สมาชิกสภาเทศบาล  
  2. นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล  
  3. นายทศพร  รติยานุวัฒน์   สมาชิกสภาเทศบาล  

              4. นายรักเร่  ส าราญรื่น   สมาชิกสภาเทศบาล 
  5. นายภาณุพงค์ พัฒนวงศ์อนันต์   สมาชิกสภาเทศบาล  

  เริ่มประชุมเวลา  08.30 น. 

                        ในวันที่ 14  สิงหาคม  2562 ที่ประชุมได้มีมติเลือกนางอ าไพ  วงเวียน  
  เป็นประธานกรรมการ  นายทศพร  รติยานุวัฒน์ เป็นกรรมการ  นายรักเร่    
  ส าราญรื่น เป็นกรรมการ นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์ เป็นกรรมการ  
  และนายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ   
  เพ่ือปฏิบัติ 
  หน้าที่พิจารณาค าขอแปรญัตติและค าขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ ตามร่างเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประธานสภาเทศบาล   
  ได้ส่งให ้ ในวันที ่14 – 16 สิงหาคม  2562 คณะกรรมการสามัญประจ าสภา 
  เทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติ) ได้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาค าขอ 
  แปรญัตติและค าขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ  ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังต่อไปนี้  

  บันทึกหลักการและเหตุผล  

     ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  งบประมาณ พ.ศ.2563 

     ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562  
  เป็นต้นไป 
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ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 848,167,500 บาท (แปดร้อยสี่สิบแปดล้าน- 
  หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
  หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวม 
  ทั้งสิ้น 812,800,000 (แปดร้อยสิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน)  
  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

  ด้านบริหารทั่วไป 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม        79,301,730  บาท 
      แผนงานการรักษาความสงบ 

  ภายใน    ยอดรวม        21,878,400  บาท 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

      แผนงานการศึกษา  ยอดรวม      295,531,590  บาท 
      แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม        58,327,180  บาท 
      แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม      197,309,200  บาท 
      แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

  ของชุมชน   ยอดรวม        10,880,900  บาท 
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 

  และนันทนาการ  ยอดรวม        35,835,600  บาท 
  ด้านการเศรษฐกิจ 

      แผนงานอุตสาหกรรม 
  และการโยธา   ยอดรวม             404,600  บาท 

      แผนงานการพาณิชย์  ยอดรวม          4,764,200  บาท 
  ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

      แผนงานงบกลาง  ยอดรวม      108,566,600  บาท 
                         ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวน  

  รวมทั้งสิ้น 35,367,500 บาท (สามสิบห้าล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพัน- 
  ห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

      งบกลาง    ยอดรวม         4,639,000  บาท 
      งบบุคลากร    ยอดรวม         3,744,000  บาท 
      งบด าเนินงาน    ยอดรวม         3,575,000  บาท 
      งบลงทุน   ยอดรวม            255,000  บาท  
      งบรายจ่ายอื่น    ยอดรวม       23,154,500  บาท 

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครระยองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน 
  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนคร 

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครระยองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม 
  บัญญัตินี้ 
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ปรากฏว่า ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 สิงหาคม  2562 ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ  
  และไม่มีการแก้ไขเทศบัญญัติ ทั้ง 7 ข้อ แต่ประการใด ซึ่งถูกต้องเป็นไปตาม 
  ระเบียบวิธีการงบประมาณของเทศบาล คณะกรรมการจึงเห็นควร  ให้คงไว้ตาม 
  ร่างเดิม และที่ประชุมมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลนครระยอง ที่ได้ตรวจพิจารณาแล้วต่อประธานสภา 
  เทศบาลพร้อมรายงานการประชุม มาเพื่อให้สภาเทศบาลนครระยอง 
  พิจารณาในวาระทีส่อง และวาระทีส่ามต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาล                     และคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

  เสนอค าแปรญัตติ และในวาระนี้ไม่มีการอภิปรายนะครับ ผมจะขอมติต่อสภา 
  เทศบาลนครระยองแห่งนี้ในการพิจารณาวาระท่ี 2 ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2563 โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 18 ท่าน เป็นเอกฉันท์ 
      ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 3 ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้นะครับ  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โปรดยกมือด้วยครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 18 ท่าน เป็นเอกฉันท์ 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบกับร่างเทศบญัญัติงบประมาณ  

  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 256 3 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณโครงการที่ได้รับ 
                     อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล         งบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม   เชิญท่านนายกเทศมนตร ี

  เสนอญัตติครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                ด้วยนายกเทศมนตรี  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

  นครระยอง เพื่อขออนุมัติแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติ  
  ใช้จ่ายเงินสะสม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติ  
  ใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามแม่น้ าระยองเชื่อมชุมชนปากน้ า 1  
  และชุมชนสมุทรเจดีย์ จ านวน 1 สะพาน งบประมาณ 11,000,000 บาท  
  (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 1     

      เหตุผล   ตามท่ีสภาเทศบาลนครระยองได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้าง  
      สะพานเหล็กข้ามแม่น้ าระยองเชื่อมชุมชนปากน้ า 1 และชุมชนสมุทรเจดีย์  
      จ านวน 1 สะพาน งบประมาณ 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)   
      เมื่อสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1/2562  
      วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  นั้น เทศบาลนครระยองได้ว่าจ้าง  
      บริษัท เบสท์ซีวิล จ ากัด ตามสัญญาเลขที่ 27/2562 ลงวันที่  9 สิงหาคม 2562   
      โดยท าการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามแม่น้ าระยองบริเวณหน้าวัดปากน้ า 
      ไปศาลเจ้าพ่อโต๊ะ ความกว้าง 6 เมตร พร้อมทางเท้ากว้าง 1 เมตร  
      ความยาว 90 เมตร และก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
      หนา 5 เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 996 ตารางเมตร และเสาไฟฟ้าส่องสว่าง  
      จ านวน 8 ต้น และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลนครระยอง  
      วงเงินตามสัญญา 10,900,000 บาท (สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน)   
      ภายหลังผู้บริหารได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจการจ้างพบว่าความยาว 
      ของสะพานโครงสร้างเหล็กท่ีจะต้องด าเนินการมีความยาวไม่น้อยกว่า 108 เมตร  
      ซ่ึงเดิมก าหนดไว้ยาวไม่น้อยกวา่ 90 เมตร (เพ่ิมข้ึน 18 เมตร)  จึงมีความ 
      จ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติ  
      ใช้จ่ายเงินสะสมตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
      ภาครัฐ พ.ศ. 2560   

     มาตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือท่ีได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  
      เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติ  
      ให้แก้ไขได้ 

              ฯลฯ      

     (2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง  
      หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 

  (3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์ 
   สาธารณะ 

              ฯลฯ 
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     การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้อง  
      ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
      หากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลด ระยะเวลาส่งมอบ 
      หรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 

               จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณโครงการที่ได้รับ  
      อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 
      ท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล    ประสงค์จะอภิปรายถึง ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข 

  ค าชี้แจงงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
        สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 

อนุมัตแิก้ไขค าชี้แจงงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม       
โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 1 7 ท่าน, งดออกเสียง 1 ท่าน -  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 17 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณ 

  โครงการที่ได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  

มติที่ประชุม   - อนุมัติแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม     

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล         เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                ด้วยนายกเทศมนตรี  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

  นครระยอง เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล จ านวน 1,581,568 บาท  
  (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)   
  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครระยอง     
  จ านวน  1,581,568 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย- 
  หกสิบแปดบาทถ้วน)  เพ่ือสมทบค่าก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามแม่น้ าระยอง 
  เชื่อมชุมชนปากน้ า 1 และชุมชนสมุทรเจดีย์ ตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 1 
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      เหตุผล   ตามท่ีสภาเทศบาลนครระยองได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้าง  
      สะพานเหล็กข้ามแม่น้ าระยองเชื่อมชุมชนปากน้ า 1 และชุมชนสมุทรเจดีย์  
      จ านวน 1 สะพาน งบประมาณ 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)  
      โดยท าการก่อสร้างสะพานเหล็ก ข้ามแม่น้ าระยองบริเวณหน้าวัดปากน้ า 
      ไปศาลเจ้าพ่อโต๊ะ ความกว้าง 6 เมตร พร้อมทางเท้ากว้าง 1 เมตร  
      ความยาว 90 เมตร และก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
      หนา 5 เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 996 ตารางเมตร และเสาไฟฟ้า 
      ส่องสว่าง จ านวน 8 ต้น และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล 
      นครระยอง  เมื่อสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562  

    ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ภายหลังจากท่ีลงนามสัญญาแล้ว 
    ปรากฏว่ามีความจ าเป็นต้องเพ่ิมปริมาณงานจากเดิม  โดยท าการก่อสร้าง 
    สะพานเหล็ก ข้ามแม่น้ าระยองบริเวณหน้าวัดปากน้ าไปศาลเจ้าพ่อโต๊ะ 
    ความกว้าง 6 เมตร พร้อมทางเท้ากว้าง 1 เมตร ความยาว 108 เมตร  
    (เพ่ิมจากเดิม 18 เมตร) และก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
    หนา 5 เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,044 ตารางเมตร (เพ่ิมจากเดิม  
    48 ตารางเมตร) และเสาไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน  10 ต้น (เพ่ิมจากเดิม 2 ต้น)  
    และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลนครระยอง ซึ่งคณะกรรมการ 
    ก าหนดราคากลางได้ค านวณราคากลางของปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน  
      เป็นจ านวนเงิน 1,581,568 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน- 
    ห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
    คณะผู้บริหารจึงเห็นควรขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 1,581,568 บาท   
    (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) โดยปัจจุบัน 
    เทศบาลมีเงินสะสมเพียง พอที่จะน าไปใช้จ่ายได้ ดังมีรายละเอียดยอดเงิน 
    สะสมคงเหลือตามเอกสารแนบท้ายนี้ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและตรวจเงิน 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 “ข้อ 89  
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา  
    ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

     (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร  
      ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม  
      หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
      หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป 
      ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด   
     (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  
     (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 
      สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  
      เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  
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     (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 
      หนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้การใช้จ่ายเงิน 
      สะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม 
      โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ  
      เสถียรภาพในระยะยาว ” 

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เพ่ือที่เทศบาลจะได้  
      ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล   ประสงค์จะอภิปรายถึงญัตติ นายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  

  ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
        สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 

อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 1 7 ท่าน, งดออกเสียง 1 ท่าน -  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 17 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  

มติที่ประชุม   - อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม       

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  เรื่องแจ้งเพื่อให้สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้รับทราบ ด้วยเทศบาล 
  นครระยอง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2562 โดยได้ผ่านการ 
  พิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
  นครระยอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  
  (ฉบับที2่ พ.ศ.2559) และ (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 4) การแก้ไข  
  การเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22/1 เมื่อ ประกาศใช้ 
  แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง 
  ครั้งที่ 1/2562 แล้ว ให้ผู้บริหารแจ้งสภาท้องถิ่นเพ่ือทราบ ขอบพระคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล      เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม  

  วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
  คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจน 
  ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   
 

(ปิดประชุมเวลา 12.45 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


