
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2560  

วันที่  27  เมษายน  2560 
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. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
13. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นางวรกมล   ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
30. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
31. นายบุญปลูก   ณีวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
32. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 

 



 2 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล   (ลากิจ) 
2. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล   (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
4. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง แทนผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นายชนินทร์ จันทน์ขาว รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
10. นางสุกัญญา ยัสโร แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล 
11. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
12. นายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ 
13. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนพัสดุ 
14. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
15. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
16. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
17. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
18. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
19. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
20. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
22. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
23. ว่าที่เรือตรีเชาวลิต เล็กโล่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
24. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
25. นางสาววัชรีย์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง 
26. นางสมฤดี รัตนวิจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
27. นางสาวอรทัย ศรีพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
28. นางสาวอุษณี โสธนะ นักทรัพยากรบุคคล 
29. นางสาวธนิตตา จันทศร นักทรัพยากรบุคคล 
30. นางสาวปิยะนุช พ่วงความสุข เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
31. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
32. นางสาวปิยะรัตน์ สัจจาธรรม เจ้าพนักงานธุรการ 
33. นางวลัยพร ธนสินทวี เจ้าพนักงานธุรการ 
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34. นางอินทิราณี วันทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
35. นางสาวนภัสวรรณ ศรีพล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
36. นางสาวจริยา ส าราญรื่น ผู้ช่วยนิติกร 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบ 
  เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

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

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวสิามัญ  
  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการเปิดประชุม    
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศจังหวัดระยองครับ  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   -  ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล        สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2560 ด้วยมีความจ าเป็นเร่งด่วน 

  ที่ประธานสภาเทศบาลนครระยองขอเปิดประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 17  เมษายน 2560  
  เป็นต้นไป เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยุบเลิก 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล และญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายชั้นเรียน 
  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 อาศัยอ านาจตามนัยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ 
  เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ประกอบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 36 (2) จึงเรียกประชุมสภา 
  เทศบาลนครระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 17   
  เมษายน  2560 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน ประกาศ ณ วันที่ 30  
  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2560 นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   วันนี้ผมมีหนึ่งเรื่องที่จะแจ้งให้สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้รับทราบ  

  และพ่ีน้องประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดระยองที่ได้รับชมและรับฟังอยู่     
  ประชาสัมพันธ์ของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง และสมาคมประมง 
  ระยอง เรื่องพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทยและสิ่งล่วงล้ าล าน้ า  
  ด้วยทางส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง โดยท่านผู้อ านวยการส านักงาน 
  เจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง จะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ  
  ฉบับนี้ ว่าท่านใดท่ีอยู่ริมน้ าในจังหวัดระยอง และมีสิ่งปลูกสร้างแบบไหน 
  ที่เรียกว่าล่วงล้ าลงไปในล าน้ า และต้องปฏิบัติอย่างไร จึงขอเชิญทุกท่านเข้าไป  
  รับฟังเก่ียวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560  
  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสมาคมประมงระยอง ขอขอบคุณ 
  สมาคมประมงระยองที่เป็นเจ้าภาพในการครั้งนี้ 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                      

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
                        ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 9  มีนาคม  2560 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล            สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าป ีพ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 9   

  มีนาคม  2560 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม 
  ขอเชิญครับ  

  (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
       ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
         เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  

  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม  2560 
        โปรดยกมือครับ  

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม  2560   

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบให้ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบให้ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประธานสภาเทศบาล            วัดลุ่มมหาชัยชุมพล เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
ด้วยนายกเทศมนตรี  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง    
เพ่ือขอความเห็นชอบให้ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล   
โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ  ขอความเห็นชอบให้ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล    
  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560 เป็นต้นไป   

  เหตุผล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  เดิมชื่อ โรงเรียนตากสินอนุสรณ์  
  (ศรีอุทัยอุปถัมภ์)  ตั้งอยู่ภายในวัดลุ่มมหาชัยชุมพล (พระอารามหลวง)  
  สังกัดกรมการศาสนา ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้ถ่ายโอนมาสังกัดเทศบาลนครระยอง  
  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล” และได้ย้ายมา 
  อยู่ที่อาคารส านักงานเทศบาลนครระยองหลังเก่าในปี พ.ศ. 2551  
  และเม่ือเทศบาลมีนโยบายรื้อถอนอาคารส านักงานหลังเก่าเพ่ือก่อสร้างเป็น  
  คลินิกชุมชนอบอุ่น จึงได้ย้ายสถานที่อีกครั้งในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553   
  ไปขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ านวน 3 ห้องเรียน   
  จัดการเรียนการสอนจวบจนถึงปัจจุบัน  

                        โดยในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
  ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีข้อจ ากัดที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพ 
  การจัดการเรียนการสอนหลายประการ  อาทิเช่น  อาคารสถานที่คับแคบ   
  ห้องเรียนมีไม่เพียงพอและไม่สามารถจัดสภาพ แวดล้อมให้เอื้อต่อการจัด  
  การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้  เกิดความซ้ าซ้อนในการบริหารงานและ 
  งบประมาณ  เนื่องจากผู้บริหารเป็นชุดเดียวกันกับผู้บริหารโรงเรียนฯ   
  ซึ่งปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล มีนักเรียน จ านวน 107 คน    
  มีครูและบุคลากร จ านวน 6 อัตรา (เป็นอัตราว่างจ านวน 2 อัตรา)  ซึ่งปัญหา 
  ดังกล่าวทางคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
  ได้ท าการประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางแก้ไข  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560  
  และมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล   
  และมอบหมายให้โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลด าเนินการเปิดท า 
  การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ)  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  
  เป็นต้นไป โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 เทศบาลได้เชิญชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  เข้าร่วมประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการ  
  ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ซึ่งที่ประชุมมีมติ 
  เห็นชอบให้ด าเนินการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล   
  และให้พิจารณาโอนย้ายบุคลากรหรือปรับอัตราก าลังเพ่ือรองรับบุคลากร  
  ดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560 เป็นต้นไป   
  รายละเอียดตามเอกสารสรุปผลการประชาคมที่แนบ   
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             ซึ่งตามประกาศส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
  เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนการรายงานการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และการขยาย 
  ชั้นเรียน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 31   
  มีนาคม 2559 “ก าหนดขั้นตอนในการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น”  

จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบให้ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่ม- 
  มหาชัยชุมพล จากสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อที่เทศบาลจะได้ด าเนินการ 
  ตามระเบียบและแนวทางหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องต่อไป ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะ
ประธานสภาเทศบาล    อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ  

(  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

    เห็นชอบให้ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน, งดออกเสียง 4 ท่าน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 18 ท่าน งดออกเสียง จ านวน 4 ท่าน 
  เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบให้ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  วัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบขยายชั้นเรียนระดับก่อนวัยเรียน อนุบาล 1 (3 ขวบ)  
                      โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบขยายชั้นเรียนระดับก่อนวัยเรียน 
ประธานสภาเทศบาล            อนุบาล 1 (3 ขวบ) โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรี  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง 

  เพ่ือขอความเห็นชอบขยายชั้นเรียนระดับก่อนวัยเรียน  อนุบาล 1 (3 ขวบ)   
  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  ขอความเห็นชอบขยายชั้นเรียนระดับก่อนวัยเรียน อนุบาล 1 (3 ขวบ)   
  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ตั้งแต่ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560  
  เป็นต้นไป 
  เหตุผล  ตามท่ีเทศบาลนครระยองได้ด าเนินการขอยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  วัดลุ่มมหาชัยชุมพล  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งขณะนี้อยู่ใน 
  ขั้นตอนด าเนินการตามระเบียบและแนวทางหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง   
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  ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับเด็กเล็กที่มีอายุครบ 3 ขวบ   
  จากการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพลและเพ่ือเป็นการรองรับ 
  การให้บริการด้านการศึกษาให้กับเด็กในเขตเทศบาลนครระยอง จึงมีความ 
  จ าเป็นต้องขยายชั้นเรียนระดับก่อนวัยเรียน อนุบาล 1 (3 ขวบ) ในโรงเรียน 
  เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยจะเริ่มเปิดท าการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1  
  ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ในการขยายชั้นเรียนดังกล่าว เทศบาลมีความ 
  พร้อมในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประกอบและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
  เพียงพอ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

2. แผนการรับนักเรียน  ในปีการศึกษา 2560 ก าหนดแผนการรับ 
  นักเรียนระดับก่อนวัยเรียน  อนุบาล 1 (3 ขวบ)  จ านวน 3 ห้องเรียน    
  โดยก าหนดเป้าหมายการรับนักเรียน ทั้งสิ้น  75  คน  

              3. แผนงบประมาณ  จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
  การปกครองท้องถิ่น และตั้งงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลนครระยองสมทบ  
  เพ่ิมเติมบางส่วน 

4. โรงเรียนมีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีคุณวุฒิ  ความรู้ 
  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีความสามารถในการจัดการเรียน 
  การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและมีจ านวนเพียงพอ 

ทั้งนี้ การจัดการศึกษาเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (6) ภายใต้ข้อบังคับตาม 
  กฎหมาย “เทศบาล มีหน้าที่ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม” และตามพระราชบัญญัติ 
  ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  พ.ศ. 2542  หมวด 2  การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ 
  บริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล   
  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ  
  ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง .... “(๙)  การจัดการศึกษา” 

             ซึ่งตามประกาศส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
  เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนการรายงานการจัดตั้ง  การรวม  การยุบเลิก  และการ 
  ขยายชั้นเรียน  ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  31   
  มีนาคม  2559  “ก าหนดขั้นตอนในการจัดตั้ง  การรวม หรือเลิกสถานศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐานและการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง  
  ส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น”  

จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยอง  
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะ
ประธานสภาเทศบาล    อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตติขอความเห็นชอบขยายชั้นเรียนก่อนวัยเรียน   

  อนุบาล 1 (3 ขวบ) ของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ขอเชิญครับ  

(  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
ประธานสภาเทศบาล      มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

    เห็นชอบขยายชั้นเรียนระดับก่อนวัยเรียน อนุบาล 1 (3 ขวบ)  
  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน, งดออกเสียง 4 ท่าน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 18 ท่าน งดออกเสียง จ านวน 4 ท่าน  
  เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบขยายชั้นเรียนระดับก่อนวัยเรียน  
  อนุบาล 1 (3 ขวบ) โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบขยายชั้นเรียนระดับก่อนวัยเรียน อนุบาล 1 (3 ขวบ)  
  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณมานะ กึกก้องสวัสดิ์  

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  - กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายมานะ กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 คือ บริเวณ  

  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม หรือวัดโขดใต้ บริเวณรอบคลองโรงเรียน รอบวัดนั้นมี 
  ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ าเน่าเสีย ซึ่งเจ้าอาวาส และชาวบ้านบอกว่าเขาทราบมาว่า 
  เทศบาลจะท าการแก้ไขปัญหาให้ แต่แล้วท าไมถึงไม่ได้ท า ปัจจุบันนี้น้ าก็ขาด  
  หายไป ซึ่งตรงนั้นด้านหน้าทางทิศเหนือที่สมัยก่อนเขาเรียกว่าท่าผู้ใหญ่ครึ้ม  

     แล้วคูคลองข้างเมรุก็จะเป็นห้วงที่เป็นห้วงเก่า ๆ ที่มาขุดเสริม แต่ปัจจุบันนี้น้ า  
  มีน้อยจึงไม่ไหล ส่วนที่ขังอยู่ก็จะส่งกลิ่นเหม็น ผมจึงต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหารเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ กึกก้องสวัสดิ์  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์ มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ วันนี้ผมมีอยู่สองเรื่องที่ต้องการจะเรียนฝาก 
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร เรื่องท่ีหนึ่ง เป็นเรื่องที่ชาวบ้าน 
  ได้รับความเดือดร้อนได้ฝากผมมาให้กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหาร โดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรีให้ช่วยเหลือชาวบ้าน     
  ซึ่งสืบเนื่องจากเม่ือวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ชุมชนเรือนจ าได้มีการ 
  ท าประชาคมในชุมชน โดยมีชาวบ้านมาร่วมท าประชาคม ประเด็นที่สรุปได้คือ 
  เรื่องของปัญหาน้ าท่วมของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งจะเป็นบริเวณเรือนจ าซอย 7  
  มีผู้ได้รับความเดือดร้อนอยู่ประมาณ 20 กว่าหลังคาเรือน ได้มาเรียกร้อง 
  โดยฝากผมมาว่าให้ช่วยแจ้งเทศบาลให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแล หรือไปช่วย 
  แก้ปัญหาให้ด้วย เพราะว่าเมื่อประมาณปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีฝนตกหนัก 
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  และน้ าท่วมเข้าบ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งในชุมชนเองก็บอกว่า 
  ขนาดว่ายังไม่ใช่หน้าฝนก็ยังได้รับความเดือดร้อนขนาดนี้ ถ้าหากว่าเป็นช่วง 
  เข้าหน้าฝน คืออีก 2 – 3 เดือนข้างหน้า ฝนตกหนัก ๆ ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กันได้ 
  อย่างไร เพราะว่าฝนตกครั้งนั้นน้ าเข้าบ้านเกือบทุกหลัง ซึ่งไม่สามารถจะระบายน้ าได้  
  จึงต้องการกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารให้ส่งเจ้าหน้าที่ 
  ไปดูว่าจะมีวิธีการแก้ไขให้ชาวบ้านได้อย่างไรบ้าง ส่วนเรื่องท่ีสอง คือ ต้องการ  
  จะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าให้แจ้งความ 
  คืบหน้าในเรื่องของการสร้างสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ ว่าตกลงว่าสะพานเปี่ยมฯ นั้น  
  จะเปิดใช้งานได้ประมาณเม่ือไร และเม่ือทราบก าหนดแน่ชัดแล้วต้องการจะให้  
  ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย เพราะว่าประชาชนได้ฝากถาม 
  กันมามาก ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา   - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล   
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอบคุณเพ่ือน 
  สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้ขึ้นมาน าเรียนถึงปัญหาเพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
  จะน าไปแก้ปัญหา ท่านแรก คือ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  
  กึกก้องสวัสดิ์ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ที่ได้กล่าวว่าบริเวณโรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
  หรือวัดโขดใต้ บริเวณคลองรอบโรงเรียน รอบวัดนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ าเน่าเสีย  
  ซึ่งกองช่างสุขาจะลงไปส ารวจและบรรเทาปัญหานั้นให้ ส่วนอีกท่านหนึ่ง  
  ขออนุญาตเอ่ยนามครับ คือ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์ มโนพรศิริกุล  
  ได้น าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ าท่วมเรือนจ าซอย 7  ซึ่งก่อนหน้านี้ ผมได้สั่งผู้อ านวยการ 
  กองช่าง พร้อมกับทีมงานของกองช่างสุขาลงไปส ารวจตามที่ท่านประธานชุมชน  
  ได้น าปัญหานี้มาเสนอไว้ ซึ่งทีมงานได้ลงไปดูแล้วปรากฏว่าเป็นแอ่งคล้าย ๆ ก้นกระทะ  
  น้ าไม่สามารถไหลออกไปทิศทางใดได้เลย และผู้อ านวยการกองช่างได้รายงาน  
  ว่ามีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ าอย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถจะวางท่อ 
  ระบายน้ าได้เลย เนื่องจากว่าต้องไปผ่านที่ดินของเอกชนทั้งนั้นเลย ซึ่งแต่ละราย  
  ก็ไม่สามารถท่ีจะอนุญาตให้เทศบาลน าท่อระบายน้ าผ่านเข้าไปในที่ดินของ  
  ตนเองได้ เนื่องจากเกรงว่าต่อไปในการพัฒนาพื้นที่ของเอกชน อาจจะท าการ  
  พัฒนาล าบาก ซึ่งกองช่าง และกองช่างสุขาได้น าเสนอว่าเห็นควรน าเครื่องสูบน้ า 
  ไปตั้งไว้ที่บริเวณหน้าต้นซอย 7 และสูบน้ าเวลาฝนตกเท่านั้น ผมบอกว่าให้ไป 
  ส ารวจว่าน้ าในบริเวณนั้น มีปริมาณมากขนาดไหน ต้องใช้เครื่องสูบน้ าขนาด  
  4 นิ้ว 6 นิ้ว 8 นิ้ว หรือ 12 นิ้ว จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที หรืออาจจะใช้ 
  เครื่องสูบน้ าขนาด ตั้งแต่ 8 นิ้วขึ้นไป แบบเดียวกับท่ีใช้บริเวณโรงสี  
  คือเอาเครื่องขนาดใหญ่ เวลาฝนตกลงมาจะได้ปั๊มน้ าได้ทันท่วงที น้ าจะได้ไม่ท่วม 
  บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่บริเวณเรือนจ าซอย 7 ส่วนเรื่องสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์นั้น  
  ได้คุยกับท่านปลัดเทศบาล และกองช่าง แล้ว ซึ่งเดิมทีผู้รับจ้างบอกว่า 
  เดือนกรกฎาคมน่าจะเปิดใช้ได้แล้ว โดยให้รถวิ่งผ่านไป – มา ได้ แต่ยังไม่เสร็จ  
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  เพราะเนื่องจากว่าสัญญาจะหมดเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งผู้รับจ้างก็เห็นใจ 
  ผู้ใช้รถใช้ถนนเช่นเดียวกัน จึงบอกว่า วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นี้ จะเปิดให้ 
  รถวิ่งสวนกันได้ 2 เลน โดยเทศบาลจะลองลงไปทดลองดูก่อน ประมาณวันที่ 10 – 13  
  พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะทดลองร่วมกับจราจรทางหลวงด้วยว่าจะปรับเปลี่ยน 
  อย่างไรดี จึงกราบเรียนให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลและประธานสภาเทศบาล 
  ได้ทราบ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ
ประธานสภาเทศบาล   

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม วันนี้สภาเทศบาล 
  นครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   

 

(ปิดประชุมเวลา 14.40 น.) 
 
 

           (ลงชื่อ)                                            ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 
 

            (ลงช่ือ)                                       ประธานตรวจรายงานการประชุม  
             (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                  
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 
 
 


