
ผูมาประชุม

๑ นายทวี คงสวัสดิ์ ประธานสภาเทศบาล 

๒ นายวรเทพ นันทมางกูล รองประธานสภาเทศบาล 

๓ นายสุรพล จิตตธรรม เลขานุการสภาเทศบาล

๔ นายสังสรรค สุขผล สมาชิกสภาเทศบาล

๕ น.อ.ยุทธ ไชยสิงห สมาชิกสภาเทศบาล

๖ ร.ต.ต.ทองหลอ พานดอกไม สมาชิกสภาเทศบาล

๗ นางนุชจรี ถนอมสุขสันต สมาชิกสภาเทศบาล

๘ นายวัฒนา แสงอรุณ สมาชิกสภาเทศบาล

๙ น.ส.เสาวณีย ฉัยยากุล สมาชิกสภาเทศบาล

๑๐ นายนพ บวรกุลพาณิชย สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๑ นายสุภกร จาริพิบูล สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๒ น.ส.ประเสริฐ เอี่ยมเพชร สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๓ นายอาณัติ รุงแจง สมาชิกสภาเทศบาล  

๑๔ นายมาลัย อินโต สมาชิกสภาเทศบาล

๑๕ นายวิโรจน จันทฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล

๑๖ นายวิเชียร ศิริโท สมาชิกสภาเทศบาล 

ผูไมมาประชุม

๑ น.อ.สนิท บุญเผื่อน สมาชิกสภาเทศบาล 

ผูเขารวมประชุม

๑ นายณรงค บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรี

๒ นายไตรเทพ ทศวงศชาย รองนายกเทศมนตรี

๓ นายไชยเทพ บุญเลิศ รองนายกเทศมนตรี

๔ นายพนธกร ใครครวญ รองนายกเทศมนตรี 

๕ นายสุริยัณห สวางจิตต ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ  

สมัยประชุมสามัญ  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖2  สมัยแรก

ครั้งที่ 1/๒๕๖2

เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ  ๒๕๖2  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  

ณ. ชั้น ๒ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ  

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

อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี



๖ นายประสิทธิ์ เงินชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

๗ นายตอศักดิ์ ตระกูลธงชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี

๘ พ.อ.อ.ทวีผล ธรรมานุวงศ ปลัดเทศบาล

๙ นางออย ปลีเจริญ รองปลัดเทศบาล

๑๐ นางบังอร นิ่มบุญ หัวหนาฝายอํานวยการ

รก.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

๑๑ นางวรรณลดา ใจรักษ หัวหนาฝายบริหารงานคลัง

รก.ผูอํานวยการกองคลัง

๑๒ นายวุฒิศักดิ์ สุริโย ผูอํานวยการกองชาง

๑๓ นางสาวณิชาภา ชูพินิจ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ

๑๔ จาเอกปญญภูชิชย ภิรมยสุภาพ ผูอํานวยการกองวิชาการฯ

๑๕ นางรจนา บุญประเสริฐ นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ

รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

๑๖ น.ส.ธิษิรินทร ปญญายุทธศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก.)

๑๗ น.ส.ประภาภรณ ฤทธิ์มนตรี เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๑๘ นายนิขิตร เหนือแจง พนักงานเทศกิจ

๑๙ นายชลธิษ เสือคล้ํา พนักงานเทศกิจ

๒๐ นายนิติธร ทองเจริญสุข ประชาชน

เริ่มประชุมเวลา ๑0.00  น.

เรื่องดําเนินการกอนระเบียบวาระการประชุม

นายสุรพล  จิตตธรรม  - บัดนี้ ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดมาครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทาน

เลขานุการสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล  จุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  และขึ้นสูบัลลังก 

เพื่อดําเนินการประชุมตอไป

นายสุรพล  จิตตธรรม  -

เลขานุการสภาเทศบาล

     ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสัตหีบ ไดมีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลเมือง

สัตหีบ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖1  ครั้งที่ ๑/๒๕๖1

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖1 ไดกําหนดจํานวนสมัยประชุม ระยะเวลา 

และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ  สมัยประชุมสามัญ 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖2 และกําหนดวัน และระยะเวลา  ของสมัยประชุมสภา

เทศบาลเมืองสัตหีบ สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําป พ.ศ.๒๕๖2

สมัยแรกเปนที่เรียบรอยแลว นั้น

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ
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ประกาศสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ 



     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ และฉบับแกไขเพิ่มเติม จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ สมัย

ประชุมสามัญ  ประจําป พ.ศ.๒๕๖2  สมัยแรก  ตั้งแตวันที่  ๑  กุมภาพันธ

๒๕๖2 เปนตนไป มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน

     จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน

               ประกาศ  ณ  วันที่  ๒3  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2

                                      (ลงชื่อ)   ทวี    คงสวัสดิ์

                                              (นายทวี   คงสวัสดิ์)

                                       ประธานสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ

นายทวี  คงสวัสดิ์  - เรียนทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี ทานที่ปรึกษานายกเทศ-

ประธานสภาเทศบาล มนตรี ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานรองประธานสภาเทศบาล ทาน

เลขานุการสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการทุก

กอง และผูเขารวมประชุมทุกทาน บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลไดมาครบองค

ประชุมแลว ผมขอเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ สมัยประชุมสามัญ 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖2 สมัยแรก ครั้งที่ 1/25๖2 ตามระเบียบวาระการ

การประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม

  นายทวี  คงสวัสดิ์  - มีขาราชการที่โอนยายมาใหม จํานวน 5 รายคือ

ประธานสภาเทศบาล    1. นายสุวิทย  สุวรรณโชติ ยายมาจากเทศบาลเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี มาดํารงตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน สังกัดกองชาง เทศบาล  

เมืองสัตหีบ

เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ มาดํารงตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

สังกัดสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสัตหีบ 

มหานคร มาดํารงตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ สังกัดกองสวัสดิการ

สังคม เทศบาลเมืองสัตหีบ

   4. นางสมนึก บัณฑิตวงศ ยายมาจาก เทศบาลตําบลสํานักทอน อําเภอบาน

ฉาง จังหวัดระยอง  มาดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

สังกัดกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสัตหีบ
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   3. นางสุพรรนีย นอยวิจิตร ยายมาจาก สํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพ

    2. นางนวพร คลองการ ยายมาจาก องคการบริหารสวนตําบลบานยาง อําเภอ



   5. นางชลิดา ปริงหาดยาย ยายมาจาก สํานักการสาธารณสุข เมืองพัทยา

  นายทวี  คงสวัสดิ์  - ยินดีตอนรับครับ

ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (รายงานการประชุมสภาเทศบาล

เมืองสัตหีบ สมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖1 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 

1/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๖1)

นายทวี  คงสวัสดิ์  - มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม รายงานการประชุมสภา

ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสัตหีบ สมัยประชุมสามัญ ประจําป 2561 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 

1/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 หรือไม (ไมม)ี เมื่อไมมีผมขอมติ

ที่ประชุม สมาชิกทานใดเห็นวา รายงานการประชุมดังกลาวถูกตองแลว

โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือทุกคน)

มติที่ประชุม  - ยกมือ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

นายทวี  คงสวัสดิ์  - เรื่องกําหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 (มาตรา 24 ในป

ประธานสภาเทศบาล หนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย) แตละสมัยจะเริ่มเมื่อใด มีกําหนดกี่วัน และ

กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2563 สมัยแรก และมี

กําหนดกี่วัน

 - ขอเชิญทาน ส.ท.อาณัติ รุงแจง

นายอาณัติ รุงแจง  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายอาณัติ รุงแจง สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอใหมีการประชุมสมัยสามัญ

ประจําป พ.ศ. 2562 มีจํานวน 4 สมัย และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําป

พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

    - สมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 สมัยแรก เริ่มตั้งแตวันที่ 1

กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน (ตามมติที่ประชุมสภา

เทศบาลเมืองสัตหีบ สมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2561 สมัยแรก ครั้งที่

1/2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561)
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       อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มาดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

           สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองสัตหีบ 



    - สมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแตวันที่ 1

พฤษภาคม 2562 เปนตนไป มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน

    - สมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแตวันที่ 1

สิงหาคม 2562 เปนตนไป มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน

    - สมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแตวันที่ 1

พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน

    - สมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 256๓ สมัยแรก เริ่มตั้งแตวันที่ 1

กุมภาพันธ 256๓ เปนตนไป มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน

นายทวี  คงสวัสดิ์  - ขอผูรับรอง

ประธานสภาเทศบาล

ผูรับรอง  - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองทุกคน (15 คน)

นายทวี  คงสวัสดิ์  - มีสมาชิกฯทานใด จะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม (ไมม)ี เมื่อไมมีผูใดเสนอเปน

ประธานสภาเทศบาล อยางอื่น ผมขอมติที่ประชุม ถาทานสมาชิกฯเห็นดวย ใหมีกําหนดการประชุม

สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 

ประจําป 2563 สมัยแรก ตามที่ทาน สท.อาณัติ รุงแจง เสนอมา โปรดยกมือ

(สมาชิกยกมือทุกคน)

มติที่ประชุม  - ยกมือ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณา

นายทวี  คงสวัสดิ์  - 1. เรื่อง ขอความเห็นชอบบันทึกความรวมมือการบริหารจัดการขยะอันตราย

ประธานสภาเทศบาล ชุมชน (หนวยงานกองสาธารณสุขฯ)

 - เชิญทานนายกครับ

นายณรงค  บุญบรรเจิดศรี  - เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ 3 (1) นะครับ

นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทาน

ผมนายณรงค บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบขอเสนอญัตติเรื่อง

ขอความเห็นชอบบันทึกความรวมมือการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน

โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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     ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีรับเปนเจาภาพรวบรวม ขยะอันตราย

ของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลที่มีศักยภาพไมเพียงพอ นําไปกําจัด

โดยใชงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี

   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การบริหารจัดการมูลฝอย 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๓ วรรคแรก ประกอบประกาศคณะกรรมการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง การทําความตกลง รวมมือกัน

จัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ ๒ วรรคสอง 

จึงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น นํารางบันทึกขอตกลงความรวมมือการบริหาร

จัดการขยะอันตรายชุมชน เสนอตอสภาทองถิ่นของแตละแหง เพื่อพิจารณา

ใหความเห็นชอบ และเมื่อสภาทองถิ่นใหความเห็นชอบแลว ใหสงสําเนา

รายงานการประชุมใหจังหวัดชลบุรีเพื่อดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลงฯ 

ฉบับสมบูรณตอไป

     ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบเพื่อพิจารณาตอไป

ขอบคุณครับ

นายทวี  คงสวัสดิ์  - มีสมาชิกฯ ทานใด จะอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องความเห็นชอบบันทึกความรวมมือ

ประธานสภาเทศบาล การบริหารจัดการขยะอันตรายของชุมชน มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเปนอยาง

อื่นหรือไม (ไมม)ี เมื่อไมมีผมขอมติในที่ประชุม โปรดยกมือขึ้น (ยกมือทุกคน)

มติที่ประชุม  - ยกมือ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณา

นายทวี  คงสวัสดิ์  - 2. เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2562 

ประธานสภาเทศบาล (จํานวน 47,900 บาท) ตามรายละเอียดที่ปรากฎแนบทาย (หนวยงาน

สํานักปลัด)

 - เชิญทานนายกครับ

นายณรงค  บุญบรรเจิดศรี  - เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ 3 (2) นะครับ

นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทาน

ผมนายณรงค บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบขอเสนอญัตติโอน

เงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ดังนี้

   ตามที่เทศบาลเมืองสัตหีบไดรับโอนยายพนักงานเทศบาล ตําแหนงปลัด             

เทศบาล จํานวน 1 อัตรา ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมิไดตั้ง
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งบประมาณสําหรับจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑคอมพิวเตอรไว 

เพื่อใชในการปฏิบัติงานของทางราชการ และใหการปฏิบัติงานเปนไป

ดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 สําหรับจัดซื้อครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑสํานักงาน และครุภัณฑคอมพิวเตอร รายละเอียด  ดังนี้

ขอโอนลด เปนเงิน 47,900 บาท 

      -  แผนงานบริหารงานงานบริหารทั่วไป หมวด คาใชสอย (5320000)

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

(5320300) คาใชจายเดินทางไปราชการ ตั้งไว จํานวน 1,550,000 บาท               

ใชไป 241,392 บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,308,608 บาท 

ขอโอนลด จํานวน 47,900 บาท งบประมาณหลังโอน 1,260,708 บาท  

ตั้งจายจากเงินรายได  

  ขอโอนเพิ่มและตั้งจายเปนรายการใหม เปนเงิน 47,900 บาท

    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวด คาครุภัณฑ 

ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ ดังนี้

       1. โซฟา จํานวน 1 ชุด ตั้งไว 10,000 บาท 

       2. ตูไม แบบ 8 ชอง จํานวน 2 ตู ตั้งไว 7,000 บาท สําหรับจัดเก็บ

เอกสารและแฟมงานตางๆ ของทางราชการ

       3. ชั้น จํานวน 1 หลัง ตั้งไว 2,000 บาท สําหรับวางเอกสารและ 

อุปกรณสํานักงานโดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยาง

ประหยัด เพื่อใหไดของที่มีคุณภาพดี ตามหนังสือประหยัด กระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

      -  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวด คาครุภัณฑ 

ประเภท ครุภัณฑ คอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ  ดังนี้

      1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

ตั้งไว 21,000 บาท

      2. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง

ตั้งไว 7,900 บาท โดยจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ประจําป 2561 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
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      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 

พ.ศ. 2543 หมวด 4 

     ขอ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน

รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น”

     ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ เพื่อพิจารณาตอไป

นายทวี  คงสวัสดิ์  - มีสมาชิกฯ ทานใด จะอภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้ไหมครับ (ไมม)ี เมื่อไมมีผมขอมติ

ประธานสภาเทศบาล ในที่ประชุม หากทานใดเห็นดวยกับญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจาย 2562 จํานวน 47,900 บาท  โปรดยกมือขึ้น (ยกมือทุกคน)

มติที่ประชุม  - ยกมือ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณา

นายทวี  คงสวัสดิ์  - 3. เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป

ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนวยงานกองชาง)

 - เชิญทานนายกครับ

นายณรงค  บุญบรรเจิดศรี  - เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ 3 (3) นะครับ

นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทาน

ผมนายณรงค บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบขอเสนอญัตติแกไข 

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ดังนี้

    กองชางมีความประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อใหเปนไปตามหนังสือคณะกรรมการ

วินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง    

ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

ตามเหตุผลความจําเปน  ดังนี้

   1.  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 45/2  

(บานเลขที่ 35/18) หมูที่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  เนื่องจากแนวเขต

ถนนมีการเปลี่ยนแปลงมีการสรางรั้วกําแพงขางทางทําใหผิวจราจรมีความกวาง

ไมเทากันตลอดสาย
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    2.  โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ 

เนื่องจาก

       1) คลองสัตหีบมีพื้นที่ทับซอนกับแผนการบริหารทรัพยากรน้ํา 20 ป 

ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

       2) คลองซอยรวมมิตรไดดําเนินการทําดาดคลองโครงการไทยนิยมยั่งยืนป 

พ.ศ.2561 ไปแลว

       3) คลองหมูบานกมลเพชรมีพื้นที่ทับซอนกับโครงการดาดคลองสาธารณ

ประโยชน บริเวณลําหวยในซอยสมุทรลอม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

พ.ศ.2562

    3.  โครงการซอมแซมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณซอยสัตหีบ

สุขุมวิท 75 (ซอยลุงโพธิ)์ แยกขวา  เนื่องจากแนวเขตถนนมีการเปลี่ยนแปลง

ตามการยายแนวเสาไฟฟา   

    4.  โครงการซอมแซมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 

2/1  เนื่องจากขาดรายละเอียดในการปรับปรุงฝาบอพัก 

    ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตอง  จึงขออนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ตามรายละเอียดแนบทาย

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และฉบับแกไขเพิ่มเติม หมวด 4 

    ขอ 29 “การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น”

   ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ  เพื่อพิจารณาตอไป

ขอความเดิม

หนวยงาน  กองชาง หนวยงาน  กองชาง

แผนงาน    เคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) แผนงาน    เคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)

งาน         ไฟฟาถนน (๐๐๒๔๒) งาน         ไฟฟาถนน (๐๐๒๔๒)

หมวด      คาที่ดินและสิ่งกอสราง (๔๒๐๐๐๐) หมวด       คาที่ดินและสิ่งกอสราง (๔๒๐๐๐๐)

ขอความใหม

รายละเอียดแนบทาย
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โอนเงินงบประมาณรายจายคางจาย (งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๒)โอนเงินงบประมาณรายจายคางจาย (งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๒)



๑ ๑

ประเภท   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (๔๒๑๐๐๐) ประเภท    คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (421000)

            - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยสัตหีบ

สุขุมวิท 45/2 (บานเลขที่ 35/18) หมูที่ 3 ต.สัตหีบ        

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  จํานวน  77,000.- บาท เพื่อจายเปนคา

กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 45/2 

(บานเลขที่ 35/18) หมูที่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

หมูที่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยการ โดยการกอสรางถนนผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง 3.00-4.00

กอสรางถนนผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง 4.00 เมตร เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดําเนินการไมนอยกวา 98 ตารางเมตร ตามรายละเอียด

ดําเนินการไมนอยกวา 112 ตารางเมตร ตามราย แบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เลขที่ 10/2562 เปนไป

ละเอียดแบบแปลน เทศบาลเมืองสัตหีบ เลขที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม

10/2562 เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2517 มาตรา 53 (1) เปนไปตาม

พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2517 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 – 2564 เปลี่ยนแปลง  

มาตรา 53 (1) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ครั้งที่ 4 หนา 3  ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

พ.ศ.2561 – 2564 แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 

ฉบับที่ 2 หนา 6 ลําดับที่ 9 ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป

๒ 2

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (421000) ประเภท    คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (421000)

  - โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชนในพื้น              - โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชนใน

ที่เทศบาลเมืองสัตหีบ  จํานวน  711,000.- บาท  พื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ  จํานวน  711,000.- บาท  

เพื่อจายเปนคาขุดลอกคลองสาธารณประโยชนใน เพื่อจายเปนคาขุดลอกคลองภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ

พื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ โดยการขุดลอกคลอง ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เลขที่ 

สัตหีบ ขุดลอกคลอง กม.5 ขุดลอกคลองซอย 29/2562 เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  

รวมมิตร คลองขางสุนหมูเดง คลองหมูบานกมล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2517  

เพชร ฯลฯ  ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล มาตรา 53 (5) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

เมืองสัตหีบ เลขที่ 29/2562 เปนไปตาม พ.ศ. 2561 – 2564 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4  หนา 5  

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่ม ลําดับที่ 3  ตั้งจายจากเงินรายได

เติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2517 มาตรา 53 (5) 

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 – 

2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 47 

ลําดับที่ 11 ตั้งจายจากเงินรายได 

ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  จํานวน  77,000.-

บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณ  

ซอยสัตหีบสุขุมวิท 45/2 (บานเลขที่ 35/18) 
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สุขุมวิท ๔๕/๒ (บานเลขที่ ๓๕/๑๘) หมูที่ 3        

   - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบ



๓ 3

ประเภท  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ประเภท    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

           สิ่งกอสราง (421100) สิ่งกอสราง (421100)

     - โครงการซอมแซมผิวจราจรแอสฟลทติกคอน               - โครงการปรับปรุงถนนบริเวณซอยสัตหีบ

กรีต บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 75 (ซอยลุงโพธิ)์ สุขุมวิท 75 (ซอยลุงโพธิ)์แยกขวา จํานวน  530,000.- 

แยกขวา จํานวน  530,000.- บาท  เพื่อจายเปน บาท  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน  บริเวณซอยสัตหีบ

คาซอมแซมผิว จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สุขุมวิท 75 (ซอยลุงโพธิ)์ แยกขวา  โดยการปูผิวจราจร

บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 75 (ซอยลุงโพธิ)์ แยก แอสฟลทติกฯ กวาง 4.50 – 7.00 เมตร ยาว 200.00 

ขวา โดยการซอมแซมผิวจราจรแอสฟลทติกฯ เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 

กวาง 5.50 – 6.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร  1,228 ตารางเมตร  พรอมปรับปรุงฝาบอพัก จํานวน 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 10 ฝา ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ 

1,228 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลน เลขที่ 23/2562 เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

เทศบาลเมืองสัตหีบ เลขที่ 23/2562 เปนไปตาม พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2517

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่ม. มาตรา 53(1) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.

เติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2517 มาตรา 53(1) 2561 – 2564 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  หนา 4  ลําดับ

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 – ที่ 2  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 10 

ลําดับที่ 14 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๔ 4

ประเภท  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ประเภท    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

     สิ่งกอสราง  (421100)

   - โครงการซอมแซมผิวจราจรแอสฟลทติกคอน              - โครงการปรับปรุงถนนบริเวณถนนเทศบาล 

กรีต บริเวณถนนเทศบาล 2/1  จํานวน  2/1  จํานวน  300,000.- บาท  เพื่อจายเปนคา

300,000.- บาท เพื่อจายเปนคาซอมแซมผิว ปรับปรุงถนนบริเวณถนนเทศบาล 2/1 โดยการปูผิว

จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล  จราจรแอสฟลทติกฯ กวาง 4.10 – 6.20 เมตร 

2/1 โดยการซอมแซมผิวจราจรแอส ฟลทติก ยาว 114.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนิน

คอนกรีต กวาง 4.10 – 6.20 เมตร ยาว การไมนอยกวา 671 ตารางเมตร พรอมปรับปรุงฝาบอ

114.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ พักเดิม จํานวน 10 ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลน

ดําเนินการ ไมนอยกวา 671 ตารางเมตร  เทศบาลเมืองสัตหีบ เลขที่ 8/2562 เปนไปตามพระราช

ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เลข บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)

ที่ 8/2562 เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 53(1) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
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พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2517 สี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  หนา 

มาตรา 53(1) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 6  ลําดับที่ 4  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

3 หนา 10 ลําดับที่ 15 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป

นายทวี  คงสวัสดิ์  - มีสมาชิกฯ ทานใด จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม เชิญทานสุรพล จิตตธรรมครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายสุรพล จิตตธรรม  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสุรพล จิตตธรรม สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองสัตหีบ จากญัตติที่เสนอมา ขออนุญาตสอบถามเปนขอๆ ดังนี้ ญัตติที่ 1

โครงการสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย 45/2 ที่แจง วาผิวจราจรกวาง

ไมเทากัน ขอความเดิม กวาง 4 เมตร และยาว 28 เมตร ขอความใหม 

กวาง 3.4 เมตร ยาว 24 เมตร ซึ่งตรงนี้จริงๆแลวเนื้องานจะ หายไปแตราคา

กอสรางเทาเดิม ผมอยากจะถามวาลักษณะแบบนี้ เมื่อเนื้องานหายไปทําไมจํานวน

เงินไมลดลงมาเชน เดียวกับโครงการที่ 3 ซอมแซมผิวจราจร ซอยลุงโพธิ์ เดิมบอก  

5.50 - 6.40 เมตร แลวก็มาเปลี่ยนเปน 4.50 - 7 .00 เมตร บอกวาตามแนว

สายไฟมีพื้นที่ใชสอย 1,228 ตร.ม. พอมาคํานวณคือความกวางลดลงไป 

คือ 40 x 200 ประมาณ 80 ตร.ม. ขณะที่ 80 ตร.ม. หายไป วงเงินเทาเดิม 

คือไมรูวานําอะไรมาคํานวณ และอีกเรื่องที่แจงวาปรับปรุงถนนหรือวาดําเนินการ

เกี่ยวกับบอพัก แจงวาปรับปรุงฝาบอพัก ปรับปรุงไหมครับ ถาทําก็แจงไปเลยวาทํา

ถาแจงวาปรับปรุง ปรับปรุงอะไร ปรับปรุงลักษณะไหน ถากรณีฝาไมพังไมปรับปรุง

หรือผูรับเหมามองแลววาตรงนี้ไมตองปรับปรุง ก็ไมปรับปรุง ถาผูรับเหมาบอก

ตองปรับปรุงก็คือตองปรับปรุง หรือวาทางสมาชิกไปดูวาฝาแอนขนาดนี้ตองทําแลว

แตผูรับเหมาบอกไมตองยังใชไดไมตองปรับปรุง แลวถามวายังไง คือเราทํากวางๆมา

ตลอด ที่ผานมาเราก็ไมวากัน โครงการที่ 2 เรื่องขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน 

วงเงิน 711,000 บาท ขอความเดิมก็คือที่แจงวาขุดลอกซอยตางๆ และคลองที่

แจงวาทับซอนกับ ไทยนิยมยั่งยืน จํานวน 2 แสนบาท ที่รัฐบาลเอามาชวย

คือตองมีการประสานงานกันวาโครงการนี้ ที่ทับซอนกันใชไหม มันทําทับซอนกัน

เหตุการณแบบนี้จะเกิดขึ้นเปนประจํา เชน 2.3 คลองหมูบานกมลเพชร

มีพื้นที่ทับซอนกับโครงการขุดคลองสาธารณประโยชน บริเวณลําหวยในซอย

สมุทรลอม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายป 2562 ถามวาคนทําโครงการมา
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คุณรูไหมวามันทับซอนกัน พอถึงเวลาทําไมได ก็นําเขาสภา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

กันมาตลอดวิธีการคํานวณพื้นที่ใชสอยลดลง แตวงเงินเทาเดิมหรือเพิ่มโครงการ

เขาไป แลววงเงินเดิมเทาไร วิเคราะหแบบไหน ขอบคุณครับ

นายทวี  คงสวัสดิ์  - นายวุฒิศักดิ์ สุริโย

ประธานสภาเทศบาล

นายวุฒิศักดิ์ สุริโย  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทาน

ผอ.กองชาง ผมนายวุฒิศักดิ์ สุริโย ผูอํานวยการกองชาง ขอชี้แจงเรื่องการขออนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง จํานวน 4 โครงการ ดังนี้ 

ตามที่ทานสมาชิกถาม คือที่ผานมาทุกปทางจังหวัดไมไดตรวจรายละเอียดกวาง

ยาวหนา เพราะปที่ผานมามีกติกาวาแผนอยางไร จะตองเสนอ

ตรงกัน ไมอยางนั้นเทศบัญญัติ เราจะไมผาน เงินก็จะไมไดกัน ก็เลยตองลอก

เทศบัญญัติที่เรามีในอดีต ในขอแรกที่เราไปสํารวจกันมา 45/2 จริงๆแลวถนน

ในเทศบัญญัตคือ 4 เมตร ความจริงแลวคือถนนมีความกวางยาวไมเทากัน

เนื่องจากวา 3.20 เมตร ก็มีนะครับ 4 เมตรก็มี พื้นที่เรามีมากกวานั้น ตร.ม.

มีมากกวานั้น มีพื้นที่ไหลทางดวย ก็เลยทําสิ่งที่จะตองดําเนินการได ตรงเวลา

ตรวจงานจาง จริงๆคือ 3.20 เกินนะครับ แต ตร.ม. เราจะคุมดวยพื้นที่ของเรา

12 นะครับ ที่เหลือก็จะเปนไหลทางนะครับ ใหงานเราผานไปได แตวา 4 เมตร 

ทําไมไดแนนอนครับ เนื่องจากวาดานหนามันติดกําแพงทางเขา ทางเขาชวง

แรกๆจะแคบมาก แลวก็โครงการที่ 2 ขุดลอกคลองนะครับ โครงการนี้ก็เนื่อง

จากวาเดิมเราวางแผน ชื่อหัวขอเราไว คือที่เราตั้งเอาไว 7 แสนกวานะครับ

เอาปที่ดําเนินงานมันจะมีงบประมาณในงานที่มาทํา เขาเสนอของเขาเองแลว

ก็มาทําแลวก็มาทับซอนกับของพื้นที่เรา แลวก็กรมบรรเทาสาธารณภัยเขาก็

เสนอโครงการไปดวย ในพื้นที่ทับซอนของเราอีก พอเราจะทําโครงการ พอตั้ง

เทศบัญญัติไปแลว เราจัดซื้อจัดจาง เขาก็ตีวาทําไมเราไมทําในสวนที่เขาทํา

ไปแลว มันจะทําไดไหม และจะจัดซื้อจัดจางไดหรือไม เราตรวจไมไดแนถาเปน

ลักษณะนี้ แสดงวาบางสวนเราไมมีพื้นที่ทํา เราตองแกเทศบัญญัติกอน ถึงจะมา

แกในสวนที่เหลือ ที่นี้เราจะเขียนยังไงใหครอบคลุม ในปนี้เทศบาลจัดของเขต 2 

เปนหมูบานกมลเพชร ก็จะเปนขุดคลองนะครับอยูระหวางเสนอราคากลางใน

อาทิตยหนานี้แลวนะครับ โครงการที่ 3 ก็คือซอยลุงโพธิ์ ดานขวามีการยาย
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เสาไฟฟาของเอกชนนะครับ เขาไปตั้งในถนนของเรา จึงทําใหถนนหลวง

แคบลง แลวไปดูความกวางสุดจากเรา วัดได 7 เมตร มันกวางกวาพื้นที่ในแผน

นะครับ เราไปเช็ควาทํา 200 ตร.ม. ไดเทาเดิมไหม แลวเขาก็ยืนยันวาเขียนให

คลุมกับการทํางานไดจริง ต่ําสุดของเราคือ 4.50 เมตร กวางมาถึง 4 เมตร 

ก็มีปรับปรุงบอพักของเกาตองเปนตะแกรง แลวเขาก็จะไปเชื่อมใหม แตไมใช

เหล็กหลอที่ราคาเปนหมื่นนะครับ คนละอยางกันในวงเงินนี้นะครับ ก็ขอเพิ่ม

รายละเอียดปดฝา สมัยกอนเราไมมีปดฝาในระบบใหมของเทศบัญญัตินะครับ 

และตะแกรงเขากําหนดเลยวาตองมีทุกอยางครับ เมื่อกอนเราไมเคยเขียนอยางนี้

เราเขียนตามแบบแปลนเทานั้น ปนี้เลยมีปญหาวาตองมีทุกอยางครอบคลุม

ทั้งหมด ไมงั้นจังหวัดจะพิจารณาไมใหผานครับ ที่มาของการแกไขนะครับ

โครงการที่ 4 คือ 2/1 ปรับปรุงถนน เชนกันนะครับ มันมีเฉพาะบอพักจริงๆ 

เราไมเคยบรรยายวามีบอพัก ความจริงเราก็ซอมดวย มี 10 ชุด ปรับปรุง

ฝาทอ 10 ชุด จริงๆมันตองมี เราก็เลยตองเพิ่มในเทศบัญญัตใหงานเดินหนา

ไปไดครับอาจจะมีความผิดพลาดของชางในชวงแรกที่วัดระยะหนึ่งไมตรงครับ 

จะแกไข และทางกองชางก็ขอโทษไว ณ ที่นี้ดวยนะครับ ตอไปจะไมใหมีการ

แกไขอีกครับ 

นายทวี  คงสวัสดิ์  - ทานวุฒิศักดิ์ พูดเร็วไปหนอย ขอใหชัดหนอยวา วิธีการที่ทานเลขาฯ ทานถาม 

ประธานสภาเทศบาล เกี่ยวกับ 2 ญัตติ 3 ขอ ไมเขาใจ ขอที่ชัดเจนครับ

นายวุฒิศักดิ์ สุริโย  - ครับ ตารางเมตร มันไดครับ

ผูอํานวยการกองชาง

นายทวี  คงสวัสดิ์  - ถา 3 - 4 เมตร ชวยอธิบายหนอยวาทํายังไงถึงจะลงตัว ตามที่ตารางเมตร ที่เขา

ประธานสภาเทศบาล ระบุมาในญัตติใหม

นายวุฒิศักดิ์ สุริโย  - 4 เมตร จริงๆแลวเราลอกจากแผนเดิมใน 3 - 4 ปที่แลว ดูในเทศบัญญัติ

ผูอํานวยการกองชาง จริงๆแลวชวงนั้นเทศบัญญัติเราทําไป 40 โครงการที่สงไป บางโครงการเราอาจจะ

พลาดบาง

นายทวี  คงสวัสดิ์  - ขออนุญาตอีกเรื่องครับ ตามที่ทานเลขานุการสภาบอกวาเดิม 4 เมตร 

ประธานสภาเทศบาล แตเรามาเปลี่ยนเปน 3 - 4 เมตร จํานวน ตร.ม. ตางกัน แตงบประมาณเรา
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ไมไดเปลี่ยน แตอางวา

ทางเขาไปมีกวางยาวไมเทากัน ผมเคยเขาไปเหมือนกัน บางบานเขาไมใหก็

จะมี 3 - 4 เมตร จึงขอสอบถามวาทําไมงบประมาณไมเปลี่ยน

นายวุฒิศักดิ์ สุริโย  - ทําเปนไหลทาง งบเทาเดิม ซึ่งก็หางกันเล็กนอย

ผูอํานวยการกองชาง

นายทวี  คงสวัสดิ์  - ทานสุรพล จิตตธรรม เชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายสุรพล จิตตธรรม  - ขออนุญาตทานประธานครับ ผมนายสุรพล จิตตธรรม ก็ตามที่กลาว ผมอยาก

สมาชิกสภาเทศบาล ทราบวาพื้นที่ใชสอยลดลง แตงบประมาณ แตบอกวานําไปทําไหลทาง และบอกวา

เอาไปทําไหลทาง ผมถามวาไหลทางอยูในเทศบัญญัติไหม อยูในแบบไหม 

ถาไหลทางไมอยูในแบบเราทําไหลทางไดยังไง เราไมเคยมีประมาณการไมเคยบอก

วาทําถนนเสนนี้ คาใชจายคืออะไร เหล็กเทาไร หิน ปูน ทราย เทาไหร เราไมเคยมี 

เราผานเทศบัญญัติกันมาตลอด โดยไมมีประมาณการ ก็เทากับวาใหสมาชิกสภา

คิดเอาเองวาที่บอกวา 7 แสน ที่บอกวาหนึ่งลานมันเปนวงเงินในการทําถนนเสนนี้ 

และพอจะลดเนื้องานลง ก็ไมรูวาไปลดตรงไหน เพราะประมาณการไมมี คือไมมี

ประมาณการมาเสนอตอนทําเทศบัญญัติ เรายกมือให เราทีมเดียวกัน แตวันนี้

ที่จะถามคือมันเปนลักษณะนี้และการที่บอกวาคลองนี้คลองนั้น ไปทับซอน

หรือวาไมทําอะไรแลวก็มาลงวาขุดรอบคลองภายในพื้นที่สัตหีบ มันกวาง ตอไป

เวลาทําถนนก็ไมตองไปบอกหรอกวาถนนเสนไหน แลวก็บอกทําถนนในพื้นที่สัตหีบ

เขตพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ แลวก็มาเขาสภาอีก เคยบอกวาพยายามอยา

เขามาแก ดูใหดีกอน อยาคิดวาสมาชิกไมถาม พอถามไมรูจะตอบยังไง

ไวคราวหนานะครับวาโครงการจะยังไง ครั้งนี้คงตองผานกันไปกอนนะครับ

ขอบคุณครับ

นายทวี  คงสวัสดิ์  - ไวคอยวากันอีกครั้งนะครับ การประชุมสภาคราวหนา นาจะมีราย

ประธานสภาเทศบาล ละเอียดมากกวานี้นะครับ เพราะวาถามีสมาชิกไดสงสัยอะไรแลว เวลาตอบ

ไมชัดเจนมันจะมีปญหา ยังอยูในวาระที่ 3 (3) เรื่องขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง

คําชี้แจงงบประมาณรายจาย มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้

อีกหรือไมครับ (ไมม)ี เมื่อไมมีผมขอมติในที่ประชุม โปรดยกมือขึ้น (ยกมือทุกคน)
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มติที่ประชุม  - ยกมือ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ

นายทวี  คงสวัสดิ์  - กอนอื่นผมขอชมกองชางหนอยครับ ทานรองไตรเทพ ทศวงศชาย ทานมีวิธี

ประธานสภาเทศบาล การใหมๆ ครับ ตอนนี้เราตัดหญาตั้งแตเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ตั้งแตเตาถาน 

จากสุขุมวิทที่ 1 มาเรื่อยๆ จนถึง กม 5 ในเขตเทศบาลทั้งหมด ในซอย 

ใชพนักงานทุกวันครับ วันละอยางนอย 2 คน ไปตัดหญาในซอยทั้งหมด

ตัดไปเรื่อยๆไมมีวันหยุด หยุดแคเสารอาทิตย อันนี้ดีมากครับ ประชาชนเห็นดวย

เพราะวาแตกอนเขาแจงถึงจะไป ตอนนี้ตัดเลย ตัดไปจนหมดทุกวัน ตองมี 2 คน

บางวัน 4 -5 คน หากทานใดที่มีเรื่องดวนก็เรียกได ถาทําเปนประจําผมเห็นดวย

เพราะวาประชาชนชอบมาก ปรบมือใหทานรองไตรเทพ ทศวงศชาย ดวยครับ 

 - เชิญทานสุรพล จิตตธรรม ครับ

นายสุรพล จิตตธรรม  - เรียนทานประธานสภา ผมนายสุรพล จิตตธรรม ขออนุญาตสอบถามเรื่องที่ขอ

สมาชิกสภาเทศบาล อนุมัติกันเงินไวเปนรายจายคางจาย จํานวน 19 โครงการ เปนเงิน 21 ลาน

และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจาย จํานวน 7 โครงการ เปนเงิน 14 ลาน ผานมา 

4 เดือนแลว ไมทราบวามีอะไรเพิ่มเติมหรือไม มีโครงการไหนทําไปแลว 

โครงการไหนยังไมทํา อยางกรณีซื้อรถดับเพลิง 6 ลานบาท ตกลงซื้อไหม แลวถา

ไมซื้อตกเปนงบสะสมใชไหม โครงการที่ขยายมาที่ยังไมไดทําคือจะปลอยตกทั้งหมด

หรือวามีการขยับขยายทําไปแลว ก็ขอใหชวยชี้แจงโครงการงบประมาณป 2562 

มีอะไรที่ผานสภาทําไปแลวบาง เพื่อใหสมาชิกสภาไดรับทราบความเคลื่อนไหว

ของเทศบาลวาไปถึงไหน เพื่อไปตอบชาวบานเขาไดเวลาเขาถาม ขอบคุณครับ 

นายทวี  คงสวัสดิ์  - มีทานสมาชิก ผูบริหารทานใดจะตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ทานสุรพล จิตตธรรม 

ประธานสภาเทศบาล สอบถามไหมครับ 

นายสุรพล จิตตธรรม  - เรียนทานประธานสภา ผมนายสุรพล จิตตธรรม เอาเปนวาครั้งนี้ไมเปนไรครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล คอยวากัน คือครั้งแรกที่เราคุยกันผมคิดวาเราจะประชุมสภาตนเดือน เราเปด

ประชุมสภาวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เปดตนเดือน แลวถาเราสอบถามแลว

มีขอติดขัดอะไร ก็ประชุมสภา ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงสิ่งที่สมาชิกสภาไมเขาใจ 

แตเรามาเปดประชุมวันที่ 28 ซึ่งเปดและปดเลย พอถามเดี๋ยวรอประชุมครั้งหนา
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คอยมาตอบครั้งหนาก็ได แลวขออนุญาตมาเรื่องปจจุบันครับ เรื่องกีฬา คืองาน

กีฬาของเรา เราจัดงานกีฬาโดยเฉพาะของกองการศึกษาไดจัดกีฬาไมวาจะเปน

กีฬาตะกรอ เปตอง ฟุตบอล ฟุตบอลมี 3 ประเภท มีบอลอาวุโส บอลประชาชน

และฟุตซอลเด็ก และปจจุบันกองการศึกษาก็ตัดงบประมาณในเรื่องฟุตบอลออก

ไป ฟุตบอลอาวุโส เปนบอลหนวยงาน ซึ่งเราเชิญ กร. เชิญฐานทัพ เชิญ นย.

เชิญ สอรฝ. เชิญศูนยฝกทหารใหม เชิญ อบต.แสมสาร และบางครั้งจะมี

กองเรือฟรีเกรดเขามารวม ซึ่งจัดมาทุกป แลวปนี้เราตัดงบประมาณทิ้ง ซึ่งงบ

ประมาณเรื่องนี้ผานสภามาแลว ก็ทราบวาจะไปจัดวอลเลยบอล ผมก็บอกวา

การจะไปจัดอะไรเรามีเงิน ไมจําเปนจะตองตัดโครงการทิ้งเพื่อไปจัดอีก

โครงการหนึ่ง แลวกองการศึกษาจะตัดอะไรออกตองดูดวย อยางถาคิดอยากจะ

ตัดฟุตบอล 7 คนที่กําลังจะจัดครั้งนี้ตัดได เพราะเปนบอลประชาชน เปนบอล 

อาวุโส เปนบอลเยาวชน 3 รุนดวยกัน ไมเกี่ยวกับหนวย เราไปตัดบอล

หนวยงานออก หนวยงานเขาก็ถาม และขณะนี้ฟุตบอล 7 คน ทางกองการศึกษา

แจงไปกับชมรมฟุตบอล VIP สัตหีบ วาขอเปลี่ยนสถานที่จัดการแขงขัน 

(คุณสาธิต สายรอด) จัดรวมกับเทศบาลมาโดยตลอด เพราะเด็กเราไมมีทางที่

จะไปอยูสนามเปนเดือน เพราะมีงานอยางอื่นทํา เพราะฉะนั้นตองจัดรวม

ซึ่งชมรมฟุตบอล VIP สัตหีบโดยประธานสาธิต สายรอด เปนชมรมที่อยูกับ

เทศบาลเมืองสัตหีบมา 2 สมัย 8 ป แลวอีก 4 ป รวม 12 ป รวมกันมา

ตลอด และคราวนี้ยายสถานที่จัดการแขงขันมาที่สนามฐานทัพเรือสัตหีบไป

ซึ่งทางกองกิจการพิเศษทําเรื่องนี้ไปหา ผบ.ฐานฯ ใหเซ็นอนุมติ แลวอนุญาตให

เทศบาลเมืองสัตหีบใชสนามได เพราะมี MOU  อยูกับเขา อยูๆเราบอกไมไดใช

สนาม แลวจะตอบเขายังไง เราเปนหนวยงานใหญ ถาไมมั่นใจในการจะใชสนาม

ก็ไมควรไปขอสนามเขา และทําไมตองยายสนาม สนามเต็มขอเปนสนามเล็ก 

เหมาะกับทําเปนฟุตซอลเด็ก 7 คน ปกตินักฟุตบอลไมชอบเลนสนามหญาเทียม

เพราะพื้นสนามมันแข็งเวลาเลน คนอายุมากจะกระแทก ขอเขา ขอเทาจะเสีย

และสนามฐานทัพฐานทัพเราทําสปริงเกอร หญาเขียว เพราะเทศบาลเมืองสัตหีบ

ไปใชสนามนี้แลวก็ฐานทัพยินยอมใหเทศบาลเมืองสัตหีบที่เดียวเขาไปใช

เปนความผูกพันธระหวางหนวยงานตอหนวยงาน เราทํารวมกันมาตลอด

ขอบคุณครับ

นายทวี  คงสวัสดิ์  - เชิญทานนายกครับ

ประธานสภาเทศบาล
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นายณรงค  บุญบรรเจิดศรี  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทาน

นายกเทศมนตรี ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการลดกีฬาฟุตบอลในโครงการของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

สําหรับกีฬาฟุตบอลเนื่องจากวาคณะกรรมการที่เรานั่งปรึกษากันวาเมื่อปที่

ผานๆมา จัดโครงการฟุตบอลไปแลวคอนขางมาก กีฬาฟุตบอล VIP ที่เราจัด

กันอยูที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งในชวงหลายปที่ผานมาก็มีการจัดกันอยูเรื่อยๆ 

และเนื่องจากชุมชนหลายชุมชน แจงมาวาทําไมเทศบาลเมืองสัตหีบถึงไม

สนับสนุนกีฬาอยางอื่นบาง ในขณะที่กีฬาฟุตบอล VIP ไปเตะอยูขางในคาย

ทหาร ซึ่งอยูนอกพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ มันเปนกีฬาที่พี่นองประชาชนไมคอย

รูเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เลย และก็การจัดก็จัดเฉพาะในกลุมเล็กๆ กลุมหนึ่งครับ 

ซึ่งผมก็มองวา ถาเปนเชนนั้นเราก็มาพิจารณาหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง

ฟุตบอล ซึ่งมีแขงกันหลายประเภท เราก็ยังมุงเนนเกี่ยวกับกีฬาของเด็กเปนหลัก

สวนกีฬาที่นอกเหนือจากเด็กและเยาวชนที่อยูในพื้นที่ที่เลนได เราก็ยังลดทอน

ลง แตตอนนี้จริงๆผมไมไดกําหนดวามันจะตองเปนอยางนั้นอยางนี้นะ เพียงแต

วาใหมันมีเหตุผลที่มันดีพอสมควรที่มันจะตองมีเอาไว แตเวลานี้ถาจะลดก็ขอ

ลดเปนกีฬาฟุตบอล VIP ก็ขอชี้แจงแคนี้ครับ ขอบคุณครับ

นายสุรพล จิตตธรรม  - เรียนทานประธานสภา ผมนายสุรพล จิตตธรรม ตามที่ทานนายกชี้แจงนะครับ

สมาชิกสภาเทศบาล คือถาจะตัดโครงการ ฟุตบอลมีฟุตบอลอาวุโส บอล 7 คน และฟุตซอล ตามที่

เขาเลนกัน บอลอาวุโสมีรุน 60 กวา ยังมีมาเลนเปนตัวอยางใหลูกหลานเขาเห็น

วาเราเลนเพื่อสุขภาพพลานามัยของนักกีฬา ถามวาทําไมเราไมมาเลนขางนอก

เลนขางนอก เราไมมีสนาม ขนาดเราทําโดมขณะนี้เปนที่จอดรถ จะจัดฟุตซอล

เด็กไฟที่อนุมัติมาแลวก็ไมไดทํา จะเทปูนก็ยังไมไดทําเปลี่ยนใหมอีกตอนนี้ เปนที่

จอดรถ ถาเราขอไวเปนที่จอดรถไมรูจะขอไวทําไม แลวชุมชนของเรา 1 

ชุมชน 1 ลานกีฬา ตั้งแตสมัยแรกเลยที่เขามา ไมรูวางานเยอะถึงขนาดไม

มีเวลาทํา ไมมีเวลาเขียนแบบ ซึ่งไมใชเรื่องยุงยาก ผมจัดกันเองได ชวยๆกันเลน

สนุกสนานกันไป แตละทีมก็จายเงินคากรรมการกันเพียงผมเสียดายโอกาส

 อําเภอสัตหีบมีเทศบาลเมืองสัตหีบ ที่จัดกีฬาไดดีกวาทุกที่ ที่อื่นเขาแทบไมมีใคร

สนใจกีฬาผมอยากใหคงกีฬาบอลอาวุโสไว โครงการควรจะมีตอผมก็ยินดีนะครับ

ยินดีที่จะประสานและจัดกันใหมได เพราะวายังมีโอกาสกัน แตถาทานผูบริหาร

เห็นวาไมมีความสําคัญก็รับครับ ก็ถือวาเปนการตัดสินใจของผูบริหาร ขอบคุณครับ
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นายทวี  คงสวัสดิ์  - ครับ อธิบายมาก็พอเขาใจกันหลายๆเรื่อง ก็ตองคุยกันและมาคุยกันแลว

ประธานสภาเทศบาล รับทราบปญหามีอะไร ยังอยูในวาระอื่นๆนะครับ เชิญคุณเสาวณียครับ

นางสาวเสาวนีย ฉัยยากุล  - ขออนุญาตเรียนถามเรื่องเครื่องราชฯคะ ไดไปสอบถามที่สํานักปลัดฯและ

สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามผูเกี่ยวของตอบวาใหเราไปซื้อเอง คะ

นายทวี  คงสวัสดิ์  - ปกติก็ซื้อเองอยูแลว

ประธานสภาเทศบาล

นางสาวเสาวนีย ฉัยยากุล  - จริงๆไมเคยซื้อเองเลยสักครั้ง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายทวี  คงสวัสดิ์  - เชิญคุณคนึงนิตยฯ

ประธานสภาเทศบาล

นางสาวคนึงนิตย พุยนอย  - ขออนุญาตชี้แจงนะคะ ในเรื่องเครื่องราชฯ จะมีในจํานวนที่จํากัดตามที่จังหวัดฯ

นักทรัพยากรบุคคล(ปก.) ใหมา ของผูชายไปจับฉลากมาแลว สวนของผูหญิง คือความ

ผิดพลาดของดิฉันเองคะที่ไปรับชา ทางจังหวัดจึงใหไปรับที่กรุงเทพฯ เอง

ก็จะรอเครื่องราชฯพรอมกับชุดใหญที่กําลังจะประกาศเร็วๆนี้ จะไปรับของกัน

ที่กรุงเทพฯ เลยคะ ขอบคุณคะ

นายทวี  คงสวัสดิ์  - ไมตองเสียเงินใชไหมครับ

ประธานสภาเทศบาล

นางคนึงนิตย พุยนอย  - ใชคะ แตที่จริงก็คือเครื่องราชย ทั้งหมดเนี่ยถาเราซื้อเองก็ซื้อได แตถาสมาชิก

นักทรัพยากรบุคคล(ปก.) หมดวาระแลว จะตองคืนเครื่องราชย ใหกับกรมเพราะเปนของกรม ถาอยาก

ติดตัวเองก็ตองซื้อเอง 

นายทวี  คงสวัสดิ์  - เขาใจนะครับ เชิญทานวิโรจน จันทฤทธิ์ ครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายวิโรจน จันทฤทธิ์  - เรียนประธานสภา ผมนายวิโรจน จันทฤทธิ์ พูดถึงเรื่องตัดหญา ผมเห็นดวยครับ

สมาชิกสภาเทศบาล
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นายทวี  คงสวัสดิ์  - เชิญทานรองไตรเทพ ทศวงศชาย

ประธานสภาเทศบาล

นายไตรเทพ ทศวงศชาย  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทาน

รองนายกเทศมนตรี รับปากวาจะไปดําเนินการใหทัน

นายทวี  คงสวัสดิ์  - เชิญทานรองนายไชยเทพ  บุญเลิศ

ประธานสภาเทศบาล

นายไชยเทพ  บุญเลิศ  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายไชยเทพ  บุญเลิศ รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี ในฐานะที่ดูแลกองการศึกษาอยูนะครับ เขาใจที่ทานสุรพล สอบถามมาในแนวทาง

เทศบาลของเราก็ตองดูสวนรวมที่เรานํางบประมาณไปลงกับพื้นที่นะครับ

ตองลงในจุดของเทศบาลเรากอนในฐานะที่ผมดูแลกองการศึกษาเปนคณะ

กรรมการของโรงเรียนตางๆ ทางโรงเรียนเขาก็ตอบมาวานาจะจัดใหเด็กนักเรียน

หรือเยาวชนไดมาแบงปนกีฬาตางๆบาง ตามที่ทานนายก

บอก วอลเลยบอล บาสเก็ตบอล ปงปอง เพราะเด็กของเรามีหลากหลาย เราก็ตอง

ดูทองถิ่นเรากอน เห็นแลววาการจัดบอลของคุณสุรพลรูจักกันหมดแลวก็ใน

สวนของสมาชิกเหมือนกัน อยูในสวนของเทศบาลเหมือนกัน มีความสัมพันธ

กันอยูแลว เราเก็บภาษีในทองถิ่นของเรา เราก็ตองดูแลพวกเรากอนนะครับ 

เลยตองตัดฟุตบอล VIP ทิ้งไป แตเยาวชนตางๆเรายังอยู แลวเราก็เนนการ

ฝกฝนพื้นฐานของเด็กๆ เพื่อใหตอยอดตอไป เพราะวาเด็กๆสมัยใหมเขาไมเลน

ฟุตบอล ฟุตซอลอยางเดียว มีหลายอยางหลายประเภทที่เยาวชนเขาสนใจ แต

เขาไมมีโอกาสเลน เราเปนตัวแทนเราก็ตองใหเยาวชนเลนกันใหครบถวนนะครับ

ชมรมบาสเก็ตบอล ชมรมตางๆของกีฬาจะมาเรื่อยครับ เราเปนตัวแทนโครงการ

เราก็ตองแจกจายเงิน ใหเขามีความสะดวกในการแขงขันจึงขอชี้แจงไวใน

โอกาสนี้ และ วันที่ 1 - 3 ม.ีค. 62 เปนงานรอยรักษวัฒนธรรมไทย จัดโดย

สภาวัฒนธรรมและเทศบาลของเราเปนแมงานหลัก มีอําเภอและสภาวัฒนธรรม

จังหวัดมารวมกันทําตรงนี้ ก็มีหลายอยางที่เปนไทยๆ เรียนเชิญทุกคนนะครับ

งานพวกเราเองไมใชงานคนอื่นเราตองมาชวยกัน วันที่ ๒ เปนวันเปด นาจะ

มากันใหเยอะๆ แตงชุดไทยกันมา นายอําเภอเปนประธานรวมกับสภาวัฒนธรรม

ตําบลตางๆ ในอําเภอสัตหีบ เราก็ประสานหมดแลว ถาดีจะจัดทุกๆป เพื่อแนะ

นําการทองเที่ยวเพื่อใหเทศบาลเราดีครับ ขอบคุณครับ

 -20-



นายทวี  คงสวัสดิ์  - เชิญทานสุรพล จิตตธรรม ครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายสุรพล จิตตธรรม  - เรียนทานประธานสภา ผมนายสุรพล จิตตธรรม วันนี้ก็จบแลว ขอบคุณทาน

สมาชิกสภาเทศบาล รองไชยเทพครับที่ไดแนะนํา จริงๆก็อยูที่ทัศนคติ สมาคมจังหวัดชลบุรีเขา

พยายามจัดกีฬาหลายๆประเภท ทั้งฝกสอน ทั้งอบรม ฝกหัดกรรมการ

ชลบุรีเปนสปอรตซิตี้ การแขงขันกีฬาทุกครั้งชลบุรีจะใชเด็กตัวเอง จะไม

ซื้อตัวมาเลน ของเราคือเลนทั้งบนดิน อากาศ และใตน้ํา เทศบาลสัตหีบของ

เราก็ควรเปนสปอรตซิตี้ตามจังหวัดไป แลวการจัดกีฬาผมเชื่อวาทานรองทําได

ทั้งบาสเก็ตบอล ปงปอง ทุกอยางสามารถทําไดหมด แลวงบประมาณปๆหนึ่ง

เราก็มากที่ผานสภาและผมมั่นใจปลัดใหมวิสัยทัศนดี ที่เกาที่ทานเคยทําก็งานดี

ไมมีงบตกฝากทานปลัดดวยนะครับ ชวยกระตุนแตละกองดวยนะครับ และถา

เราทําโครงการกีฬาผมเชื่อวาเราสามารถทําได ที่ไมตองตัดโครงการใด

กอนทําเทศบัญญัติ จะตัดจะเพิ่มตอนไหนก็ทําไปเลยตอนนั้น เพราะงบพัฒนา

เราแทบไมมีอะไรแลวฝากทานผูบริหารและทานปลัดกระตุนขาราชการดวยนะ

ครับ ขอบคุณครับ

นายทวี  คงสวัสดิ์  - เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายณรงค  บุญบรรเจิดศรี  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทาน

นายกเทศมนตรี ขอบคุณทานสมาชิกทุกทานที่รวมอธิบาย ทั้งโหวตทั้งยกมือ มีเรื่องที่จะแจงใหที่

ประชุมทราบ จะสังเกตุไดวาหลายๆปที่ผานมา เราทําเวทีประชาคมที่เปน

การรวมกับชุมชนหลายๆชุมชน มาทําในที่ๆเดียว ปญหาก็คือพี่นองประชาชน

ที่อยูในชุมชนเขารวมเวทีประชาคมคอนขางนอย ในปนี้เรารูสึกไดเลยวา

พี่นองประชาชนใหความสนใจมารวมในเวทีประชาคมมากกวาทุกป โดยที่

แตละชุมชนมารวมคอนขางมาก ขอถือโอกาสนี้เชิญสมาชิกสภาทุกทานเขา

รวมในเวทีประชาคมนะครับ และถือโอกาสนี้ขอบคุณทานเลขานุการสภา

ที่ชวยเปนปากเปนเสียงในการเรียกรองในเรื่องตางๆนะครับ อยากจะเรียน

อยางนี้นะครับวามีหลายๆเรื่องที่เมื่อสักครูนี้ในสภาไมไดตอบ เพราะไมได

เตรียมตัวมา ที่สอบถามความคืบหนาของงาน งบประมาณของปที่ผานมา

หรือการกันเงินเบิกจายตางๆ อยากจะเรียนนะครับวาในชวงที่ผานมามีงาน
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ที่ดําเนินการผานไปเปนจํานวนมาก เพียงแตเราไมไดเตรียมขอมูลมาให 

แตจะเลาใหฟงคราวๆ เพื่อความสบายใจ อาจจะรูสึกวาไมมีอะไรคืบหนา

ในชวงที่ผานมาก็มีงานแบบของกองชาง กําหนดเสนตายใหกองชาง วา

ในงบประมาณของปที่ผานมาคือตองเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ ซึ่ง

ทางกองชางก็ดําเนินการจวนจะเสร็จ สวนงบประมาณที่ไมไดเบิก เชนงบ

ประมาณ ๑๔ ลาน จริงๆผูรับเหมาดําเนินการไปถึงงวดที่ ๓ แตวาเรายังไมได

เบิก เนื่องจากมีปญหาการแกไขแบบแปลนยังไมเรียบรอยครับ ซึ่งเราก็

ชะลอไวกลัววาถาเราจายไปแลว เรื่องสัญญา แบบอะไรพวกนี้ อาจมีการ

โตเถียงกันภายหลัง แตจะเรียนคราวๆวางบประมาณมีการใชตลอดเวลา 

อีกเรื่องคือโครงการอาคารเอนกประสงค ที่เราตั้งไวทําเปนโรงกีฬา หรืออาคาร

สนามฟุตบอลงานกองชางจริงๆคืองานเยอะ เพราะวาเรามีงานจรที่เราคาดไมถึง

เยอะ พื้นที่สัตหีบเราเปนพื้นที่รับเสด็จ มักจะมีงานตางๆ

หลงเขามาตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องงานรับเสด็จ และเปนงานที่ทําทั้งนอก

และใน ซึ่งคนของเราก็มีนอย เราพยายามเคลีย

งานเกาออกมา เพื่อจะปดบัญชีใหไดในทุกๆ เรื่องที่กันเงินไว 

ในป ๖๒ เงินตางๆที่ตกคางอยูจะดําเนินการใหเสร็จภายในปนี้

ทั้งหมดรวมทั้งงบประมาณ 1๔ ลานบาท ที่วาเปนอาคารสํานักงาน

เทศบาลหรือวาเปนโครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็เปนเรื่องที่ดําเนินการเหมือนกัน

เรื่องงบประมาณอาคารเอนกประสงคที่กองชางไปจอดรถจริงๆก็ไมไดมีเจตนา

ที่จะไปทําอยางนั้น เพียงแตเห็นวาอาคารโลงๆไมไดทําประโยชนอะไร

สวนตัวแลวก็วางแผนวาจะทําสนามฟุตบอลเหมือนกัน กําลังวาจะปูหญาเทียม

และติดตั้งระบบไฟฟา แตเรายังมีงานเรงดวนที่จะตองดําเนินการในโอกาส

ตอไป ทุกวันนี้เรายังมีงานที่ตามหลังอยูตลอดเรื่องที่ทานสุรพลไดอภิปราย

เกี่ยวกับเรื่องการตัดโครงการฟุตบอลก็จะลองดูอีกทีนะครับวาจะดําเนินการ

ตอไปหรือไมหรือจะลดหยอนอะไรกันยังไงก็จะพิจารณากันอีกครั้ง เพื่อความ

สบายใจของทุกๆคน ขอบคุณทุกๆทานนะครับที่ชวยกันเกี่ยวกับปญหาตางๆ

ของทองถิ่นและก็ขอบคุณทุกๆคนที่ไดรวมกันแกไขปญหาตางๆ ขอบคุณทุกทานครับ

นายทวี  คงสวัสดิ์  - เชิญทานปลัดเทศบาลครับ

ประธานสภาเทศบาล

พ.อ.อ.ทวีผล ธรรมาวงศ  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทาน

ปลัดเทศบาล ผม พ.อ.อ.ทวีผล ธรรมานุวงศ ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ ขอชี้แจงตามเอกสาร 

ประเด็นแรกตามเอกสารหมายเลข 1 แจงใหผูบริหาร สมาชิกทองถิ่นและ

พนักงานสวนทองถิ่นตองวางตัวเปนกลางโดยเครงครัดและไมสนับสนุนหรือ

 -22-



ชวยเหลือพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้ง เอกสารที่ ๒ กระทรวงมหาดไทยมี

หนังสือไปหารือ กกต. ผูบริหารมีสิทธิที่จะชวยพรรคหรือผูสมัครหาเสียงไดหรือไม

กกต. ก็มีหนังสือตอบขอหารือ ใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ และลูกจาง

ในสังกัด ทุกประเภททุกระดับ ทั้งในสวนกลางสวนภูมิภาคละสวนทองถิ่น

วางตัวเปนกลาง ปรากฎวาในมติ ครม. ไมไดกลาวถึงเมื่อมีหนังสือหารือมาอีก

ครั้งวาในกรณีผูบริหารหรือสมาชิกสภาสวนทองถิ่น สามารถใหคําแนะนํา

หรือชวยเหลือในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งของผูสมัครหรือ

พรรคการเมืองไดซึ่งเปนไปตามแนวทางการพิจารณาการตอบขอหารือของ

คณะกรรมการเลือกตั้ง ประเด็นก็คือวาเอกสารมาใหตอบชัดเจนวาใหสมาชิก

สามารถชวยพรรคและผูสมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได ก็มีอีกประเด็นเกิดขึ้น

จังหวัดสกลนคร ไดฟองรอง กกต. เรื่องหนังสือขัดแยงกฎหมาย ตามมาตรา

ที่ 78 ตองดูอีกครั้งวาสามารถทําไดหรือไม

นายทวี  คงสวัสดิ์  - สรุปผูบริหาร สมาชิกสภาสามารถชวยผูสมัคร สส. ไดหรือไมครับ

ประธานสภาเทศบาล

พ.อ.อ.ทวีผล ธรรมาวงศ  - ตามหนังสือ ทําไดครับ อีกประเด็นคือหามใชอะไรที่เกี่ยวกับราชการหรือ

ปลัดเทศบาล ตําแหนงสวนตัวในการหาเสียง ไมใชเวลาราชการ ไมใชวัสดุอุปกรณ

ของราชการเขาไปหาเสียง

นายทวี  คงสวัสดิ์  - ขาราชการหาเสียงชวยพรรคไดหรือไมครับ

ประธานสภาเทศบาล

พ.อ.อ.ทวีผล ธรรมาวงศ  - ไมไดครับ

ปลัดเทศบาล

นายทวี  คงสวัสดิ์  - เชิญทานเลขานุการสภาครับ

ประธานสภาเทศบาล

 -23-



นายสุรพล จิตตธรรม  -                           ประกาศสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ

เลขานุการสภาเทศบาล  เรื่อง ปดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ ประจําป พ .ศ. 2562 สมัยแรก
            …………………………………………………………………………………..

              ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสัตหีบ ไดประกาศเรียกประชุมสภา    

เทศบาลเมืองสัตหีบ สมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ. 2562 สมัยแรก เมื่อวันที่  

23  มกราคม 2562 ตั้งแตวันที่ 1  กุมภาพันธ  2562  เปนตนไป มีกําหนด

ระยะเวลา 30 วัน ไปแลว นั้น

              อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และฉบับแกไขเพิ่มเติม จึงประกาศปดประชุมสภาเทศบาล       

สมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 สมัยแรก ตั้งแตวันที่  3  มีนาคม  

2562  เปนตนไป

              จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน

                    ประกาศ  ณ วันที่  28  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2562 

                (ลงชื่อ) นายทวี  คงสวัสดิ์                     

(นายทวี  คงสวัสดิ์) 

           ประธานสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ

นายทวี  คงสวัสดิ์  - ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายก

ประธานสภาเทศบาล เทศมนตรี ทานรองประธานสภาเทศบาล ทานเลขานุการสภาเทศบาล ทาน

สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการทุกกอง ตลอดจนผูเขารวมประชุม

ทุกทาน ปดประชุม

ปดประชุมเวลา 11.50  น.
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(ลงชื่อ) ......................................................................ผูบันทึกรายงาน

            นายสุรพล จิตตธรรม

          เลขานุการสภาเทศบาล

          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจถูกตองแลว

            เมื่อวันที่.........................................................

(ลงชื่อ) น.อ. .............................................................ประธานกรรมการ

            (สนิท  บุญเผื่อน)

           สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) .......................................................................กรรมการ

(ลงชื่อ) ร.ต.ต. ...........................................................กรรมการ/เลขานุกา

        (ทองหลอ   พานดอกไม)

          สมาชิกสภาเทศบาล
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           สมาชิกสภาเทศบาล

           (นายอาณัติ  รุงแจง)
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