
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 4/2561 

วันที ่13  กันยายน  2561 
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. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล 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 
29. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล   (ลาป่วย) 
2. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
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3. นายไพรทรูย์   รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
4. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ นักบริหารงานการคลัง รก.ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
6. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
10. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                          รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                          รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
12. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
13. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
14. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
15. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
16. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
17. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
18. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
19. นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
20. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
21. นางสาวดวงพร เสงี่ยมรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
22. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
23. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
24. นายอัฏฐชัย ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
25. นายปิยะ เพ็งเรือง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
26. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
27. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
28. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
29. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
30. นางสาววัชรีย์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง 
31. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
32. นางพรณิชา สุตภักดิ ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
33. นายอริย์ธัช จันทร นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
34. นางสาวนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร เจ้าพนักงานธุรการ 
35. นางสาวทิษฏยา       ชวนสินธุ ์          เจ้าพนักงานธุรการ 
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36. นางสาวปิยะรัตน์ สัจจาธรรม เจ้าพนักงานธุรการ 
37. นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์ นักทรัพยากรบุคคล 
38. นางดวงรัตน์       จันทร์ก าเหนิด           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
39. นางสาวอรทัย         ศรีพงศ์                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
40. ว่าที่รต.หญิงธิติวรรณ      เหมพิทักษ์               นักประชาสัมพันธ์ 
41. นายสุรพจน์      บุญน า               นิติกร 
42. นางสาวปิยะนุช พ่วงความสุข เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
43. นางสมฤดี รัตนวิจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
44. นางสาวสาวิตรี บรรเทิงสุข นิติกร 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561 
  บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน 
  สภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป 
  ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                     ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วม 

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ เชิญท่านเลขานุการ 
  สภาเทศบาลอ่านเรื่องขอขยายเวลาด้วยครับ 

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0023.4/12592  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 
เลขานุการสภาเทศบาล        เรื่อง ขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  

  ประจ าปี พ.ศ. 2561 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครระยอง  
  อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครระยอง ที่ สภา 64/2561  
  ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ตามท่ีสภาเทศบาลนครระยองรายงานว่า  
  มีความประสงค์ขอขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ออกไปอีกมีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  
  ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2561 เป็นต้นไป เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 จังหวัดระยองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งเทศบาล 
  นครระยอง อาศัยอ านาจตามนัย มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 จึงอนุญาตให้ 
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  เทศบาลนครระยองขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ออกไปอีกมีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ได้ตามที่เสนอขอ  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ  
  นายธีรวัฒน์  สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน   
  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                       

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   

   (  -ไม่มี-  ) 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3   
                                 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2561 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
                         ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2561 และสมัยประชุมสามัญ  
                        สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2561 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10  
     สิงหาคม 2561 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561  

  ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 
  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ  

   (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
      เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10  
     สิงหาคม 2561 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561  

  ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 

    โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
     สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2561  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561  
   เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2561 

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติเรื่องการรายงานข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัด และคา่เป้าหมายขั้นต่ า 
                       การจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลนครระยอง ปี 2560 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องการรายงานข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล  
ประธานสภาเทศบาล    เกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ า การจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลนครระยอง  
        ปี 2560 เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
               นายกเทศมนตรี  ขอเสนอญัตติ เรื่อง การรายงานข้อมูลตามแบบติดตาม 

  ประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ 
  เทศบาลนครระยอง ต่อสภาเทศบาลนครระยอง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  ขอรายงานผลข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและ 
  ค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครระยอง  
  ปี 2560 ต่อสภาเทศบาลนครระยอง มาเพ่ือทราบ 

  เหตุผล   ด้วยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักงานคณะกรรมการ 
  การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือ 
  เทศบาลด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการประเมินตนเอง และด าเนินการ 
  บันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล ลงในโปรแกรมระบบประมวลผล 
  เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยน าเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการ 
  บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 442 ตัวชีว้ัด  
  ไปใช้ในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนและวิธีการ 
  ประเมินตนเอง ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ประกอบด้วยผู้แทนส่วนงาน 
  ตามภารกิจการจัดบริการสาธารณะในแต่ละด้าน เพ่ือรับผิดชอบในการ 
  ประสานงานและรวบรวมข้อมูล 

2) ด าเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล โดยให้ 
  คณะกรรมการประเมินตนเองในแต่ละด้านรวบรวมข้อมูล และบันทึกข้อมูล 
  ตามแบบติดตามประเมินผลที่ก าหนด  
 3) เสนอผลการประเมินตนเองให้ผู้บริหารเทศบาลทราบและรับรอง  
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   4) จัดส่งผลการประเมินตนเองให้ส านักงานคณะกรรมการการ 
  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5) น าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภา 
เทศบาล เพ่ือให้ทราบผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตามแบบรวบรวมข้อมูล  

6) แจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนทราบ  

       ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองของ 
  คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยองมาเพ่ือทราบ ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล    เพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  

(  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม เป็นอันว่า 
  สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้รับทราบการรายงานข้อมูลตามแบบติดตาม 
  ประเมินผลเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ า การจัดบริการสาธารณะ  
  ของเทศบาลนครระยอง ปี 2560 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                  

ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติเพ่ือขอความ 

  เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ   ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ตามเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
  จ านวน 37,552,000 บาท (สามสิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)   
  จ าแนกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
  - แผนงาน  เคหะและชุมชน ยอดรวม      28,300,000   บาท 
  ด้าน  การเศรษฐกิจ 

               - แผนงาน  การพาณิชย์  ยอดรวม        8,500,000   บาท 
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  ด้าน  การด าเนินงานอ่ืน 
      - แผนงาน  งบกลาง  ยอดรวม          752,000   บาท 

  เหตุผล  ตามท่ีเทศบาลนครระยอง  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยตั้งประมาณการรายรับไว้ 
  ทั้งสิ้น จ านวน 716,430,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบหกล้านสี่แสนสามหมื่น- 
  บาทถ้วน) ปรากฏว่าถึงขณะนี้มีรายรับจริง จ านวน 755,166,701.61 บาท  
  (เจ็ดร้อยห้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)  
  ท าให้มีรายรับจริงเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับที่ตั้งไว้  
  จ านวน 38,736,701.76 บาท (สามสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพัน- 
  เจ็ดร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)  ดังนั้น  เทศบาลนครระยองจึงสามารถ 
  น าเงินรายรับจริงในส่วนที่เกินประมาณการรายรับมาด าเนินการจัดท า 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
  และแผนงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

                      คณะผู้บริหารได้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
  เทศบาลนครระยอง 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  
  ฉบับที่ 3  มาด าเนินการจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
  37,552,000 บาท (สามสิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

                       ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด  2  ลักษณะของงบประมาณ “ข้อ  21 การตรางบประมาณ 
  รายจ่ายเพิ่มเติม จะกระท าได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับ 
  อนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่ายหรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่  
  ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่าจะจ่ายจาก 
  เงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับหรือจากเงินรายได้ที่เกิน 
  ยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจ าปี” 

     จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1   
  ประจ าปีงบ ประมาณ  พ.ศ. 2561  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 
  นครระยอง เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ท่ีจะ 
ประธานสภาเทศบาล                   อภิปรายเพิ่มเติมถึงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1   

  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ขอเชิญครบั เชิญนายวโิรจน์  มโนพรศิริกุล 
นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองครับ ผมมีข้อสงสัยและต้องการจะ 
  สอบถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารในเรื่องของงบประมาณ 
  รายจ่ายเพ่ิมเติม ซึ่งตั้งงบประมาณไว้มีอยู่โครงการหนึ่งเป็นโครงการของ เขต 1  
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  คือมีการก่อสร้างท่อระบายน้ าบริเวณถนนเกาะกลอย ซอย 7 ซึ่งจะอยู่ใน 
  ร่างเทศบัญญัติอีกเล่มหนึ่ง ที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งมาให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ดู 
  คือร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ในหน้าที่ 14  
  สิ่งที่ต้องการจะสอบถามคือว่างบประมาณในการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
  เกาะกลอย ซอย 7 ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 6,000,000 บาท คือบริเวณ 
  เกาะกลอย ซอย 7 ในสมัยก่อนเมื่อ 10 ปีที่แล้ว บริเวณนั้นไม่มีปัญหาเรื่องน้ า 
  เพราะว่าบริเวณใกล้เคียงจะเป็นแหล่งรับน้ า น้ าจะซึมลงไปตามธรรมชาติ  
  แต่ว่าหลังจากนั้นเมืองมีการขยาย มีการถมที่ดิน พ้ืนที่ข้างเคียงจึงท าให้น้ า 
  ไม่สามารถระบายออกไปได้จึงเกิดปัญหาให้กับพ่ีน้องชุมชนบริเวณเกาะกลอย 
  ซอย 7 แล้วบริเวณใกล้เคียง สิ่งที่ผมต้องการจะกราบเรียนสอบถามคือ 
  ในรายละเอียดมีการเขียนอธิบายมาว่ามีการสร้างบ่อสูบน้ า และระบบสูบน้ า 
  จ านวน 1 แห่ง และพร้อมท่อส่งน้ า ความยาวไม่น้อยกว่า 220 เมตร เข้าใจได้ 
  ว่ากองช่างหรือทางเจ้าหน้าที่เข้าไปส ารวจคงจะทราบว่าน้ าไม่สามารถระบาย 
  ออกไปตามธรรมชาติได้ เพราะฉะนั้นจะต้องแก้ปัญหาโดยมีการวางท่อและมี 
  การพักน้ า และดึงน้ ากลับมา เพ่ือให้ระบายออกมาทางบริเวณเกาะกลอย 
  ทีต่้องการจะสอบถามคือว่าในรายละเอียดที่มีการตั้งงบประมาณในเรื่องของ 
  ตัวปั๊มน้ า คือถ้าอย่างนี้ก็สามารถที่จะดึงน้ าออกมาได้ เพราะฉะนั้นในรายละเอียด 
  ตรงนี้ งบประมาณที่ตั้งไว้ประมาณ 6,000,000 บาท ต้องการจะกราบเรียน 
  สอบถามว่าตรงนี้จะมีปั๊มน้ าด้วยหรือไม่ เพราะว่าเมื่อเสร็จแล้วจะได้ใช้งาน 
  ได้ทันที ขอกราบเรียนสอบถามเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล   
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่องระบบ 
  ระบายน้ าเกาะกลอย ซอย 7 ซึ่งที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถาม  
  เกรงว่าจะไม่มีปั๊มน้ าหรือเครื่องสูบน้ า ในงบประมาณนี้มีรวมอยู่แล้วครับ  
  เช่น ดูในข้อ 2 ระบบสูบน้ าจะมีวงเล็บ รวมปั๊มน้ า ท่อน้ าในระบบ และไฟฟ้า 
  พร้อมเลยครับ หากว่าก่อสร้างเสร็จก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าท่วม 
  บริเวณเกาะกลอย ซอย 7 ได้ทันที ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  มีอยู่โครงการหนึ่ง ผมได้เข้าไปประชุมแผนงานของเทศบาลนครระยอง 
  แตป่ระชาชนฝากถามมาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสถานที่กัก และดูแลสัตว์ 
  ประชาชนมีข้อสงสัยและสอบถามมา ผมก็ตอบไม่ได้ ผมจึงต้องการจะ 
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  สอบถามผู้บริหารเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจว่าอาคารกักสัตว์ 3 หลัง 
  แต่ละหลังสามารถกักสัตว์ได้ประมาณกี่ตัว และการเลี้ยงดูสัตว์จะใช้ 
  งบประมาณจากไหน เพราะว่ามีตัวอย่างอยู่แล้วทีเ่มื่อก่อนเคยมีสัตว์ตาย 
  ในกรง จึงไมต่้องการจะเห็นสภาพนั้นอีก ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา เชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาลท่านต่อไปครับ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประมาณการรายรับจ านวน  
  37,552,000 บาท ส่วนรายจ่ายแยกเป็น 3 กองงาน รายจ่ายงบกลาง    
  จ านวน 752,000 บาท รายจ่ายของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  จ านวน 8,500,000 บาท รายจ่ายของกองช่าง จ านวน 28,300,000 บาท 
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่อง 
  งบประมาณของคอกกักกันสุนัข เรื่องนี้ได้คิดกันไว้นานแล้วว่าถ้าหาก 
  น าสุนัขจรจัดมาเลี้ยงดูให้เป็นสัดส่วนแล้ว จะใช้เงินส่วนไหนในการดูแลต่อไป 
  ในอนาคตข้างหน้า อันดับแรก คือ เทศบาลเองก็คงต้องตั้งงบประมาณส่วนหนึ่ง  
  เพ่ือใช้ในการดูแล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท าหมัน อะไรต่าง ๆ ส่วนที่สอง 
  คืองบประมาณในการเลี้ยงดู อีกส่วนหนึ่งทางคณะผู้บริหารเองก็คิดท่ีจะตั้ง 
  มูลนิธิดูแลสุนัขจรจัด ซึ่งคิดว่าเมื่อก่อตั้งมูลนิธิแล้ว คาดว่าน่าจะมีผู้มี 
  จิตศรัทธาสนใจที่จะมาบริจาค ไมว่่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินของสัตว์  
  ผมเคยพูดคุยกับประชาชนภายนอกว่าต้องการที่จะตั้งมูลนิธิเพ่ีอกักกัน 
  และเลี้ยงดูสุนัขจรจัด เขาบอกว่าเห็นด้วยที่จะตั้งมูลนิธิ เขาพร้อมที่จะ 
  บริจาคไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์หรือเป็นอาหารต่าง ๆ เพ่ือเทศบาลนครระยอง 
  จะได้ไม่ต้องรับภาระจนเกินไป ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบ่งเบา 
  ภาระของเทศบาลได ้ผมต้องการจะกราบเรียนว่าปัจจุบันสุนัขจรจัดที่ไม่มี 
  เจ้าของนั้นรวมๆ แล้ว มีอยู่จ านวนประมาณเกือบ 700 ตัว และปัจจุบัน 
  มีโรคพิษสุนัขบ้าซ่ึงค่อนข้างจะรุนแรง ในจังหวัดระยองมีคนเสียชีวิตแล้ว 
  จากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาส าคัญของชาติ ถ้าหากว่าแต่ละแห่ง 
  ไม่ช่วยกันแล้ว ต่อไปปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น และหากว่า  
  รักษาไม่ทันก็จะตายอย่างเดียว ไม่มีทางรักษา จึงจ าเป็นต้องมีท่ีมาของ 
  โครงการนี้ เนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้เทศบาลได้จับสุนัขจรจัดไปปล่อยในบ่อขยะ  
  ปัจจุบันบ่อขยะไม่มีแล้ว จึงไม่รู้ว่าจะไปปล่อยที่ไหน หากว่าปล่อยไปสุนัข 
  ก็จะไม่มีอาหารกิน ก็อยู่ตามยถากรรมแบบอดอยาก อาจจะตายได้ง่าย 
  และก่อให้เกิดโรคติดต่อได้ง่ายด้วยเช่นกัน จึงจ าเป็นต้องตั้งโครงการนี้ขึ้นมา 
  จึงขอกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล     
      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม 
        เพ่ิมเติม ที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยองก็ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ 

  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  มาครบแล้ว และในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  เราไม่สามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ วันนี้เป็นการประชุมสภา 
  เทศบาลในวาระท่ีหนึ่ง เป็นการพิจารณาเห็นชอบรับหลักการ ผมจะขอมติ 
  จากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ 
  รับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 19 ท่าน เป็นเอกฉันท์ 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ได้เห็นชอบรับหลักการใน 

  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
  ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 49 ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายเมื่อสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นก าหนด 
  ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลเห็นสมควรว่าการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ควรใช้เวลากี่วัน 
  ในการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญเสนอครับ  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล                       และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายรักเร่  ส าราญรื่น  สมาชิกสภาเทศบาล 

  นครระยอง เขต 4 ผมขอเสนอระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติต่อ  
  คณะกรรมการแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น  ตามที่ท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล                      สภาเทศบาล นายรักเร ่ ส าราญรื่น เสนอระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติต่อ 
      คณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
        หรือไม่ ขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล      เทศบาลนครระยอง ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 

  แปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561  
  ถึงวันที่ 16 กันยายน 2561 และผมขอนัดประชุมครั้งต่อไปเพ่ือพิจารณา 
  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 2  และวาระที่ 3 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 
  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง  
  ส่วนในเรื่องของเอกสารจะให้ทางเจ้าหน้าที่จัดส่งให้ภายหลัง และขอให้ 
  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วย  

1. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล 
     2. นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์ 
     3. นายสมชาย  แสงสุขขา  
     4. นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
     5. นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย 

  ได้ปฏิบัติหน้าที่ของท่านภายในวันและเวลาดังกล่าวด้วย  

มติที่ประชุม      - รับหลักการ          

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล       ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน เนื่องจาก 
  สิ้นปีงบประมาณเดือนกันยายนนี้ มีข้าราชการหลายท่านไม่ว่าจะเป็น 
  ข้าราชการครู พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ได้เกษียณอายุราชการ ทางคณะบริหาร 
  มีความประสงค์จะจัดเลี้ยงขอบคุณ เลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ที่เกษียณอายุ 
  ราชการ จ านวน 12 ท่าน โดยจะจัดเลี้ยง ในวันที่ 25 กันยายน 2561  
  เดิมที่นัดไว้ คือวันที่ 24 กันยายน 2561 แต่ปรากฏว่าร้านอาหารไม่ว่าง  
  จึงขอเลื่อนไปเป็นวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องอาหารเพลินตา  
  ขอเชิญชวนท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านไปร่วมแสดงความยินดีกับ 
  ผู้ที่เกษียณอายุราชการด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    ท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองครับ ในเรื่องอ่ืนๆ วันนี้ผมมีเรื่องอยู่  
  3 ประเด็น ทีต่้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง 
  ผู้บริหาร เรื่องที่หนึ่ง คือ ผมได้ไปที่สวนสาธารณะโขดปอเพ่ือไปออกก าลังกาย  
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  จึงมีโอกาสได้ขับรถผ่านไปทางถนนราษฎร์บ ารุงในช่วงเย็น ซ่ึงจะเป็นช่วงที่มี 
  รถค่อนข้างมาก การจราจรคับคั่ง ผมได้สังเกตเห็นว่าตอนนี้มีป้ายที่ถนน 
  ราษฎร์บ ารุงติดในเรื่องของการจอดรถในวันคู่ และวันคี่ ผมดูแล้วปรากฏว่า 
  ตอนนี้ก็ยังไม่มีการบังคับใช้มากเท่าไร คือมีการปล่อยปละละเลยพอสมควร  
  จึงต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลว่าในเมื่อมีป้ายแล้ว  
  ก็ต้องการจะให้มีการกวดขันเรื่องนีด้้วย เช่น ให้เทศบาลนครระยองประสาน 
  ไปทางจราจรว่าให้ส่งเจ้าหน้าที่มาควบคุมดูแล และมีอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่า 
  ถ้าท าแล้วจะได้ผล เพราะได้มีการพูดคุยกับประชาชนที่ใช้รถบริเวณนั้น 
  เขาบอกว่าต้องการจะให้เทศบาลท าป้ายให้ยาวไปตลอดเส้นเลย  
  ท่านประธานสภาเทศบาลจะสังเกตเห็นว่ามีป้ายอยู่บริเวณหลังตลาด 
  หมอสาโรจน์ บริเวณถนนเส้นนั้น อยู่ในแนวเขต หากว่าเป็นไปได้ต้องการ 
  จะให้ติดป้ายยาวสุดไปเลย ซ่ึงจะช่วยแก้ไขการจราจรช่วงเช้า และเย็น 
  ได้มาก อีกประเด็นหนึ่ง คือมีประชาชนฝากมาว่าหากว่าเป็นไปได้ 
  ให้ทางเทศบาลนครระยองจัดทาสีตีเส้นตรงกลางถนนให้ชัดเจน เพราะว่า 
  บางครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนก็ไม่ทราบว่าฝ่ายไหนล้ าเขต ฝ่ายไหนผิด  
  และฝ่ายไหนถูก อีกเรื่องหนึ่ง คือ ถ้าเทศบาลมีการจัดระเบียบในเรื่องการ 
  จอดรถแล้วก็ดี เรื่องการจราจรแล้วก็ดี สิ่งที่ต้องการจะกราบเรียนอีกเรื่องหนึ่ง 
  คือการใช้ฟุตบาท ท่านประธานสภาเทศบาลจะสังเกตเห็นว่าฟุตบาทของ 
  เทศบาลนครระยอง ไม่ว่าจะเป็นถนนสายไหนๆ ก็แล้วแต่ ทั้งถนนสุขุมวิท  
  ถนนจันทอุดม หรือถนนราษฎร์บ ารุง ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ คือฟุตบาทของ 
  เทศบาลมีจริงแต่ไม่ค่อยได้ใช้ เพราะว่าประชาชนไม่สามารถที่จะใช้เดินหรือ 
  ใช้สัญจรได้ บางครั้งต้องเดินลงบนถนน เนื่องจากว่าบนฟุตบาทมีการตั้งวาง 
  สิ่งกรีดขวาง ผมได้มีการดูข่าวเมื่อไม่ก่ีวันที่ผ่านนี้ ที่กรุงเทพมหานคร  
  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสนใจในเรื่องของทางเท้าส าหรับประชาชน 
  เป็นอย่างยิ่ง จึงต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลว่า 
  เทศบาลนครระยองต้องให้ความสนใจในเรื่องของการให้พ้ืนที่กับประชาชน 
  ในการใช้ถนน การใช้ฟุตบาท เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน เพราะว่า 
  บางครั้งอาจจะเกิดอันตรายได้ เพราะรถบนถนนวิ่งกันค่อนข้างมาก เดินอยู่ 
  บนฟุตบาทดีๆ ก็ต้องลงมาเดินบนถนน ผมต้องการจะกราบเรียนท่าน 
  ประธานสภาเทศบาลผ่านไปยงัผู้บริหารว่าช่วยให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลเรื่องนี้ด้วยว่า 
  เทศบาลจะมีวิธีการจัดการเรื่องนี้อย่างไรได้บ้าง ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอวบ   

  วงศ์มหา 

นายอวบ  วงศ์มหา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอวบ  วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

  เขต 1 ผมมีอยู่เรื่องหนึ่ง คือ สวนศรีเมืองซ่ึงเป็นสถานที่ออกก าลังกายของ 
  ประชาชน แต่บางครั้งจะมีมิจฉาชีพ หรือขโมย คือมีประชาชนบอกกับผมว่า 
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  ควรให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วย ซึ่งมีอยู่วันหนึ่งที่ประชาชน 
  มาออกก าลังกาย โดยเขาขีร่ถจักรยานยนต์มา เขาบอกว่าเขาเอากระเป๋าสตางค์ 
  ใส่ไว้ใต้เบาะรถพอออกก าลังกายเสร็จ กลับมาที่รถจักรยานยนต์เปิดใต้ 
  เบาะรถดู ปรากฏว่ากระเป๋าสตางคย์ังอยู่ แต่เงินหายไป มีอีกเรื่องหนึ่ง 
  คือ เรื่องป้ายที่เจ้าหน้าที่ไปติดตั้งไว้ที่ถนน ค.2 สายบ้านแลง ป้ายที่ติดอยู่ 
  นอกเขต ควรให้เจ้าหน้าที่ไปส ารวจใหม่ว่าควรจะต้องย้ายให้ไปอยู่ในที่ 
  ทีถู่กต้องครับ ป้ายถนนไปตั้งผิดอยู่บริเวณข้างโรงทราย แต่เขาบอกต้องตั้ง 
  ระหว่างพูนไฉ่ 1 และพูนไฉ ่2 ถึงจะถูกต้อง และเป็นจุดที่อยู่ในเขต 
  ต้องการจะให้เทศบาลส่งเจ้าหน้าที่ไปส ารวจดูด้วย ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอวบ  วงศ์มหา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายสมชาย  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

  เขต 3 เรื่องถนนราษฎร์บ ารุง จะขอเพ่ิมเติมจากท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ที่ได้อภิปรายมาคือ 
  ถนนเส้นนี้เป็นถนนแคบ มีสองเลน ช่วงกลางวันรถจะจอดทั้ง 2 ข้างทาง 
  เหลือแค่เลนเดียว วิ่งได้คันเดียวเหมือนวันเวย์ คิดว่าหากไม่มีการแก้ไข 
  คือไม่ท าวันคู่ วันคี่ ต่อไปจะเกิดวิกฤตมาก เพราะช่วงนั้นหลุดจากตลาด 
  หมอสาโรจน์ไปก็จะมีร้านค้าอยู่เป็นจ านวนมาก ถ้าท าอาจจะกระทบกับ 
  ร้านค้าบ้าง แต่ถ้าไม่จัดระเบียบเลย ก็ไปไม่รอดครับ รถติดมาก ผมต้องการ 
  จะให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยองจัดท าป้ายจากตลาดหมอสาโรจน์ 
  ถึง Zood ถึงจะเหมาะสมครับ แต่อาจจะเดือดร้อนพวกร้านค้าเล็กน้อย 
  แต่เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านที่ได้ขึ้นมาแนะน า และได้ 
  ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะ 
  อย่างยิ่งถนนราษฎร์บ ารุง ซึ่งเรื่องนี้ทางจังหวัดระยองก็ได้เป็นห่วงเหมือนกัน 
  คือได้ก าชับมาว่าให้ฝ่ายจราจร สภ.เมืองระยอง กวดขันเรื่องนี้ อันดับแรก 
  เรื่องทางเท้า คิดว่าทางจังหวัดระยองจะสั่งการลงมาให้เทศบาลนครระยอง 
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  ไปหาวิธีการแก้ไข เพ่ือไมใ่ห้ประชาชนมารุกล้ าบนทางเท้า ไม่ใหร้้านค้ามา 
  ตั้งโต๊ะบนทางเท้า เพ่ือเปิดทางเท้าให้ประชาชนได้สัญจรไปมา ส่วนเรื่อง 
  การจราจรคิดว่าอีกไม่กี่วันก็จะเริ่มด าเนินการกวดขันจับกุม เนื่องจากว่า 
  เมื่อวานนี้ได้มีการประชุม กอ.ตร. โดยมีท่านรองนายกเทศมนตรีนครระยอง 
  นายวิชิต  ศรีชลา เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติว่าจะเริ่มกวดขันจับกุม 
  ในสัปดาห์หน้า คิดว่าคงจะท ากันอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องถนนราษฎร์บ ารุง 
  แล้วเรื่องป้ายบอกวันคู่ วันคี่ จะท าให้เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้น  
  ส่วนเรื่องการทาสีตีเส้นนั้นส านักปลัดเทศบาลได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่อง 
  ทาสีตีเส้นไว้แล้ว หากเทศบาลจะตสีีตีเส้นจราจรเองก็อาจจะไม่คงทนถาวร 
  เหมือนที่ไปจ้างเหมาผู้รับจ้างมาท า แต่คิดว่าหากสีที่ทาอยู่ได้ประมาณ  
  6 เดือน หรือ 1 ปี เทศบาลจะได้ทาสีใหม่คิดว่าจะง่ายกว่าเดิม เร็วขึ้น 
  และคล่องตัวขึ้น ซ่ึงจะรับเรื่องนี้ไว้ครับ สว่นอีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องในสวนศรีเมือง 
  รถจักรยานยนต์ทีเ่จ้าของมาจอดเพ่ือออกก าลังกายแล้วของหาย เรื่องนีจ้ะ 
  ก าชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเทศบาลนครระยอง และจะส่ง 
  เจ้าหน้าที่เทศกิจลงไปกวดขันให้มากขึ้น  และถนนซอยพูนไฉ่เรื่องนี้จะให้ 
  เจ้าหน้าที่ไปดูว่าป้ายที่น าไปติด ซ่ึงจริงๆ จะมีป้ายตรงปากซอยทางหนึ่งว่า  
  ปากซอยถนนพูนไฉ่ ซ่ึงอยู่ในเขต แต่อีกซอยหนึ่งจะไปออกทางถนน ค.2  
  ซ่ึงจะหลุดไปนอกเขต ดังนั้นปากซอยตรงนี้ไปอยู่นอกเขต จึงบอกให้ป้าย 
  ตรงนี้เข้ามาในถนนพูนไฉ่ จึงจ าเป็นจะต้องไปตั้งนอกเขตเล็กน้อย ซึ่งก็เป็น 
  นอกเขตจริงๆ เรื่องนีจ้ะให้เจ้าหน้าทีไ่ปดูถึงความเหมาะสมว่าควรจะต้ัง 
  ตรงไหนไดบ้้าง หากว่ามาตั้งอยู่ในซอยเลย คนวิ่งผ่านปากซอยก็จะไม่เห็นป้าย  
  เพราะป้ายอยู่ในซอย อยู่บริเวณถนนสุขุมวิทซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง 
  แต่ถ้าหากว่าหลุดไปทางถนน ค.2 แล้ว เส้นนั้นจะอยู่นอกเขต แต่ถ้าหากว่า 
  นอกเขตเทศบาลไม่มีป้ายบอก และต้องน าป้ายมาติดตั้งไว้ในซอย คนที่ผ่าน 
  ทางซอยนั้นกจ็ะไม่รู้ว่าซอยนี้คือซอยพูนไฉ่ หรือซอยอะไร เจ้าหน้าจึงไปติด 
  ไว้ข้างนอกเขต เพ่ือบอกว่าซอยพูนไฉ่จะสามารถออกทะลุตรงนี้ได้  
  เพ่ือให้ประชาชนผ่านมาแล้วได้เห็นชัดเจน เรื่องต่างๆ ทีท่่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล ทั้ง 3 ท่าน ได้ฝากมาทางคณะผู้บริหารจะน าไปปรับปรุง และแก้ไข 
  ในโอกาสต่อไปครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติมวันนี้สภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      นครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ 

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
  ท่านหวัหนา้ส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้ารว่มการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   

 

(ปิดประชุมเวลา 14.50 น.) 
 
 

            (ลงชื่อ)         นายสธุน  ซื่อประเสริฐ        ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)          อนุสรณ์  สุรนารถ            ประธานตรวจรายงานการประชุม  
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)          

                                        (ลงชื่อ)   ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์      กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงชื่อ)      ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

         (ลงชื่อ)      พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์       กรรมการและเลขานุการ  
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    ตรวจรายงานการประชุม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


