
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี2561 ครั้งที่ 6/2561 

วันที ่26  กันยายน  2561 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

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

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี             (ไปราชการ) 
2. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
3. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล   (ลากิจ) 
4. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล   (ลาป่วย) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
3. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
4. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ นักบริหารงานการคลัง รก.ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
5. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                          รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นางสุภา ข างาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
10. นางสุนิสา ร่มรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวดัปากน้ า 
11. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวดัโขดทิมทาราม 
12. ว่าที่ร้อยตรีจรัล   ภิญวัย   แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธติเทศบาลนครระยอง 
13. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
14. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
15. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
16. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
17. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
18. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
19. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
20. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
21. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
22. นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
23. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
24. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
25. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
26. นายอัฏฐชัย ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
27. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
28. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
29. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
30. นางสาววัชรีย์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
31. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
32. นางพรณิชา          สุตภักดิ ์              เจ้าพนักงานธุรการ 
33.  นางสมฤดี            รัตนวิจิตร            นักประชาสัมพันธ์ 
34. นางสาวอรทัย        ศรีพงศ์               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
35. นางสาวปิยะนุช      พ่วงความสุข        เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
36. นางกล่อมจิตต์ เจริญวัฒน์     เจ้าพนักงานทะเบียน  
37. นางอินทิราณี         วันทอง              เจ้าพนักงานทะเบียน 
38.     นางอุบล มณีแสง เจ้าพนักงานทะเบียน          
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39.  นางสาวชนิดาภา      จ านงนอก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
40. นางดวงรัตน์  จันทร์ก าเหนิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
41. นางสาวทิษฏยา  ชวนสินธุ ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
42.  นางสาวเสาวนีย์ เจริญสุข            เจ้าพนักงานธุรการ 
43. นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์      นักทรัพยากรบุคคล 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561 
  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 6/2561 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
ประธานสภาเทศบาล   

   (  -ไม่มี-  ) 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 2.1 รับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2561  

  ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
  ประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ  

   (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
      เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13   

  กันยายน  2561  โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
     สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวันที่ 13  กนัยายน  2561  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล    สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน  

  2561 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม 
  ขอเชิญครับ  

   (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
      เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 19   

  กันยายน  2561  โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องครับ 
 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
     สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561 เม่ือวันที่ 19  กนัยายน  2561  
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม วันนี้ไม่มีกระทู้ถามครับ   
ประธานสภาเทศบาล     

   (  -ไม่มี-  ) 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภาเทศบาล   วันนี้ไม่ครับ  

   (  -ไม่มี-  ) 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม ่5.1 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล   เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 
 
 



 5 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 

  เทศบาลนครระยอง   เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ  พ.ศ. 2561  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีหลักการและ 
  เหตุผล ดังนี ้

                                         หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2561 จ านวน 6,500,000  บาท  (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ไปตั้งจ่าย 
  เป็นรายการใหม่ ดังนี้  
  1. กองช่าง 

      แผนงานเคหะและชุมชน 
      ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 
                        1.1 ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์วิธีการ และแนวทาง 

  ในการปิดพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย พร้อมออกแบบเพื่อใช้เป็นสวนสาธารณะ  
  เป็นเงิน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)  รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้ายรายการที่ 1.1                 

  เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครระยองได้ตั้งงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561  
  หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมโครงการศึกษา 
  วิเคราะห์วิธีและแนวทางในการปิดพ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเพื่อใช้เป็น 
  สวนสาธารณะ จ านวน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) นั้น  
  เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าข้อก าหนดงาน (TOR) พร้อมราคากลางแล้วเสร็จ  
  และเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคา  
  เทศบาลได้พิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่ายังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ 
  โครงการดังกล่าวอยู่  โดยเห็นสมควรให้มีการศึกษาความเหมาะสมโครงการ 
  พร้อมออกแบบ เพ่ือใช้เป็นสวนสาธารณะ ในวงเงิน 6,500,000  บาท  
  (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) เท่าเดิม ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
  รายการใหม่  โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  

      4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 แล้ว 

                       ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 27  
  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง    
  เพื่อที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล   
  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คืองบประมาณนี้ได้ตั้งไว้แล้ว  
  6,500,000 บาท ปรากฏว่าเมื่อส่งเรื่องให้ส านักการคลังไปแล้ว  
  และเจ้าหน้าที่ได้ท า TOR ประกาศหาผู้รับจ้างแล้ว แต่ไม่มีผู้สนใจ  
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  เดิมอนุมัติไว้  6,500,000 บาท แต่เทศบาลน างบประมาณไปใช้แค่  
  3 ล้านกว่าบาท คือใช้แค่ศึกษาผลกระทบ แต่ตอนนี้เทศบาลมีความจ าเป็นจึงให้ 
  ศึกษาผลกระทบด้วยแล้วออกแบบไปด้วย ในวงเงิน 6,500,000 บาท  
  ที่สภาเทศบาลได้อนุมัติไว้ จึงต้องมาขออนุมัติจากสภาเทศบาลแห่งนี้ 
  อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิก 

  สภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในญัตตินี้ตามที่ 

  ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอเข้ามาในสภาเทศบาล ขออนุญาตเรียนถาม 
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปถึงท่านนายกเทศมนตรี จากเอกสารที่ได้ดู 
  ผมต้องการจะเรียนถามเป็นความรู้นะครับ เพราะไม่เคยพบเรื่องลักษณะ 
  แบบนี้มาก่อน ญัตตินี้ขอเสนอเข้ามาเป็นโอนเงิน ซึ่งผมดูแล้วว่าในตอนท้าย 
  ของระเบียบมีการพูดถึงลักษณะของเนื้องาน ปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยน 
  แตเ่มื่อผมดูจากเอกสารที่เจ้าหน้าที่ท ามา ผมว่าเนื้องาน และปริมาณตัวเงิน 
  นั้นเท่าเดิม ในรายละเอียดของเนื้องานยังคงเดิม ผมจึงสงสัยและต้องการค า 
  ชี้แจงว่าท าไมถึงไม่เป็นการกันเงินมากกว่าที่จะเป็นการโอนเงิน ขอเป็นความรู้ 
  เพ่ือการศึกษาต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทา่นนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี       ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คือเรื่องนี้เดิมงบประมาณเป็นการโอน 
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากว่างบประมาณตั้งไว้เป็นแค่ศึกษาวิธีการ 
  แต่ไม่รวมถึงออกแบบ ตอนนี้จะมีค าว่าพร้อมออกแบบจึงมีการเปลี่ยนแปลง  
  พร้อมออกแบบ เป็นการเปลี่ยนลักษณะโครงการ เมื่อเปลี่ยนแปลงจึงเข้า 
  หลักการที่ว่าขออนุมัติจากสภาเทศบาล เพราะโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  กราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลไดร้ับทราบ ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์  

นายทศพร  รติยานุวัฒน์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายทศพร  รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

  เขต 3 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ เรื่องที่เราจะออกแบบบ่อขยะฝังกลบ 
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  ท าสวนสาธารณะ จ าได้ว่านานมาแล้วเคยมีหน่วยงานหนึ่งสถาบันได้มา 
  ท าการออกแบบแล้วได้ประชุมกันเพ่ือคัดเลือกแบบ แต่ผมจ าไม่ได้ว่าสถาบันใด 
  และครั้งนั้นผมไดม้ีโอกาสเข้าร่วมประชุมด้วย เลือกอยู่หลายแบบเลย  
  จึงต้องการจะเรียนถามว่าแบบที่เลือกครั้งนั้นจะได้มาใช้ในครั้งนีห้รือไม่ 
  หรือว่าเทศบาลจะท าการออกแบบใหม ่ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี       ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอกราบเรียน 
  และขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่าง  
  คือมีนักศึกษาจากสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์ ได้แวะมาท่ีจังหวัดระยอง 
  แล้วแวะมาดูบ่อขยะของเทศบาลนครระยอง ผมจึงบอกให้น้องๆ  
  คณะสถาปัตยกรรมที่เป็นนักศึกษาลองร่างแบบคร่าวๆ ว่าผมต้องการจะท า 
  บ่อขยะนี้เป็นสวนสาธารณะ นักศึกษาจึงได้ออกแบบให้ แต่แบบนั้นเป็นแบบ 
  โครงคร่าวๆ ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดว่าโครงสร้างเป็นอย่างไรบ้าง  
  แต่แบบนี้เป็นส่วนหนึ่งทีอ่ยู่ในโครงการนี้ หากว่ามีสถาบันมารับจ้างศึกษา 
  ในวงเงิน 6,500,000 บาท แล้ว เวลาส ารวจออกแบบเทศบาลจะเอาแบบ 
  พวกนี้ที่ดูแล้วมีความเหมาะสมในบางเรื่องเข้าไปใส่ในตัวแบบนี้ แต่คงจะ   
  ไม่ได้เอามาแบบนั้นมาใช้ทั้งหมด เพราะว่ามีนักศึกษาหลายคน ออกแบบ 
  หลายแบบ ต่างคนต่างความคิดกัน และอาจารย์ก็บอกว่าแต่ละความคิด 
  ก็ดีท้ังหมด ถ้าหากว่าน าแบบทั้งหมดมารวมกันอยู่ข้างในก็คงจะยุ่งพอสมควร 
  จึงต้องจ้างสถาบันเลย ส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น 
  เกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ถ้าเกิดได้รับงานนี้ไปแล้ว จัดทีมงานเพ่ือมาศึกษา 
  ผลกระทบ พร้อมทั้งออกแบบสวนสาธารณะตรงนี้ด้วย ว่าเมื่อแบบตรงนี้ 
  ส าเร็จแล้วจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณเท่าไร เพ่ือจะน า 
  แบบ และงบประมาณตัวนี้ไปของบประมาณจากส่วนราชการมาท า 
  สวนสาธารณะอีกครั้งหนึ่ง จึงกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

  เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ส าหรับญัตตินี้ในโครงการการศึกษา 
  และออกแบบบ่อฝังกลบขยะให้เป็นสวนสาธารณะ ผมเองมีความคิดสนับสนุน 
  เรื่องนี้ เพราะว่าเหตุผลหลักคือปัจจุบันนี้สวนสาธารณะ ซึ่งเป็นที่ออกก าลังกาย  
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  ของพ่ีน้องชาวเทศบาลนครระยอง คือทีส่วนศรีเมือง ปัจจุบันนี้ถ้าหากว่า 
  ท่านประธานสภาเทศบาลไปดูในช่วงเย็นจะเห็นว่ามีพ่ีน้องประชาชนไป 
  ออกก าลังกายค่อนข้างมาก ดังนั้นโครงการนี้ผมจึงมีความเห็นที่สนับสนุนด้วย  
  ผมต้องการจะเสนอแนะว่าในการออกแบบสวนสาธารณะในปัจจุบัน 
  ต้องการจะให้มีในเรื่องของพ้ืนที่สีเขียว และมีลู่วิ่งหรือทางเดินโดยรอบ 
  ยกตัวอย่าง คือที่สวมลุมพินี กรุงเทพมหานคร เพ่ือทีพ่ี่น้องจะได้มีที่ 
  ออกก าลังกายทีก่ว้างขวาง ลู่วิ่งจะได้ยาวขึ้น เพราะสวนศรีเมืองอาจจะ 
  คับแคบไปแล้วในปัจจุบัน ทางเดินหรือลู่วิ่งมีแค่ 400 - 500 เมตรเท่านั้น 
  ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนสนใจในการออกก าลังกายค่อนข้างมาก จึงต้องการ 
  จะฝากทางท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร คือท่านนายกเทศมนตรี  
  ว่าเวลาจะออกแบบหรือให้ข้อมูลไปกับผู้ออกแบบ ฝากบอกให้ผู้ออกแบบ 
  ใส่รายละเอียดตรงนี้ไปด้วย ให้จุดออกก าลังกายให้มีในเรื่องของพ้ืนที่สีเขียว 
  เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชน และเพ่ือให้ใช้ 
  ประโยชน์ได้หลากหลายมากข้ึน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ    

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
   เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
     ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

มติที่ประชุม - อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - 5.2 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)  

                                        เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
                                    ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อ 

  สภาเทศบาลนครระยอง   เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
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                                            หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
  พ.ศ. 2561 จ านวน 6,500,000  บาท  (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

  1. กองช่าง 
      แผนงานเคหะและชุมชน 
      ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 
                        1.1 ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์วิธีการ และแนวทาง 

  ในการปิดพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย พร้อมออกแบบเพื่อใช้เป็นสวนสาธารณะ  
  เป็นเงิน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)  รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้ายรายการที่ 1.1                 

  เหตุผล   เทศบาลนครระยองได้ด าเนินการส ารวจการใช้จ่ายเงินใน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว ปรากฏว่ามีเงินงบประมาณท่ียังไม่ได้ 
  ด าเนินการในหมวดรายจ่ายอ่ืน จ านวน 6,500,000 บาท (หกล้าน- 

      ห้าแสนบาทถ้วน) ยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ 
      ผิดหมวด แต่ยังมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงานอยู่  
      จงึขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโครงการดังกล่าวได้ 
      บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 แล้ว 

                       ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 27  
  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

                       จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติกันเงินจากสภาเทศบาลนครระยอง    
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
       มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

มติที่ประชุม   - อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                          (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - 5.3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล                  รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561                    

                                 เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
  นครระยอง เพ่ือขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 36,800,000 บาท (สามสิบหกล้านแปด- 
  แสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตติ 

  เหตุผล   เนื่องจากรายจ่ายในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  เพ่ิงได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้ท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
  ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30 กันยายน 2561)  
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  ต่อสภาเทศบาลไปอีกหนึ่งปี  

        ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
       การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
       ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 หมวด 5  
       การกันเงิน          

                      “ข้อ  59  ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก 
  ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

                         หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
      ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง   ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
      อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
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      รายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือ 
      เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา 
      เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

   กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  
    หากไม่ได้ด าเนินการ หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้น 
     ตกเป็นเงินสะสม”                           

      จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หมวดค่าท่ีดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 36,800,000 บาท (สามสิบหก- 
     ล้านแปดแสนบาทถ้วน)  เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงินภายในปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2562 ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพรทรูย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ตามเอกสารตรงค่าศึกษาความเหมาะสม 
สมาชิกสภาเทศบาล    ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบเขื่อนกันคลื่นบริเวณชายหาด 

  แหลมเจริญ จ านวน  9,800,000 บาท ซึ่งจริงๆ แล้ว หัวข้อนี้เป็นเรื่องของ 
  การกันเงิน บังเอิญเมื่อการประชุมครั้งท่ีแล้วผมติดประชุมอีกท่ีหนึ่ง  
  จึงไม่ได้มาประชุมสภาเทศบาล ผมเห็นด้วยเรื่องการกันเงิน แต่ขออนุญาต 
  เพ่ิมเติมว่าในเรื่องการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบเขื่อนกนัคลื่น  
  เนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับประชาชนต าบลปากน้ าค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้น 
  ในเรื่องการส ารวจออกแบบเขื่อนกันคลื่นบริเวณชายหาด เชื่อว่าในอนาคต 
  อาจจะมีการออกแบบอะไรขึ้นมา หากว่าท าไปแล้ว ต้องการจะรบกวน 
  ท่านประธานสภาเทศบาลปรึกษาท่านผู้บริหารว่าผลกระทบนั้น หากว่าไป 
  ชี้แจงกับประชาชน ท าความเข้าใจกับประชาชนว่าจะออกแบบอย่างไร 
  ที่จะให้ประชาชนสามารถท ามาหากินได้ และไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมมาก 
  ขออนุญาตกราบเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 

      (  ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ   

  พ.ศ. 2561 โปรดยกมือครับ 
 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 

  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มติที่ประชุม   - อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - 5.4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล                  เทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

  เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  นายกเทศมนตรีฯ ขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลฯ คัดเลือกสมาชิกสภา 
  เทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ เพ่ือท าหน้าที่ก าหนด 
  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและร่วมจัดท าแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการ 
  พัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดร่างแผนพัฒนา  โดยมีหลักการ 
  และเหตุผล  ดังนี้   

  หลักการ   คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ จ านวนไม่เกินสามคน    
  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ   

  เหตุผล   ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ เมื่อวันที่  19     
  ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมีสมาชิกเทศบาลฯ จ านวนสามคน ร่วมเป็นกรรมการ    
  ซ่ึงวาระการด ารงต าแหน่งจะสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม 2561  ตามระเบียบ   
  กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
  พ.ศ. 2548 หมวด 1 ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ   
  พัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
   (1) ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ      
   (2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน เป็นกรรมการ    
   (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  

    เป็นกรรมการ    
   (4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือกจ านวนสามคน  
       เป็นกรรมการ    
   (5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น  

    คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นกรรมการ  
   (6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 

    ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคนเป็นกรรมการ  
   (7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ 

    และเลขานุการ  
   (8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณา 
  คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ จ านวนไม่เกินสามคน เพื่อเข้าร่วมเป็น 
  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล    ท่านเห็นสมควรให้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเป็นคณะกรรมการ 

  พัฒนาเทศบาลนคระยอง จ านวน 3 ท่าน ขอเชิญเสนอชื่อครับ  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายรักเร่  ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอเสนอ 

  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง จ านวน 3 ท่าน ดังนี้  

   1. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล 
     2. นายสมชาย  แสงสุขขา 
     3. นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น ได้เสนอ 
ประธานสภาเทศบาล    กรรมการชุดนี้จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล, 

  นายสมชาย  แสงสุขขา และนายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  
  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีก 
        หรือไม่ครับ 

         (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม เป็นอันว่ามติของสภา  
       เทศบาลแห่งนี้ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ
      พัฒนาเทศบาลนครระยอง จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

   1. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล 
     2. นายสมชาย  แสงสุขขา 
     3. นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 

มติที่ประชุม     - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
                           เทศบาลนครระยอง จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล, 

  นายสมชาย  แสงสุขขา และนายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - 5.5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอให้พิจารณาคัดเลือก 
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
                                            แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  
               ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง  

  เพ่ือขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการติดตาม 
  และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  นครระยอง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขอให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา 
  เทศบาล จ านวน  3 ท่าน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

  เหตุผล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและ   
  ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

                       ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลฯ จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี  
  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 จึงมีความจ าเป็นต้องสรรหาคณะกรรมการ 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยองชุดใหม่ เพื่อให้เกิด 
  ความต่อเนื่อง ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

              จึงเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือกสมาชิก 
  สภาเทศบาลจ านวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง เพื่อที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป  

                              ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล    ท่านเห็นสมควรว่าสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองท่านใดมีความเหมาะสม 

  ที่จะเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  จ านวน 3 ท่าน ขอเชิญเสนอชื่อครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 

นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล   เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายพจนาท   

  นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ผมขอเสนอรายชื่อ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  จ านวน 3 ท่าน ดังนี ้
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1. นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ 
     2. นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
     3. นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  
ประธานสภาเทศบาล      ได้เสนอกรรมการชุดนี้ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชลัช  รจุิพัฒนพงศ์, 
      นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา และนายอนุสรณ์  สุรนารถ เป็นคณะกรรมการ 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีก 
  หรือไม่ครับ 

         (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม เป็นอันว่ามติของสภา  
        เทศบาลแห่งนี้ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ
      ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ 
     2. นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
     3. นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

มติที่ประชุม     - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและ 
                           ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง จ านวน 3 ท่าน ได้แก่  
      นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์, นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา และนายอนุสรณ์   

  สุรนารถ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล      ต่อทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์   
     สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

  เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขออนุญาตกลับไปที่รายงาน 
  การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 
  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 5 ขออนุญาตแก้ไข  
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 600,000 บาท ให้แก้ไขเป็น จ านวน  
  6,000,000 บาท และหน้าที่ 18  บรรทัดที่ 18 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า  
  เกาะกลอยซอย 7  จ านวน 600,000 บาท ให้แก้ไขเป็น จ านวน 6,000,000 บาท  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  



 16 

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล     
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

  เขต 3 มีเรื่องเก่ียวกับถนนราษฎร์บ ารุง มีป้ายบอกว่าจอดวันคี่วันคู่  
  แล้วรณรงค์ใช้ฟุตบาท ผมได้สังเกตการณ์มาประมาณ 7 - 8 วันนี ้
  ว่าการจัดระเบียบวันคี่วันคู่นั้นท าได้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็ถือว่า 
  ใช้ได ้ผมต้องการจะเสนอว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้ ตรงบริเวณสามแยกออคิด 
  ซึ่งจะมรีถติดบริเวณนั้นมาก เพราะถนนสายนี้สายไหนๆ ก็จะมารวมกัน  
  เช่น มาจากกรอกยายชา มาจากสี่แยกท่าบรรทุก รถก็วิ่งมาตามเส้นทางนี้  
  ผมต้องการจะให้ตรงนี้ท าเป็นป้าย หรือท าช่องส าหรับยูเทิรน์รถ เพื่อให้รถวิ่ง 
  มาข้ึน ซอย 4 และต้องการจะให้ท าป้ายที่มสีัญญาณ คืออาจจะใช้โซล่าเซลล์ 
  หรืออะไรก็ได้ โดยติดไฟหรือท าป้ายให้มีขนาดใหญ ่และฟุตบาทต้องการ 
  จะให้ปรับปรุงให้สวยงาม โดยตรงเหลี่ยมฟุตบาทอาจจะท าเป็นมุม 45 องศา  
  เพ่ือให้เกิดความสวยงาม ต้องการจะให้มเีสาไฟฟ้าตรงถนนบริเวณชายคลอง 
  จากตลาดที่จะไปเนินพระ และในอนาคตน่าจะมีถนนจากริมน้ าบางจาก 
  ไปออกหลังวัดโขดใต้ ตรงแถวนั้นจะมีคลองห้วงมะค่า ไปห้วงกลม  
  ไปโขดแหลมสน เนื้อที่ประมาณก่ีสิบไร่ ผมก็ไม่ทราบ และจะมีคลอง 
  ห้วงลุงคุย ซึ่งอาจจะท าเป็นสระเพ่ือให้รถดับเพลิงมาใช้น้ าตรงนี้ในการ 
  ดับเพลิง คิดว่าอนาคตน่าจะเป็นที่ตากอากาศได้ ขอขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักแร่  ส าราญรื่น  

นายรักแร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ในวาระอ่ืนๆ นี้ ผมมีเรื่องที่ต้องการจะฝาก 

  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร เรื่องที่หนึ่ง คือเรื่องเสียง 
  ตามสาย  มีสมาชิกสภาเทศบาลเคยได้น าเรียนหลายครั้งในสภาเทศบาลแห่งนี้ 
  ว่าเสียงตามสายตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ และบางจุดก็ยังต้องการแก้ไข ในหลายๆ เขต 
  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการติดตั้ง คือถ้าเสียงตามสายอยู่ตรงไหนก็ 
  ต้องการใช้ไฟฟ้าของบ้านตรงนั้น ท าไมเทศบาลไม่แก้ไขให้ใช้ไฟฟ้าที่แสงสว่าง 
  ของเทศบาล เพราะหากว่าเทศบาลไปขอใช้ไฟตามบ้านเรือนประชาชนแล้ว 
  ค่อนข้างยาก เทศบาลก็จะแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้ จึงต้องการจะฝากท่าน 
  ประธานสภาเทศบาลไว้ว่าเสียงตามสายตอนนี้ส าคัญ มีประชาชนเขา 
  ต้องการจะฟัง เพราะว่าข่าวสารข้อมูลตรงนี้ได้รับฟังจากเทศบาลนครระยอง 
  ซ่ึงเขาตั้งใจจะฟังกันในหลายชุมชนทีเดียว ซ่ึงเวลาแจ้งช่างไปซ่อมครั้งใด 
  ก็ติดขัดเรื่องไฟฟ้าทุกครั้งเลย  แสงสว่างเทศบาลก็ใช้อยู่แล้ว ถ้าหากว่า 
  เทศบาลจะไปพ่วงคิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เรื่องที่สอง คือถนนสาย 
  สมุทรเจดีย์ที่จะไปออกราษฎร์บ ารุง เป็นเวลาหลายสิบปแีล้วก็ยังอยู่ 
  เหมือนเดิม ความมืดปกคลุมตรงนั้น ท าให้เกิดอันตรายส าหรับผู้ที่ใช้ถนน 
  เส้นนั้น เช่น อาจจะเกิดการฉกชิงวิ่งราว เกิดการกระชากสร้อย เพราะว่า 
 
 



 17 

  บริเวณนั้นค่อนข้างจะมืด ฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปยังผู้บริหาร 
  ว่าน่าจะมีไฟสีส้ม หรือไปตัดกิ่งไม้ให้โปร่ง และเสริมไฟ อาจจะมีเสา  
  High Mast หนึ่งต้น เพ่ือให้มีแสงสว่าง ซึ่งบริเวณโรงฆ่าสัตว์ตรงนั้นมืด 
  และอันตรายมาก เพราะฉะนั้นในฐานะเราเป็นสมาชิกสภาเทศบาลก็ต้อง 
  รับเรื่องของชาวบ้านมาแจ้งที่สภาเทศบาลแห่งนี้ เรื่องที่สาม ซ่ึงผมเคยพูด 
  ครั้งหนึ่งแล้วที่สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ทางที่ตรงข้ามกับซอยแม่ย่า 
  ที่มบีุคคลบุกรุกเข้าไป ซ่ึงตรงนั้นน่าจะเป็นซอยแม่ย่า 2 ที่เป็นทางสาธารณะ 
  เข้ามาที่เคยบอกว่า 8 เมตร เข้ามาเหลือ 6 เมตร ตอนนี้ชาวบ้านไปก้ันรั้ว 
  รุกล้ าที่ดิน ปัจจุบันนี้เทศบาลก็ยังไม่ได้ด าเนินการอะไร คือด้วยความเป็น 
  ห่วงเป็นใยจริงๆ เพราะทางจะค่อยๆ หายไป ซ่ึงเคยไปพูดกับประชาชน 
  ตรงนั้นแล้ว เขาบอกว่าเทศบาลนครระยองจะเข้ามาเปิดทางเม่ือไร เขาก็จะ 
  รื้อให้ ชาวบ้านก็สุดยอดเหมือนกัน เทศบาลจะมาเปิดทางเมื่อไร เขาถึงจะ 
  หดรั้วเข้ามา เขาบอกว่าตอนนี้เอาไว้แบบนี้ก่อน ผมจึงต้องการจะให้เทศบาล 
  ด าเนินการเรื่องนี้โดยเร็ว โดยเปิดทางแล้วจะมีหินอะไรก็ตาม ก็ให้ไปเกลี่ย 
  ทางไว้ เพราะตอนนี้จับจองจะถึงลวดหนามกันอีกแล้ว ขอฝากท่านประธาน 
  สภาเทศบาลไว้ด้วย เพราะเป็นความเดือดร้อนจึงขอน าเรื่องนี้มาเสนอครับ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

  เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอสนับสนุนในเรื่องของไฟแสงสว่าง 
  จากที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น ขออภัยที่เอ่ยนาม 
  ที่ได้กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลว่าขณะนี้ตามซอยต่างๆ ในเขต 
  เทศบาลนครระยองเกือบจะทุกเขต บางซอยที่ผมสังเกตเห็นตามที่ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น ได้พูดไปเมื่อสักครู่  
  คือซอยทางโรงฆ่าสัตว์ ซ่ึงซอยนั้นจะมืดมากตอนช่วงกลางคืน ไฟแสงสว่าง 
  จะไม่เพียงพอ ก็ขอสนับสนุนในเรื่องนี้ขอให้ทางผู้บริหารสั่งการให้เจ้าหน้าที่ 
  ไปดูในเรื่องของซอยอ่ืนๆ ในทุกๆ เขต ขณะนี้หน้าฝนไฟฟ้าจะเสียในหลายจุด  
  คือในเวลากลางคืนประชาชนทีส่ัญจรไปมาจะไม่ได้รับความสะดวก และค่อนข้าง 
  จะอันตราย คือมีพ่ีน้องประชาชนฝากมาครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

  เขต 4 ครับ ท่านประธานสภาเทศบาลครับ การประชุมครั้งนี้ก็ได้กันเงินแล้ว 
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  ผมต้องการจะฝากงานที่สภาเทศบาลได้อนุมัติโครงการไป คือต้องการจะให้ 
  เร่งรัดแต่ละโครงการให้เร็วขึ้น เพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนก็ใกล้จะหมดแล้ว 
  ต้องการจะให้เร่งรัดงานที่ค้างค่อนข้างมาก เพ่ือประชาชนจะได้รับความ 
  สะดวกสบายยิ่งขึ้น เช่น งานถนนหนทาง งานด้านอ่ืนๆ หรือว่างานไฟฟ้า 
  ส่องสว่าง ผมได้เคยอภิปรายไปคือต้องการจะให้ติดตั้งไฟฟ้าสีส้มในถนนสายหลัก  
  เช่น ถนนราษฎร์บ ารุง ถนนสมุทรเจดีย์ ถนนสนามเป้า ถนนบางจาก 
  เพราะว่าได้ท าท่ีถนนสัมฤทธิ์แล้ว ปรากฏว่าประชาชนพึงพอใจกันมาก 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติม วันนี้สภาเทศบาล 
        นครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ 

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   
 

(ปิดประชุมเวลา 15.00 น.) 
 

            (ลงชื่อ)      นายสุธน  ซื่อประเสริฐ        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

          (ลงชื่อ)         อนุสรณ์  สุรนารถ            ประธานตรวจรายงานการประชุม  
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)          

(ลงชื่อ)   ภาณุพงค์พัฒนวงศ์อนันต์        กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงชื่อ)    ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย        กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

      (ลงชื่อ)     พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์       กรรมการและเลขานุการ  
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    ตรวจรายงานการประชุม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

            (ลงชื่อ)                                           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม 
                 
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        

 
                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
            
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 

 

 
 
 
 


