
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 

วันที ่29  พฤศจิกายน  2561 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี 
3. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
7. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
8. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางอําไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายรักเร่   สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี                  
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
3. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  
6. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล         (ลากิจ) 
7. นายไพรทรูย์   รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล     (ลากิจ) 
8. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล     (ลาป่วย) 
9. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล    (ไปราชการ) 
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10. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล    (ลากิจ) 
11. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล     (ไปราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
4. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
5. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ นักบริหารงานการคลัง รก.ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
6. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
9. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
10. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                          รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
12. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 
13. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
14. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
15. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
16. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
17. นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
18. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
19. นางสาวดวงพร เสงี่ยมรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
20. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
22. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หวัหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
23. นางสาวพิสมร  สมานสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
24. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
25. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
26. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
27. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล 
28. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
29. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
30. นางสาววัชรีย์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง  
31. นางสาวอรทัย        ศรีพงศ์               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
32. นายอริย์ธัช           จันทร นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
33.  นางสมฤด ี            รัตนวิจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
34. นางสาวอุษณีย์       โสธนะ นักทรัพยากรบุคคล 
35. นางสาวเสาวลักษณ์  สืบนุการวัฒนา นักพัฒนาชุมชน 
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36. นางสาววรรณศิริ      ชวนไชยสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล 
37. นางสาวธนิตตา       จันทศร นักทรัพยากรบุคคล 
38. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
39. นางสาวทิษฏยา ชวนสินธุ ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
40. นางสาวปิยะนุช      พ่วงความสุข เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
41. นางสาวปิยะรัตน์     สัจจาธรรม เจ้าพนักงานธุรการ 
42. นางสาวณัฐยกานต์   ไชยา เจ้าพนักงานธุรการ 
43. นายไวย์พจน์ พิมพิศาล เจ้าพนักงานธุรการ 
44. นางวลัยพร            ธนสินทวี เจ้าพนักงานธุรการ 
45. นางอินทิราณี         วันทอง เจ้าพนักงานทะเบียน 
46. นายรัชวุฒ ิ รุ่งปิยะสิริ           เจ้าพนักงานทะเบียน   
47. นายพงศ์ภรณ์   บุญเดชเศรษฐี เจ้าพนักงานทะเบียน 
48. นางกล่อมจิตต์ เจริญวัฒน์     เจ้าพนักงานทะเบียน  
49. นางสาวปาริฉัตร     ติวาสิริพงศ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 
  บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน 
  สภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป 
  ขอเรียนเชิญครับ 

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

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับผมขอเชิญ 
  ท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุมสภาด้วยครับ 

นายสุธน ซื่อประเสริฐ  - ประกาศสภาเทศบาลนครระยองเรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

  นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 28   
  กุมภาพันธ์  2561 ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561   
  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน  2561  เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน 
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     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแต่วันที่ 10  
  พฤศจิกายน  2561  เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่   5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  
      นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                       

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   

   (  -ไม่มี-  ) 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7/2561 

                       เมื่อวันที่ 29  กันยายน  2561 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไข 
  รายงานการประชุมขอเชิญครับ  

   (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
      เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ประจําปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7/2561  

  เมื่อวันที่ 29  กันยายน 2561 โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องครับ 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
     สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7/2561 เม่ือวันที่ 29  กนัยายน   2561 

ระเบียบวาระที่  3  ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                         เทศบาลนครระยอง รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระที่ 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่องการรายงานผล  
ประธานสภาเทศบาล         การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง รอบปีงบประมาณ  

  พ.ศ.2561 เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ขอเสนอญัตติ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและ    
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ต่อสภาเทศบาลนครระยอง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง                
  รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ต่อสภาเทศบาลนครระยอง มาเพ่ือทราบ 

  เหตุผล   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 29 (3) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
  โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ให้เป็นปัจจุบันโดย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กําหนดให้คณะกรรมการ 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น 
  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ 
  ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล 
  และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
  สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี           

          บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อนายกเทศมนตรีนครระยองแล้ว  
  ตามเอกสารแนบท้าย         

จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยองมาเพ่ือทราบ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล      จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์   

  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ มีข้อที่ต้องการจะฝาก 
  ท่านประธานสภาเทศบาล ถึงผู้บริหารเพื่อความกระจ่าง ให้พลิกไปที่ 
  หน้า 43 โครงการยกเลิกรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 คือโครงการนี้ 
  ไม่ได้ยกเลิก เป็นการกันเงินไปแล้ว แต่เขียนว่ายกเลิก จากที่ประชุมกันครั้งที่ 
  ผ่านมา ผมจําได้ว่าเราเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง เนื่องจากมาเป็น 5/1  
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  หรือ 5/2 ผมจําไม่ได้ครับ ซึ่งก็เป็นการกันเงิน และเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
  ไปแล้ว ซ่ึงไม่ได้ยกเลิกครับท่านประธานสภาเทศบาล และอีกโครงการหนึ่ง 
  คือโครงการที่ 5  โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสมุทรเจดีย์ในนี้เขียนว่า 
  ยกเลิกเนื่องจากนําเงินมารวมกับโครงการปี 2562 อย่างนี้ได้หรือไม่ครับ 
  ผมว่าไม่น่าจะได้ โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในข้อวงเล็บสุดท้ายครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ   
ประธานสภาเทศบาล      เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่าง 

  แก่สภาเทศบาลแห่งนี้ การที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามในข้อ 3  
  เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ํา ซอยนครระยอง 5/2    
  เนื่องจากว่าไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่ได้ เพราะเป็นพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตเทศบาล 

  นครระยอง น่าจะอยู่ตําบลเนินพระ ไปรังวัดแล้วปรากฏว่าเป็นเนื้อที่อยู่ใน 

  เขตเทศบาลตําบลเนินพระ จึงไม่สามารถนํางบประมาณของเทศบาล 

  นครระยองไปทําในเขตนั้นได้ ส่วนข้อ 5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน 

  สมุทรเจดีย์ งบประมาณ จํานวน 500,000 กว่าบาท เนื่องจากในปี 2562  
  ได้ตั้งงบประมาณใหม่ครอบคลุมพ้ืนที่เดิม ทําตั้งแต่สะพานเจดีย์กลางน้ํา 

  ย้อนกลับมาถึงหน้าบริเวณโรงฆ่าสัตว์ ถ้าจําไม่ผิด งบประมาณจํานวน  
  9,000,000 บาท ซ่ึงครอบคลุม จึงยกเลิกอันนี้ไป ตอนแรกว่าจะปรับปรุง 

  ท่อนสั้นๆ คือแค่หัวสะพานย้อนกลับมาเพียง 1 กิโลเมตรเศษ ซึ่งจะใช้ 
  งบประมาณ จํานวน 2,700,000 บาท ปรากฏว่าถนนชํารุดมาก  
  งบประมาณ 2562 ทีต่ั้งใหมจ่ึงไปทับกับงบประมาณ จาํนวน 2,700,000 บาท  
  จึงขอยกเลิกงบประมาณ จํานวน 2,700,000 บาท ตรงนี้ เพ่ือไปตั้งใหม่  
  ในปีงบประมาณ 2562 คือไปเป็นถนนเส้นใหม่เลย ซ่ึงจะลงมือทําทั้งเส้น  
  จึงเรียนให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ 

  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  

  ประกอบไปด้วย 
      1. นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา   ประธานกรรมการ 
      2. นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์   กรรมการ 

      3. นายเรวัติ  สุขภิรมย์    กรรมการ 

      4. นายมานะ  สุกใส    กรรมการ 

      5. ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง กรรมการ 

      6. ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ระยอง กรรมการ 
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      7. นางอินทปัทม์  บรรจงอักษร   กรรมการ 

      8. นายเฉลิมพล  ฟองสายทอง   กรรมการ 

      9. นายมานพ  ศรีสุพรรณถาวร   กรรมการ 

      10.นางวัฒนา  ชูวิทย์สกุลเลิศ   กรรมการและเลขานุการ 

- ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถาม  
  เพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

  (  -ไม่มี-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล      เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบครับ 

มติที่ประชุม      - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
                        รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล   เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

  นครระยอง เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งจ่าย-รายการใหม่) หมวดค่าครุภัณฑ์   
  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้             

  หลักการ   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จํานวน 1 รายการ  ดังนี ้

               กองช่าง 
                        แผนงานเคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย 
                        งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์ 
                        ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    
                       - ค่ารถขุดตีนตะขาบ พร้อมรถเทรลเลอร์ จํานวน 1 คัน  

  เป็นเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย 1/1 

  เหตุผล   ตามที่เทศบาลนครระยอง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 และได้อนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายไปตั้งจ่าย 
  เป็นรายการใหม่ รายการค่ารถขุดตีนตะขาบพร้อมรถเทรลเลอร์  
  งบประมาณตั้งไว้ 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) นั้น  
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  ปรากฏว่าหน่วยงานไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ เนื่องจากมีการ 
     กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไว้คลาดเคลื่อน ดังนั้น จึงมีความ 

  จําเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้สามารถจัดหา 
  ครุภัณฑ์ได้ตามวัตถุประสงค์  

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข 
  เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
  งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ 
  ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง    
  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” 

จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือที่เทศบาล 
  จะได้ดําเนนิการต่อไป ขอบคณุครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมในญัตตินี้ ขอเชิญครับ  

  (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 13 ท่าน งดออกเสียง 3 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 13 ท่าน งดออกเสียง 3 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

  งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)   

มติที่ประชุม   - อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)   

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่องขออนุมัติโอนเงิน
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม ่

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

  นครระยอง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
  จํานวนเงิน  3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

    1. กองการศึกษา 
      แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                       ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
     1.1 ค่ารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน  
      เป็นเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
      เอกสารแนบท้ายรายการที่ 1.1 

      2. กองช่าง 
      แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์อ่ืน 
              2.1 ค่าเวทีประกอบชนิดแยกส่วน เป็นเงิน 200,000 บาท  
      (สองแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  2.1 
                        รวมทั้งสิ้น 2 รายการ เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

      เหตุผล   ตามที่เทศบาลนครระยอง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่า 
      ก่อสร้างท่อผันน้ําระหว่างสวนศรีเมืองและแม่น้ําระยอง เป็นเงิน 3,400,000 บาท  
      (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) เนื่องด้วย นายไพฑูรย์  โมกขรรคกุล เจ้าของที่ดิน  
      ตามโฉนดที่ดินเลขท่ี 467 ยินยอมให้เทศบาลนครระยองใช้ท่อลอดเดิม 
      ซึ่งผ่านที่ดินแปลงดังกล่าวได้ เทศบาลนครระยองจึงหมดความจําเป็นที่จะ 
       ดําเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงขอยกเลิกโครงการก่อสร้างท่อผันน้ํา 
      ระหว่างสวนศรีเมืองและแม่น้ําระยอง แล้วนํางบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
      รายการใหม่ จํานวน 2 รายการ คือ รายการค่ารถโดยสารปรับอากาศขนาด 
      ไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 2,800,000 บาท (สองล้าน- 
      แปดแสนบาทถ้วน) และรายการค่าเวทีประกอบชนิดแยกส่วน จํานวน 1 ชุด  
      เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท  
      (สามล้านบาทถ้วน)  ซึ่งรายการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล 
      นครระยอง 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4  แล้ว 

                     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 “  
  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
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  ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   

                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง   
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

      ต้องขอชี้แจงรายละเอียดครับ เนื่องจากว่าในงบประมาณปี 2562  
  ทีส่ภาเทศบาลแห่งนี้ได้อนุมัติให้ทําท่อน้ําลอด จากคลองสวนศรีเมืองไปออก 
  ทางถนนอดุลย์ธรรมประภาส เนื่องจากว่าเจ้าของที่ดินบอกให้ออกใกล้ท่อ 
  เดิมได้ ไม่จําเป็นต้องให้ย้าย เนื่องจากยกท่ีดินให้บางส่วน จึงใช้ท่อเดิมได้  
  เทศบาลจึงไม่มีความจําเป็นที่จะย้ายท่อลอดใหม่ และเนื่องจากว่า 
  กองการศึกษามีเหตุผลความจําเป็นว่าเทศบาลมีนักเรียนต้องไปแข่งกีฬา  
  ปีหนึ่งหลายๆ ครั้ง และแต่ละครั้งเทศบาลก็ไม่มีรถท่ีจะบรรทุกเครื่องกีฬา  
  อุปกรณ์ต่างๆ โดยยืมรถจากสํานักการสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรถ 
  กระบะบรรทุกคนงาน ปัจจุบันรถกระบะคันดังกล่าวค่อนข้างจะชํารุดทรุดโทรม   
  เนื่องจากว่ารถสภาพเก่าเกินไป และประกอบกับว่าหากเทศบาลมีรถมินิบัส 
  สักหนึ่งคัน นักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาก็จะมีความสะดวกยิ่งขึ้น  
  จึงเล็งเห็นว่าน่าจะซื้อไว้ทีก่องการศึกษาจํานวนหนึ่งคันเพ่ือใช้ประโยชน์ 
  ต่างๆ ของการศึกษา ส่วนอีกตัวหนึ่งคือเวทีประกอบชนิดแยกส่วน 
  เนื่องจากว่าลานแอโรบิค ซึ่งจะอยู่ในญัตติต่อไปครับ คือทางบริษัท  
  คิงเพาเวอร์ จะมาทําสนามฟุตบอล ไม่ใช่ฟุตซอลครับ ถ้าฟุตซอลจะเป็นลาน 
  พลาสติก สนามไม้ขัดมัน อันนี้จะเป็นแบบฟุตบอลกลางแจ้ง โดยเล่นข้างละ  
  7 คน เป็นหญ้าเทียม โดยมาทําให้เทศบาลนครระยองฟรี และดูแลรักษา 
  ให้เทศบาลเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยจะทําท่ีสนามลานแอโรบิค จึงทําให้เวที 
  แอโรบิคจําเป็นต้องรื้อถอน เมื่อรื้อถอนแล้วก็ต้องหาที่เต้นให้เขาใหม่  
  ทั้งกลุ่มแอโรบิค และกลุ่มไลน์แดนซ์  ปรากฏว่าไม่มีเวที จึงต้องตั้ง 
  งบประมาณเพ่ือซื้อเวทีชั่วคราวมาให้กลุ่มแอโรบิค กับไลน์แดนซ ์ได้มีเวทีเต้น  
  ชั่วคราวที่สนามฟุตซอลของเทศบาลนครระยองเดิม ซึ่งอยู่หน้าห้องน้ํา 
  ในสวนศรีเมือง ซึ่งเวทีนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้ และหากว่าสนามฟุตบอล 
  สร้างเสร็จแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในสวนศรีเมืองได้หลายรายการ 
  จึงมีความจําเป็นต้องนําเงินงบประมาณดังกล่าวมาซื้อตัวนี้ครับ กราบเรียน 
  ให้ท่านประธานสภาเทศบาล และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะ
ประธานสภาเทศบาล    สอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

  เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในความเห็นส่วนตัวผม ถ้าถามว่าเห็น 
  ด้วยหรือไม ่ผมค่อนข้างจะไม่เห็นด้วย เพราะว่าด้วยงบที่จัดสรรมา  
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  เนื่องจากว่ากองการศึกษาก็มีงบประมาณทางกองการศึกษามากมายใน 
  แต่ละปี แล้วรถคันท่ีใช้อยู่ปัจจุบันก็เป็นของสํานักการสาธารณสุขและ 
  สิ่งแวดล้อม ผมจึงต้องการจะให้ซื้อเป็นรถบรรทุกท่ีบรรทุกของได้  
  บรรทุกคนได้ให้สํานักการสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมไปทํางานได้ตลอด  
  ซ่ึงน่าจะเหมาะสมกว่าครับท่านประธานสภาเทศบาล อย่างเช่น รถบัส  
  ผมขออนุญาตเอ่ยถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เมื่อก่อนองค์การ 
  บริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ซื้อมา จํานวน 4 - 5 คัน ปรากฏว่าซ่อม 
  ไม่ไหว เดี๋ยวคนโน้นยืม เดี๋ยวคนนี้ยืม เพราะว่ามีแล้ว ไม่ให้ก็ไม่ได้ 
  ซึ่งปัจจุบันนี้ใช้งานไม่ได้เลย ถ้าหากว่าเทศบาลจะซื้อเป็นรถเหมือนเดิม 
  แต่ว่าให้เป็นรถท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นมากว่าเดิม และทําหลังคาเหมือนเดิม 
  โดยมีที่นั่ง เวลาไปแข่งขันกีฬาจะสะดวกสบายครับ ผมขอฝากไว้เท่านี้ 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล     ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

  เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นในเรื่อง 
  ของรถมินิบัส รถโดยสารขนาด 30 ที่นั่ง จากที่เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ ขึ้นมาอภิปราย ขออนุญาตเอ่ยนามครับ  
  ในส่วนความคิดเห็นของผม คือผมค่อนข้างที่จะกังวล ถ้าหากว่าจัดซื้อจัดจ้าง 
  แล้วได้รถมาอยู่ที่กองการศึกษา ในเรื่องของการดูแลรักษา เพราะว่า 
  กองการศึกษาผมคิดว่าจะไม่มีหน่วยงานหรือว่าโรงเรียนไหนที่จะต้องมาดูแล 
  รับผิดชอบทางนี้ เทศบาลในสังกัดเทศบาลนครระยองมีจํานวนทั้งหมด  
  6 โรงเรียน โรงเรียนโน้นขอยืมใช้บ้าง โรงเรียนนี้ขอยืมใช้บ้าง แต่ว่ามีอยู่ 
  โรงเรียนหนึ่งต้องมาดูแล ซึ่งเป็นภาระสําหรับโรงเรียนนั้นๆ ทางท่ีดีควร 
  จะต้องมีมาตรการรองรับเรื่องการจะดูแลรักษารถ ระเบียบในการใช้รถ 
  ก็เหมือนกัน ว่ารถคันนี้จะใช้อย่างไรได้บ้าง เพราะว่าผมเองมีอีกสถานะหนึ่ง 
  คือคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เรื่องนี้ได้มีการถกเถียงกันในท่ีประชุม 
  เหมือนกันว่าจะให้ใครใช้ได้บ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรากฏว่ามี 
  คณะกรรมการบางท่านเสนอว่าชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง บางชุมชน 
  ก็อาจจะขอยืมไปใช้บ้าง ซึ่งจะทําให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากท่ีสุด แต่ว่าพอ 
  เกิดมีปัญหานี้ขึ้นมาก็จะเกิดการคิดต่อไปว่าค่าดูแลรักษาก็ดี ค่าซ่อมบํารุง  
  หรือแม้กระทั่งค่าน้ํามันเชื้อเพลิงจะเอามาจากไหน เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับ 
  ตรงนี้ต่างหากที่ว่าผมค่อนข้างจะกังวล อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของความ 
  จําเป็นที่ต้องใช้ ยกตัวอย่างการไปแข่งกีฬาแต่ละครั้งผมคิดว่าน่าจะเป็นหลัก 
  ร้อยคน แต่รถนั่งได้ประมาณ 30 ที่นั่งก็จะเกิดการมีปัญหาอีกว่าใครจะนั่ง 
  รถคันนี้ได้ ใครนั่งไม่ได้ และที่เหลือจะไปกันอย่างไร มันก็จะเกิดสอง 
  มาตรฐานอีกว่าคนนี้นั่งไปมินิบัสรถแอร์ ส่วนที่เหลือนั่งรถเหมือนเดิม  
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  ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะก็ดี รถตู้ก็ดี ซึ่งก็จะมีปัญหาตามมาอีก เพราะฉะนั้นจึง 
  ต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารให้พิจารณาดูอีก 
  ครั้งหนึ่ง ถ้าหากว่าเกิดการซื้อจริงๆ ควรจะมีมาตรการให้ดีกว่านี้ว่าจะมี 
  วิธีการอย่างไรได้บ้างที่ไม่ให้เกิดมีปัญหาในภายภาคหน้าต่อไป ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 2 ท่าน ทีไ่ด้ออกความคิดเห็น 
  ทั้งข้อดี และข้อเสีย ของการซื้อรถมินิบัส ซึ่งจริงๆ แล้วคําว่ารถบรรทุก 
  กับรถโดยสาร คําว่า รถบรรทุก คือ บรรทุกของ ถ้าเกิดเอาคนข้ึนไปนั่ง 
  ก็ไม่ค่อยจะถูกวัตถุประสงค์อยู่แล้ว เรื่องความปลอดภัยในเด็กนักเรียน  
  ก็ค่อนข้างจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต ถามว่ารถมินิบัสนั้นหากว่า 
  เทศบาลมีไว้ ก็ต้องอยู่ที่การบริหารจัดการ คงไม่ได้มอบให้โรงเรียนใด 
  โรงเรียนหนึ่ง เนื่องจากว่าซื้ออยู่ในกองการศึกษา กองการศึกษาเป็นผู้ดูแล 
  ผมเคยคิดไว้ว่าจะซื้อไว้ที่สํานักปลัดเทศบาลเหมือนกัน สํานักปลัดเทศบาล 
  ก็บอกว่าไม่เป็นไร กองการศึกษาส่วนใหญ่จะใช้บ่อย จึงซื้อไว้ในนามของ 
  กองการศึกษา เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกองการศึกษา สํานักปลัดเทศบาล 
  หรือกองงานใดก็ตาม ก็คือเทศบาลนครระยอง ผมมั่นใจว่าถ้าหากว่านํารถ 
  ดังกล่าวมาจอดก็คงไม่ได้จอดที่โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง เว้นแต่มีเหตุจําเป็น 
  ชั่วครั้งชั่วคราว แต่จริงๆ แลว้ก็คงจอดอยู่ที่หลังคลินิกชุมชนอบอุ่นหรือ 
  ที่ทําการดับเพลิง และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล และได้กําชับไปว่ารถคันนี้ต้อง 
  ดูแลเรื่องความสะอาด ดูแลเรื่องการใช้จ่ายต่างๆ จึงต้องมีมาตรการควบคุม 
  ในการยืม ซึ่งคิดว่าจะต้องออกมาตรการเข้มข้นมากกว่าขององค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดระยอง โดยกําหนดว่าถ้าหากจะมายืมต้องมีลักษณะเป็นการเช่า 
  และออกระเบียบว่าเช่าไปแล้วก็ต้องมีคนขับมาเอง และคุณก็ต้องไปทํา 
  ประกันด้วย โดยต้องออกค่าเชื้อเพลิงอะไรเองทั้งหมด ซึ่งทางองค์การบริหารส่วน 
  จังหวัดระยองวัตถุประสงค์ที่เค้าซื้อมานั้นเพ่ือให้ยืมโดยตรง เขาซื้อมาเพ่ือให้ 
  หน่วยงานต่างๆ ได้ยืม ไม่ได้ซื้อไว้เพ่ือใช้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ระยองโดยตรง เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเขามีแต่เฉพาะ 
  เจ้าหน้าที่ ซื้อรถมาหลายคันเพ่ือบริการท้องถิ่นต่างๆ ที่มีความจําเป็นต้องใช้  
  ส่วนที่ว่านักกีฬามีจํานวนมากไปแข่งขัน อันนี้เป็นเรื่องจริงครับ แต่ถ้าหากว่า 
  เทศบาลมีรถคันหนึ่งแล้วทุกครั้งเทศบาลก็ต้องเช่ารถบัสขนาดใหญ่ ถ้าหากว่า 
  มีจํานวนเป็นร้อยคนขึ้นไป เทศบาลก็จะต้องเช่ารถถึง 2 คัน ส่วนใหญ่รถมินิบัส 
  คันนี้คงเอาไปใช้ในกิจการระหว่างที่ไปแข่งขันยังที่ต่างๆ เช่นว่า ครั้งนี้ไปแข่ง 
  รอบชิงชนะเลิศที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็เอาคันนี้ไป แล้วเอาคันนี้ไปใช้วิ่งอยู่ที่ 
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  จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการส่งนักกีฬาไปตามจุดต่างๆ เพราะถ้าหากว่าไม่มีรถ 
      ไปเลย นักกีฬาจากท่ีพักจะไปแข่งแต่ละครั้งทําให้การเดินทางไปค่อนข้าง 

  จะลําบาก ส่วนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลแนะนําว่าควรจะซื้อรถกระบะ 
  แบบของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิม และให้ทําหลังคา 
  แต่ส่วนใหญ่แล้วรถกระบะดังกล่าวจะมีเฉพาะหลังคากับท่ีนั่งเป็นแถว 
  ด้านข้างเหมือนรถสองแถว แต่ไม่มีด้านข้าง ไม่มีผ้าใบคุม แต่ถ้าหากว่า 
  เวลาเดินทางไปช่วงหน้าฝน เวลาฝนสาดมา ข้าวของเครื่องใช้ของนักกีฬา 
  และเสื้อผ้าต่างๆ อาจจะเปียกได้ ตรงนี้ผมเข้าใจครับ ซ่ึงเนื่องจากว่ามีความ 
  จําเป็นต้องใช้เวลาแข่งกีฬา หากว่าเอาของสํานักการสาธารณสุขฯ ไปใช้  
  ซึ่งไปครั้งหนึ่งก็หลายวัน ก็จะทําให้สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ทํางานอาจจะไม่คล่องตัว ซ่ึงเรื่องนีเ้คยคุยกันมาหลายครั้งแล้ว ครั้งแรกผม 
  ก็บอกว่าไม่เป็นไร ใจเย็นๆ ก่อน ครั้งนี้รู้สึกหลายๆ คนบอก ว่าต้องการจะให้ 
  มีอีกคันหนึ่งทีเ่ป็นของเทศบาลเอง เพ่ือที่เวลาไปไหนจะได้สะดวก ไม่ใช่ 
  เฉพาะนักกีฬาที่ต้องไปแข่งกีฬา บางครั้งไม่ว่าจะเป็นคณะครู ประมาณ 25-  
  30 ท่าน ทีจ่ะไปอบรมก็จะได้นํารถมินิบัสไปใช้ได้ โดยที่ไม่ต้องไปเช่ารถใหญ่ 
  และจะคล่องตัวกว่า เนื่องจากว่าพอไปถึงก็สามารถส่งไปโน้นไปนี่ได้  
  และหากว่าเราเช่ารถบัสไป ไปถึงที่พัก คนขับเขาจะไม่ไปส่งที่ไหนแล้ว  
  เขาจะอยู่เข้าท่ีพักเลย เวลาจะเดินทางไปนอกพ้ืนที่ก็ค่อนข้างจะไม่สะดวก 
  ผมว่าถ้าเทศบาลมีรถมินิบัสไว้หนึ่งคัน ผมว่าก็จะค่อนข้างสะดวก ผมคิดว่า 
  มีความจําเป็นครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ 

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  - ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล        ผมนายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  เรื่องรถบัสกับรถบรรทุก จริงๆ แล้วไม่ต้องคิดมากครับ รถบรรทุกก็ต้อง 
  บรรทุก รถบัสก็คือบัสครับ อย่างที่กฎหมายออกมาคือรถกระบะยังห้ามคน 
  นั่งข้างหลังเลย อย่างน้อยเราต้องคิดถึงความปลอดภัยของคนท่ีนั่งไป 
  คําว่ารถบัสคือเป็นรถท่ีนั่งสบาย และก็ถูกต้องครับ จะมาเอารถบรรทุกเพ่ือ 
  ไปบรรทุกคนนั้นไม่ถูกต้องครับ ที่ในสภาเทศบาลเสนอมาผมว่าเหมาะสม 
  และถูกต้องแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

  นายสมชาย  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสมชาย  แสงสุขขา   
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี 

  เสนอมาว่าครุภัณฑ์ของเทศบาลนครระยองจะให้ใครเช่าได้นั้น 
  ซึ่งจริง  ๆแล้วไม่ได้นะครับ ขอคําชี้แจงด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเก่ียวกับข้อสงสัยว่าถ้าหากว่า 
  เทศบาลมีรถมินิบัสแล้วให้เช่าได้หรือไม่ ซึ่งจริง ๆ แล้วให้เช่าได้หรือไม่ 
  อยู่ที่เทศบาลเป็นผู้ออกระเบียบ ถ้าหากว่าออกระเบียบให้เช่าได้ก็คือเช่าได้  
  ถ้าไม่ออกระเบียบก็จะออกเช่าไม่ได้ แต่จริงๆ แล้วเทศบาลไมต่้องการ 
  จะให้เช่าครับ ไมต่้องการจะให้ยืม คืออยู่ที่การบริหารจัดการว่าหากมคีน 
  จะมาขอยืมใช้ ผู้ที่ดูแลก็ต้องบอกเขาว่ารถของเทศบาลจําเป็นต้องใช้ 
  เทศบาลใช้งานอยู่คงให้ยืมไม่ได้ คืออยู่ที่การปฏิเสธไปเท่านั้น ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล      

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 12 ท่าน งดออกเสียง 4 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 12 ท่าน งดออกเสียง 4 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย  

  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบการอุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ 
                     แก่เทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่องขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล      การอุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลนครระยอง เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

  เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
เนื่องด้วยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จะมาดําเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอล         
หญ้าเทียม เพื่อมอบให้เทศบาลนครระยอง  
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  หลักการ   ขอความเห็นชอบใช้พ้ืนที่ภายในสวนศรีเมือง เพ่ือให้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์  
  ดําเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จํานวน 1 สนาม (7 คนเล่น)   

  เหตุผล   ด้วยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มีความประสงค์จะสร้างและส่งมอบ 
  สนามหญ้าเทียมขนาด 33 x  53 เมตร (7 คนเล่น) จํานวน 1 สนาม  
  ตามมาตรฐานระดับสากล ให้แก่เทศบาลนครระยอง เพ่ือส่งเสริมเยาวชน 
  และประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนา 
  ทักษะด้านกีฬาฟุตบอล   

     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
  พ.ศ. 2560   บทเฉพาะกาล มาตรา ๑๒๒ ให้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ 
  พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ  
  ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ 
  จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ 
  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบ 
  สํานักนายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  
  แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง  
  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัด 
  หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศ 
  ในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร 
  ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 หมวด 2 การจดัหา ส่วนที่ 1 บททัว่ไป  
  ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการ 
  ส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  
  ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมภีาระตดิพันหน่วยการบริหารราชการ 
  ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ  ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 
  สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

     จึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยอง 
  เพ่ือดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 
  ว่าทางบริษัท คิง เพาเวอร์ มีเจตจํานงค์ที่จะสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม  
  จํานวน 100 สนาม ทั่วประเทศ แต่จะเริ่มลงมือสร้าง จํานวน 20 สนามแรก  
  ปรากฏว่าเทศบาลนครระยองเป็นเทศบาลที่ได้รับการทาบทาม ผมขออนุญาต 
  เอ่ยนามบุคคลภายนอกครับ คือ คุณอภิวัฒน์ ซ่ึงท่านมีความคุ้นเคยกับ 
  บุตรชายของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ท่านไดป้ระสานมาทางเทศบาล 
  นครระยองว่าเทศบาลมีความพร้อมหรือไม่เรื่องสถานที่ จึงหารือกัน 
  ในส่วนของเจ้าหน้าที่เทศบาลหลายฝ่ายแล้ว โดยให้ลงไปดูพ้ืนที่สนามแอโรบิค 
  ที่สวนศรีเมือง ปรากฏว่าสามารถสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมได้ และไม่ 
  เป็นการรบกวนกลุ่มแอโรบิค และกลุ่มไลน์แดนซ์ เนื่องจากว่าเทศบาลจะ 
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  จัดสรรพ้ืนที่ให้ได้อย่างลงตัว และมีประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด ในสวนศรีเมือง  
  จึงเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชน ภาคประชาชน เทศบาลนครระยอง 
  จึงได้ตอบรับไป ซึ่งทางบริษัท คิง เพาเวอร์จะมาสร้างให้โดยใช้งบประมาณ 
  ของบริษัท คิง เพาเวอร์เองทั้งหมด จํานวนเงินประมาณสามล้านบาท  
  และจะดูแลให้เทศบาลนครระยองเป็นระยะเวลา 6 ปี หลังจากนั้นเทศบาล 
  ก็จะเป็นผู้ดูแลเอง จึงขอกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ 
  และท่านประธานสภาเทศบาลได้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะ
ประธานสภาเทศบาล    สอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นางอําไพ  วงเวียนครับ 
นางอําไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางอําไพ   

  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 นับเป็นความโชคดีท่ีเป็น  
  1 ใน 20 จังหวัดที่ได้รับเลือกได้ทําก่อน ก็ดีใจค่ะ คงเป็นเพราะบารมีของ 
  ท่านนายกเทศมนตรีด้วย ต้องการจะสอบถามว่าสถานที่ที่จะทําเป็นสนาม 
  เต้นแอโรบิค ไลน์แดนซ์ นั้นอยู่ฝั่งทางไหนคะ ใช่ฝั่งถนนอดุลย์ธรรมประภาส 
  หรือไม่ ค่อนข้างจะรู้สึกเห็นใจพวกท่ีออกกําลังกายทั้งสองกลุ่ม แล้วก็ไม่รู้ว่า 
  จะเอาเขาไปอยู่ตรงไหน และจะเริ่มสร้างเมื่อไร ฝากเรียนท่านประธาน 
  สภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหารด้วย ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอําไพ  วงเวียน 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่าง คือปัจจุบัน 
  กลุ่มเต้นแอโรบิค และกลุ่มไลน์แดนซ์ ที่เต้นอยู่ที่ลานแอโรบิค ได้มาเต้นในที่ 
  ทีจ่ัดเป็นสถานที่รองรับไว้แล้ว คือ สนามฟุตซอล ใกล้ห้องน้ําผู้ชายผู้หญิง  
  หรือหน้าต้นโพธิ์ ซึ่งตรงนั้นจะมีลานสี่เหลี่ยมเป็นสนามฟุตซอลอยู่สองด้าน 
  คือด้านทิศใต้ คือได้จัดเวทีตรงนั้นให้เป็นการชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว 
  ส่วนสนามฟุตซอลก็จะเอาไปลงที่ลานแอโรบิคเดิม พยายามให้อยู่ชิด 
  ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ท้ายสนามพยายามให้อยู่ชิดทางศาลาทรงไทย 
  และก็จะรื้อกําแพงน้ําตกที่ได้เคยสร้างไว้ แต่ไม่ได้ใช้อะไร ซึ่งก่อสร้างมา  
  หลายปีแล้ว ปัจจุบันค่อนข้างจะทรุดโทรม จึงได้ทําการรื้อออกไปแล้ว  
  อยู่ในขั้นตอนที่จะรื้อเวทีแอโรบิคเดิม วางแผนไว้ว่าจะรื้อแตใ่ห้ชะลอไว้ก่อน 
  เนื่องจากจังหวัดระยองแจ้งมาว่า จะใช้เวทีดังกล่าวเพ่ือทําพิธีในวันที่ 5  
  ธันวาคม 2561 และหลังจากวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ก็จะรื้อเวทีออก 
  ช่วงเวทีแอโรบิคเดิมกับด้านหลังฉากน้ําตกนั้นจะเหลือพ้ืนที่อยู่ประมาณ 
  300 ตารางวา ซึ่งเทศบาลไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย ถ้าปรับพื้นที่ให้โล่ง  
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  ก็จะสามารถปรับตรงนั้นให้เป็นกลุ่มแอโรบิค และกลุ่มไลน์แดนซ์ได้อีก  
  คือสามารถจะใช้พื้นที่ทําประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง ฝ่ายสถาปนิกได้ลง 
  ไปดูพื้นท่ีแล้ว และเทศบาลได้วาดพ้ืนที่ให้ดูแล้ว ส่วนสนามฟุตบอล 
  หญ้าเทียมไม่ได้รื้อตัวหนอนครับ จะรื้อเฉพาะจุดที่ปักเสาลงไปเท่านั้น 
  ส่วนตัวหนอนยังคงอยู่เดิม โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคจะทําสนาม เพียงแต่ว่า 
  ตัวหนอนยังคงเอาไว้ แล้วจะนําเอาหินเกล็ดเล็กๆ ลง แล้วปูด้วยหญ้าเพื่อให้ 
  พ้ืนหญ้ามีความเคลื่อนไหว ไม่แข็งกระด้าง เป็นหลักการของการทําสนาม 
  ฟุตบอลหญ้าเทียม กราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าใจ  
  และทราบตามนี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล    ไม่ทราบว่า 33 x 53 เมตร เฉพาะสนามฟุตบอล หรือรวมถึงเสาที่ตั้งด้วย 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  คือ 33 x 53 เมตร แนวเสา และล้อมด้วยตาข่ายเรียบร้อย ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    ท่านต่อไปครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
       มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
   ให้ความเห็นชอบการอุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลนครระยอง   

  โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 14 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 14 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
  เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบการอุทิศพัสดุให้เป็น 
  กรรมสิทธิ์แก่เทศบาลนครระยอง  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบการอุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลนครระยอง  

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล      ต่อทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน เป็นการแจ้ง 
  ให้ทราบครับ ด้วยเทศบาลนครระยอง ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา 
  เทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4  
  โดยได้ผ่านการพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลฯ จาก คณะกรรมการ 
  สนับสนุนการจัดทําแผนฯ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 4  
  การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22  
  เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2561 – 2564)  
  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 แล้ว ให้ผู้บริหารแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ  
  จึงแจ้งมาใหส้ภาเทศบาลแห่งนี้ได้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล    ท่านใดยังไม่ไดแ้ผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2561 – 2564)  

  ฉบับนี้ครับท่านใดยังไม่ได้บ้างครับ ได้ทุกคนนะครับ มีท่านใดประสงค์จะ 
  อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นายรักเร่  สําราญรื่น 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผมมีเรื่องหนึ่ง 

  ที่ต้องการสอบถามในท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ทุกท่าน ทุกเขต เวลาแจ้งอะไรก็แล้วแต่มายังกองต่างๆ รู้สึกว่าจะล่าช้า 
  และจะไม่ค่อยได้รับการแก้ไข ถามว่าทําไมไม่รับมาแก้ไขไม่ทราบ เพราะแจ้ง 
  มาแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลไม่ต้องเขียนใบคําร้องก็ได้ครับ โทรศัพท์มาแจ้ง  
  ยกตัวอย่างสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คือ พ่นหมอกควันกําจัดยุง 
  แจ้งไปกี่ครั้งก็ต้องรอก่อน เจ้าหน้าทีต่อบมาว่าต้องรอก่อน ต้องรอเป็นคิว 
  หรอืเป็นรอบ ซ่ึงกว่าจะดําเนินการไดน้ั้นใช้เวลานาน หากว่าล่าช้าอย่างนี้ 
  ประชาชนเขาเดือดร้อนเรื่องยุง ตอนนี้ยุงเยอะมาก ผมก็ตอบประชาชนไปว่า 
  ให้รอรอบ ไม่รู้ว่ารอบอะไรครับท่านประธานสภาเทศบาล ไม่ใช่รําวงย้อนยุค 
  ที่จะต้องรอรอบ ท่านประธานชุมชนในเขตเขากเ็ขียนคําร้องมา ซึ่งเรื่องก็ช้า 
  เหมือนกัน คือการทํางานต่างๆ สมาชิกสภาเทศบาลรับเรื่องเข้ามาก็ต้องมา 
  แจ้งกองงานทราบ แต่คือล่าช้าไปหมดเลยครับ ด้วยสาเหตุใดไม่ทราบ 
  จึงต้องการจะนําเสนอฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหาร 
  ให้ดําเนินการให้รวดเร็วฉับไวกว่านี้ครับ เพราะสมาชิกสภาเทศบาลแจ้งแล้ว 
  ไม่มีใครไปดําเนินการ ประธานชุมชนคงจะต้องรอเป็นปีครับ เทศบาลทํางาน 
  ก็ต้องการจะให้รวดเร็วฉับไว ไม่เหมือนกับลงไลน์ครับ คือหากมีการลงไลน์ 
  มาในกลุ่ม และขอเรื่องนั้น ขอเรื่องนี้ ผู้บริหารสั่งเร็วจริงๆ ครับ แล้วทําไม 
  เวลาที่สมาชิกสภาเทศบาลโทรบอกแล้วจึงจะต้องรอรอบ ซึ่งทําให้ดูแล้ว 
  ก็แปลกนะครับ เป็นเรื่องแปลกจริงๆ คือหากว่าเรื่องผ่านผู้บริหารก็จะเร็ว 
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  อย่างนี้เรียกว่าสองมาตรฐานหรือไม่ครับ สองมาตรฐานที่นี้หมายถึงหัวหน้า 
  แต่ละกองงานที่มี หรือที่คอยรับเรื่องแต่ไม่ออกไปทําให้กับงานชุมชนก็ดี  
  หรือทําให้สมาชิกสภาเทศบาลก็ดี แต่ถ้าแจ้งเรื่องผ่านทางท่านผู้บริหาร 
  นั้นเรื่องจะดําเนินการได้เร็ว ท่านประธานสภาเทศบาลนี่เป็นเรื่องจริง  
  คือต้องการจะให้แก้ไขครับ เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตเทศบาล 
  นครระยอง ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  สําราญรื่น  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้บอกกล่าวเรื่องความล่าช้าของการ 
  บริการมาให้รับทราบ จริงๆ แล้วถ้าหากว่าจะให้เร็ว ผมแนะนําท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลลองเข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่ม Line@ เรารักนครระยอง 
  ซ่ึงกลุ่มนี้จะมีแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ เพราะว่าจะมีสายบังคับบัญชา 
  ที่ติดตามอยู่เลยว่ามีภาคประชาชน หรือมีใครก็ได้ ไม่จําเป็นต้องสมาชิก 
  สภาเทศบาล แจ้งเข้ามาแล้วเจ้าหน้าที่ได้ลงไปบริการเขาแล้วหรือยัง ที่ล่าช้า 
  เพราะอะไรต้องแจ้งด้วย ซ่ึงตรงนี้จะเร็วกว่าครับ อย่าใช้โทรศัพท์ซึ่งทําให้ 
  สิ้นเปลืองครับ ให้ใช้ Line@ เรารักนครระยอง ฟรี เพ่ือเป็นสมาชิกในกลุ่ม  
  ส่วนเรื่องความล่าช้าผมต้องขอรับไปครับ ต้องขออภัยด้วย และผมจะไป 
  ปรับปรุงโดยกําชับกองงานต่างๆ ว่าหากมผีู้ใดแจ้งมาทางโทรศัพท์แล้วให้รีบ 
  ดําเนินการเลย เพราะหากว่าไม่ด่วนเขาคงไม่โทรมา ก็คงต้องเร่งรีบอยู่แล้วครับ  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญทุกท่านรว่มงานภูมิบุรศีรีระยอง ครั้งที่ 13 วันที่ 7 - 8 ธนัวาคม 2561  

  ด้วยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  สําราญรื่น 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหารทุกท่าน  

  ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีที่รับเรื่องไปแล้วก็ดําเนินการนะครับ  
  เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องรถ แต่ผมซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4    
  จะขอพูดถึงเรื่องเรือยาว ต้องการจะฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปยัง 
  ผู้บริหารว่าเรือยาวก็หมายถึงว่าประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานที่ 
  ผ่านไปเมื่อไม่ก่ีวันมานี้ ซึ่งงานกเ็รียบร้อยดีมากในปีนี ้โดยได้รับความร่วมมือ 
  ร่วมใจจากประชาชนที่มีส่วนรว่มทําให้งานลอยกระทงปีนี้มีสีสัน และดูสนุกสนาน 
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  มีประชาชนมาร่วมงานกันจํานวนมาก แต่ในครั้งนี้เรื่องของเรือ ซ่ึงเทศบาล 
  นครระยองไม่มี จึงต้องการจะให้ผู้บริหารได้เล็งเหน็ความสําคัญ จัดซื้อจัดจ้างเรือ 
  เพ่ือจะใช้ในการแข่งขันปีต่อไป ปีนี้เราประสบเรื่องของความไม่เรียบร้อย 
  ของเรือ คือเรือที่มาไม่ค่อยเต็มร้อย อุปกรณ์ต่างๆ ขัดข้อง แต่ก็จะมีการจัด 
  ประชุมเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานประเพณีลอยกระทงเร็วๆ นี้  จึงต้องการ 
  นําเสนอท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร ให้เล็งเห็นความสําคัญ 
  และช่วยจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดหางบประมาณให้ทัน เพ่ือซื้อเรือมาเป็น 
  ของเทศบาลนครระยอง ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  สําราญรื่น   
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้แนะนําเกี่ยวกับเรื่องเรือยาวที่ใช้ 
  ในการแข่งขันเรือยาวในวันลอยกระทงของวัดปากน้ํา ซึ่งเมื่อก่อนที่จะเข้า 
  ประชุมก็ได้หารือกับท่านปลัดเทศบาลว่าได้ทราบข่าวมาว่าปีนี้เรือทีจ่ะนํามา 
  แข่งขันเป็นเรือที่ไม่ใหม่เท่าไร จึงหารือว่าเทศบาลจะต้องมีประเพณีทุกปี  
  จึงให้ไปสอบราคาดู ไปตรวจสอบดูว่าเรือของสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย 
  ซื้อจากไหน ให้ไปลองเช็คราคาดู อาจจะซ้ือ จํานวน  4 ลํา ก็น่าจะเพียงพอ 
  ส่วนหัวเรือจะใช้เป็นรูปมังกร หรือจะเป็นรูปช้างของเทศบาล ก็ต้องลองถาม 
  บริษัทที่เขาทําเรือดูว่าเรือประเภทไหน ทําแล้วอย่าให้มีจะงอย อย่าให้มี 
  อะไรทีย่้อย เพราะเกรงว่าอาจจะกระแทก และจะทําให้หักง่าย และพยายาม 
  จะซื้อให้เร็วที่สุด โดยจะพยายามเร่งหาให้ทันวันลอยกระทงในปีหน้า 
  จึงขอกราบเรยีนท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติม เป็นว่าวันนี้ 
        สภาเทศบาลแห่งนี้ได้รับทราบแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  

  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4  

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล    ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  

  และคณะผู้บริหารทุกท่าน  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน  
  ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ 
 

(ปิดประชุมเวลา 15.10 น.) 
 
 
 

            (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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


