
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2556 ครั้งที่ 4/2556 

วันที่  12  กันยายน  2556 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี    (ไปราชการ) 
2. นายจิรโรจน ์ เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล   (ลาป่วย) 
3. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล   (ลาป่วย) 
4. นายภาณุพงค์ พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล   (ลาป่วย) 
5. นายบุญปลูก ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล   (ลากิจ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
2. นายสุธน ซื่อประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
3. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
4. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5. นางกิ่งแก้ว ถนอมถ่ิน ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
6. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8. นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
9. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
10. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
11. นายอรรถวิ เดชรัตนสุวรรณ์ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
12. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
13. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
14. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
15. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
16. นางสาวกนก อารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
17. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
18. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
19. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
20. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                                             วันนี้เปน็การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
                                             ประจ าปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 4 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว 

  ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง จุดธูปเทียนบูชา 
  พระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่าน นายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ท่านสื่อมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
ประจ าปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 4 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล  

      (  -ไม่มี-  )  

มติที่ประชุม      - รับทราบ                     
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ระเบียบวาระท่ี  2  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วาระท่ี 2  

  และวาระที่ 3 ขอเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตกิรุณา 
  ท าหน้าที่ของท่านด้วยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  คุณทศพร  รติยานุวัฒน์ ครับ 

นายทศพร  รติยานุวัฒน์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายทศพร  รติยานุวัฒน์   

สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมจะขออนุญาตกล่าวบันทึกรายงาน   
การประชุมของคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง 
ในการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของเทศบาลนครระยอง ในวันที่ 10  
กันยายน  2556 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

  ผู้มาประชุม        
  1. นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 

      2. นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
                        3 . นายทศพร  รติยานุวัฒน์  
      4. นายรักเร่  ส าราญรื่น  
                       5 . นายไพฑูรย์             รัตนพรวารีสกุล 
                        ในวันที่ 10 กันยายน 2556 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายนรินทร์   

  เจนจิรวัฒนา เป็นประธาน กรรมการ  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล เป็นกรรมการ   
  นายทศพร  รติยานุวัฒน์ เป็นกรรมการ นายรักเร่  ส าราญรื่น เป็นกรรมการ  

และนายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติ   
หน้าที่พิจารณาค าขอแปรญัตติและค าขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ ตามร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

  ที่ประธานสภาเทศบาลได้ส่งให้ ดังต่อไปนี้  

  1) บันทึกหลักการและเหตุผล  งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม     
    41,695,100 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
    จ าแนกเป็น 

  1. ด้านบริหารงานทั่วไป 
          1. แผนงานบริหารงานทั่วไป               ยอดรวม   3,310,000 บาท 
          2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม   8,380,000 บาท 

  2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
          1. แผนงานการศึกษา               ยอดรวม   5,964,800 บาท 
          2. แผนงานสาธารณสุข               ยอดรวม      541,800 บาท 
          3. แผนงานเคหะและชุมชน                ยอดรวม 22,850,000 บาท 

  3. ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
          1. แผนงานงบกลาง               ยอดรวม      648,500 บาท 
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                         2 ) เทศบัญญัติ ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4 และข้อ 5    
                        ปรากฏว่า ในวันที่ 10 กันยายน 2556 ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ  

  และไม่มีการแก้ไขเทศบัญญัติ ทั้ง 5 ข้อ แต่ประการใด ซึ่งถูกต้องเป็นไปตาม  
ระเบียบวิธีการงบประมาณของเทศบาล คณะกรรมการจึงเห็นควรให้คงไว้  
ตามร่างเดิม และที่ประชุมมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของเทศบาลนครระยอง  
ที่ได้ตรวจพิจารณาแล้วต่อประธานสภาเทศบาลพร้อมรายงานการประชุม  
มาเพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาในวาระทีส่อง และวาระทีส่ามต่อไป 

  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณุทศพร  รติยานุวัฒน์  และคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล                     แปรญัตติทุกท่าน เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอค าแปรญัตติ  
      และในวาระนี้ไม่มีการอภิปรายนะครับ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3  
      ผมจะขอมตจิากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้นะครับ ท่าน สมาชิกสภาเทศบาล
      ท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โปรดยกมือด้วยครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ท่าน-  เป็นเอกฉันท ์ ) 

    - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 20 ท่าน  
  เป็นเอกฉันท์ครับ เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบกับ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556  โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 ครับ 

มติที่ประชุม      -  เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบญัญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติอื่น ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่จะน าเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล       ต่อทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ  

      ฯลฯ  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล                   เพ่ิมเติม วันนี้สภาเทศบาลนครระยอง ได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบ 

  วาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
  ผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วม 
  การประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ 
   

 (ปิดประชุมเวลา 14.35  น.) 
 

           (ลงชื่อ)            มนตรี  นันตติกูล            ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
                    (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

            (ลงชื่อ)        วรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต ์       ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 

                                        (ลงชื่อ)    ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงชื่อ)      พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    

         (ลงชื่อ)      ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

         (ลงชื่อ)           อนสุรณ์  สรุนารถ           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 6 

 
 

           (ลงชื่อ)                                            ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                       เลขานุการสภาเทศบาล 
 

            (ลงชื่อ)                                         ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

 
 
 
 

- ยังไม่รับรองรายงานการประชุม  - 


