
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2556 ครั้งที่ 5/2556 

วันที่  30 กันยายน  2556 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์       ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
5. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร  รองนายกเทศมนตรี 
6. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
7. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายชาญสิทธิ์ มณีการังกูร  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. นายจิรโรจน ์ เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายปกรณ์ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายมานะ กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายภาณุพงค์ พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นางวรกมล ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายรักเร่ ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายสุพรรณ บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
30. นายบุญปลูก ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
2. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล               (ลากิจ) 
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3. นายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล               (ลากิจ) 
4. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล               (ลากิจ) 

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. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
10. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
12. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
13. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
14. นายอรรถวิ เดชรัตนสุวรรณ์ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
15. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
16. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
18. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
19. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
20. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
21. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
22. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
23. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น.  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                                             วันนี้เปน็การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
                                             ประจ าปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 5 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 5 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ  



 3 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล  

      (  -ไม่มี-  )  

มติที่ประชุม      - รับทราบ                     

ระเบียบวาระท่ี  2  ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล             งบประมาณ พ.ศ. 2556 เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล     
นครระยอง เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2556 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี ้

  หลักการ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
  พ.ศ. 2556 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปี   
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 21 รายการ เป็นเงิน 41,046,600 บาท   
(สี่สิบเอ็ดล้านสี่หมื่นหกพัน-หกร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตาม  

  เอกสารแนบท้ายหน้า 1/3 - 2/3 
              2. เงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

   พ.ศ. 2556 จ านวน 10 รายการ เป็นเงิน 5,420,000 บาท  (ห้าล้านสี-่   
            แสนสองหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหน้า 3/3 

  รวมทั้งสิ้น 31 รายการ เป็นเงิน 46,466,600 บาท (สี่สิบหกล้านสี่แสน-         
  หกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล  เนื่องจากรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2556 และมีการโอนเงินเหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ช่วงปลายปีงบประมาณ ท าให้เทศบาลไม่สามารถด าเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (30 กันยายน  
2556) ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อสภาเทศบาล ไปอีกหนึ่งปี  ซึ่งตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547  

                       “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กร   

  ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
  ระยะเวลาหนึ่งป ี
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  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม  
     เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง   ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี  

ต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ  
ดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ   ปริมาณ   คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลง 

      สถานที่ก่อสร้าง   ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
      ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

 กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว 
หากไม่ได้ด าเนินการ หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้น 

      ตกเป็นเงินสะสม” 

    จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
     งบประมาณ พ.ศ. 2556 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

จ านวน 31 รายการ เป็นเงิน 46,466,600 บาท (สี่สิบหกล้านสี่แสนหก- 
หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินภายในปี  
งบประมาณ  พ.ศ.  2557 ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล   กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สมาชิกสภาเทศบาล 

  ท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
      มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  

เห็นควรให้อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 2 1 ท่าน เป็นเอกฉันท-์  ) 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล
   นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2556 

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  เรื่อง ก าหนดบริเวณ  
                       ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที ่
                        เขตเทศบาลนครระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พุทธศักราช 2556 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    นครระยอง เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ 
      อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง  

  อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง พุทธศักราช 2556 เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
  เสนอญัตติครับ  
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง 

เพ่ือขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  เรื่อง ก าหนดบริเวณ  
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  
ในท้องที่เทศบาลนครระยอง  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง    
พุทธศักราช  ๒๕๕๖    โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง   
เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด 
หรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง      
พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

  เหตุผล  เนื่องจากกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองระยอง  
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่  ๓  กรกฎาคม ๒๕๔๙ ระยะเวลา   
การบังคับใช้ ๕ ปี   หมดอายุบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  
และได้ขยายอายุบังคับใช้ไปแล้ว ๒ ครั้งๆ ละ ๑ ปี โดยหมดอายุบังคับใช้ไปแล้ว   
ตั้งแต่วันที่  2  กรกฎาคม  2556    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองระยอง ซึ่งมีขอบเขต   
พ้ืนที่ครอบคลุมเทศบาลนครระยอง  เทศบาลต าบลน้ าคอก  เทศบาลต าบลทับมา  
เทศบาลต าบลเนินพระ องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงเนิน องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาตาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง และองค์การบริหารส่วนต าบลตาขัน    
ซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองระยอง 
จึงได้ด าเนินการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการตามโครงการวางและ  
จัดท าผังเมืองรวมเมืองระยอง ตามขั้นตอนต่างๆ ที่กฎหมายก าหนดไว้ใน  
พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   โดยมีก าหนดระยะเวลาตาม 
สัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖     
และได้มีบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง  ขยายระยะเวลาออกไปอีก  391 วัน   
นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่  30  
กรกฎาคม 2557) ท าให้ไม่อาจด าเนินการจนถึงข้ันตอนการออกกฎกระทรวง 
ใช้บังคับต่อเนื่องได้ และปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนการพิจารณาของคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง และจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ชุมชน 
เมืองระยองและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีการพัฒนาการลงทุนด้านเศรษฐกิจ    
และเป็นศูนย์กลางการพาณิชยกรรม การบริการ การศึกษา การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการระดับจังหวัด ดังนั้น การเกิดช่องว่างในการใช้บังคับ 
กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองระยอง ย่อมส่งผลกระทบต่อการควบคุมการใช้ 
ประโยชน์ในที่ดินและอาคาร ตลอดจนโครงการลงทุนพัฒนาด้านต่าง ๆ  
ในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก  ท าให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเกิดการ  
ขยายตัวของชุมชนอย่างกระจัดกระจาย  ท าให้ยากต่อการควบคุม 
ผลกระทบด้านต่างๆ  จึงเห็นควรตราเทศบัญญัติเพ่ือก าหนดบริเวณ 
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ห้ามก่อสร้าง   ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในท้องที่เขตเทศบาลนครระยองไปพลางก่อน จนกว่ากฎกระทรวงให้  
บังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองระยองประกาศในราชกิจจานุเบกษา      

จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง     
เรื่อง  ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
บางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง อ าเภอเมืองระยอง   
จังหวัดระยอง  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป 

      ท่านประธานสภาเทศบาลครับ เนื่องจากผังเมืองรวมเมืองระยองเดิม  
  ซึ่งหมดอายุไปเม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 และหลังจากต่ออายุมา 
  สองครั้งแล้ว จึงไม่สามารถต่ออายุได้อีก จึงมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตตินี้  
  ต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อให้สภาเทศบาลอนุมัติน าผังเมืองที่ใช้อยู่  
  ในอดีตมาบังคับใช้ชั่วคราวไปก่อน มิเช่นนั้นบ้านเมืองจะไม่มีการควบคุม  
  เกี่ยวกับการก่อสร้าง การขยายถนนภายในชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบ 
  ในด้านสาธารณูปโภค ด้านสิ่งแวดล้อม และได้รับปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย  
  จึงมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลอนุมัติใช้  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอ 
ประธานสภาเทศบาล   ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องก าหนดบริเวณห้าม 

ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขต 
  เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง พุทธศักราช 2556 ไปแล้วนั้น  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

       ฯลฯ 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
   มติ รับหลักการจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาล 

ท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องก าหนด 
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง 
ประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
พุทธศักราช 2556 โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 21 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  )  

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล    
นครระยองแห่งนี้  ได้เห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
นครระยอง  เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ 
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมืองระยอง   
จังหวัดระยอง พุทธศักราช  ๒๕๕๖  

มติที่ประชุม   - รับหลักการ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
 



 7 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  เนื่องจากญัตติดังกล่าวเป็นญัตติที่เห็นว่าไม่เก่ียวกับการเงินการคลัง  
  ผมจึงขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลว่าให้พิจารณารวดเดียวสามวาระ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล   ตามทีท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอขอให้พิจารณารวดเดียวสามวาระ  

  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  

   (  -ไม่มี-  )  

 - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เป็นอันว่าเราจะมีการ  
พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยองดังกล่าวรวดเดียวสามวาระ  
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการ 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติด้วยครับ 

นายมนตรี  นันตติกูล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล    ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
ข้อ 45 บัญญัติไว้ว่าญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา  
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด 
เดียวก็ได้ ในวรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่  
ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา  
สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ต่อไปจะเป็นการพิจารณาใน 
ประธานสภาเทศบาล   วาระท่ีสองเป็นการแปรญัตติ โดยท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล 
ท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจา ขอเชิญครับ  

   (  -ไม่มี-  )  

 - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอค าแปรญัตติ เป็นอันว่าการ  
พิจารณาในวาระท่ีสองถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ วิธีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
ของเทศบาลนครระยอง ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม  
ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ีสามเป็นการลงมติ ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการ  
อภิปรายครับ   

   ฯลฯ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ีสาม ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนคร 
ประธานสภาเทศบาล   ระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติ 

เทศบาลนครระยอง เรื่องก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยน 
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การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง  
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พุทธศักราช 2556 โดยเห็นชอบให้ 
ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง โปรดยกมือครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 21 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  )  

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล    
นครระยองแห่งนี้เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง   
เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
บางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลนครระยอง  อ าเภอเมืองระยอง   
จังหวัดระยอง พุทธศักราช  ๒๕๕๖ โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
เทศบาลนครระยอง  

มติที่ประชุม      -  เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องก าหนดบริเวณ 
  ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง พุทธศักราช 2556    
โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติอื่น ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่จะน าเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล       ต่อทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ  

      ฯลฯ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล                   เพ่ิมเติม วันนี้สภาเทศบาลนครระยอง ได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบ 

  วาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
  ผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วม 
  การประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ 

(ปิดประชุมเวลา 11.00  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 



 9 

 

           (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  - 


