
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2557 ครั้งที่ 3/2557 

วันที่  12 กันยายน 2557 
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. 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. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายบุญปลูก   ณีวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
30. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี            (ไปราชการ) 
2. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล           (ลากิจ) 
3. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล           (ลาป่วย) 
4. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล           (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
4. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
5. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
6. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
7. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
8. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
9. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
10. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
11. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
12. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
13. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง 
14. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
15. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
16. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
17. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
18. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ 
19. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
20. นายปณิธิ กรุตนิมิตร หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
21. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
22. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น.  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี                                                                             
ประธานสภาเทศบาล                     ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

 ท่านสื่อมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ 
 ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2557  ครั้งที่ 3/2557 ก่อนการประชุมผมมีเรื่องแจ้งให้ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบว่าด้วยเลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง  
  ท่านปลัดเทศบาลนครระยอง นายมนตรี  นันตติกูล ได้ขอลาออกจากต าแหน่ง 
  เลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง และก่อนการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ครบ 
  องค์ประชุมต้องมีเลขานุการสภาเทศบาล ผมขอเชิญท่านรองปลัดเทศบาล  
  คุณสุธน  ซื่อประเสริฐ ชี้แจงถึงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาว่าด้วยการ 
  คัดเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นด้วยครับ  
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นายสุธน  ซื่อประเสริฐ  - ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
รองปลัดเทศบาล       พ.ศ. 2547 ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น  

  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น       
  ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น  
  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง  
  ซึ่งใน (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภา 
  ท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีข้ึนคราวแรก 
  นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือ 
  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภา 
  ท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ 
  ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านรองปลัดเทศบาล คุณสุธน  ซื่อประเสริฐ ผมจะถามท่านสมาชิก                                                                             
ประธานสภาเทศบาล                     สภาเทศบาลนครระยองว่าท่านเห็นสมควรว่าท่านใดมีความเหมาะสม 

 กับต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล คุณปกรณ์  แสงสุข 

นายปกรณ์  แสงสุข  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายปกรณ์  แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ผมขอเสนอ 

  ท่านรองปลัดเทศบาล คุณสุธน  ซื่อประเสริฐ เป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
  นครระยองครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณปกรณ์  แสงสุข ตามที่ท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล                     เทศบาล คุณปกรณ์  แสงสุข เสนอท่านรองปลัดเทศบาล คุณสุธน  ซื่อประเสริฐ  

  เป็นเลขานุกาสภาเทศบาลนครระยอง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ   
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอเสนอท่านประธานสภาเทศบาลให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลคนใหม่  

  แนะน าตัวด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
ประธานสภาเทศบาล                     เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ คัดเลือกท่านรองปลัดเทศบาล  

  คุณสุธน  ซื่อประเสริฐ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง เชิญท่านเลขานุการ 
  สภาเทศบาลแนะน าตัวด้วยครับ  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ  - ผมนายสุธน  ซื่อประเสริฐ ต าแหน่งปัจจุบันเป็นรองปลัดเทศบาลนครระยอง  
เลขานุการสภาเทศบาล    ปัจจุบันอายุ 55 ปี ต้องขอขอบคุณสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ที่ได ้

  ให้เกียรติผม โดยแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง  
  ทั้งนี้ ผมจะปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ให้ดีที่สุด 
  ในชีวิตของผม ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  )    
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบ 
ประธานสภาเทศบาล                     องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการเปิดประชุมขอเชิญ 

  ท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ได้อ่านหนังสือเรื่องการขอขยายเวลาการประชุม 
  สภาเทศบาลนครระยองด้วยครับ 

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ  - หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0023.4/9847 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 
เลขานุการสภาเทศบาล      เรื่อง ขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
      ประจ าปี พ.ศ. 2557 เรียน ประธานสภาเทศบาล อ้างถึง หนังสือสภา  

  เทศบาลนครระยอง ที่ สภา 60/2557 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557  

ตามท่ีสภาเทศบาลนครระยองรายงานว่า มีความประสงค์ขอขยายเวลา
ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี  
พ.ศ.2557 ออกไปอีกมีก าหนดไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2557 
เป็นต้นไป เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพ่ือให้ทันในระหว่างสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี 2557 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

  จังหวัดพิจารณาแล้ว อาศัยอ านาจตามนัยมาตรา 24 วรรคสี่  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงอนุญาตให้
เทศบาลนครระยองขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2557 ออกไปอีกมีก าหนดไม่เกิน 20 วัน  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ได้ตามที่เสนอขอ  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป นายธานี  สามารถกิจ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาการในต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล                        

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ผมมีเรื่องแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล   ให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ ดังนี้ 
   บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล จ านวน 1 ราย  

  คือนายเจษฎาพงษ์  หาญวิเศษ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ ล าดับที่ 18 
  วุฒิการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ป)ี  
  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล              
  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป  

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                      

 

 

 



 5 

ระเบียบวาระท่ี 2   ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
                        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ      
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติเพ่ือขอความ  

  เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 ประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ  ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ตามเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่  1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    
  จ านวน 9,633,500 บาท (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อย- 
  บาทถ้วน)  จ าแนกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 

      1. แผนงาน  เคหะและชุมชน ยอดรวม        9,300,000   บาท 
  ด้าน  การด าเนินงานอ่ืน 

      1. แผนงาน  งบกลาง  ยอดรวม           333,500   บาท 

  เหตุผล  ตามท่ีเทศบาลนครระยอง  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557  โดยตั้งประมาณการรายรับไว้    
  จ านวน 554,870,000 บาท  (ห้าร้อยห้าสิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น- 
  บาทถ้วน) ปรากฏว่าถึงขณะนี้มีรายรับจริง จ านวน 564,541,954.43 บาท   
  (ห้าร้อยหกสิบสี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทสี่สิบสาม- 
  สตางค์) ท าให้มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ  
  จ านวน 9,671,954.43 บาท  (เก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย 
  ห้าสิบสี่บาทสี่สิบสามสตางค์) ดังนั้น เทศบาลนครระยองจึงสามารถน าเงิน 
  รายรับที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับมาด าเนินการจัดท า 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
  และแผนงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้   

                      คณะผูบ้รหิารเทศบาลนครระยอง จึงไดพิ้จารณาคัดเลอืกโครงการ  
  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  3 ปี  (พ.ศ. 2557 - 2559)  
  ฉบับเพ่ิมเติม   โดยเรียงล าดับตามความจ าเป็นเร่งด่วนมาด าเนินการจัดท า 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
  ของประชาชน  ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ 
  เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
  ในการให้บริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,633,500 บาท    
  (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
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                       ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณของ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 หมวด  2  ลักษณะของ 
  งบประมาณ “ข้อ  21   การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะกระท าได้ 
  ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย  
  หรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏใน 
  งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่าจะจ่ายจากเงินรายได้ท่ีมิได้ตั้งรับไว้ 
  ในประมาณการรายรับหรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของ  
  ประมาณการรายรั บประจ าปี” 

     จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1   
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 
  นครระยอง  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ต้องขออนุญาตกราบเรียน   
  ท่านประธานสภาเทศบาล และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
  คืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับนี้เหตุผลที่ส่งให้เพ่ือนสมาชิกสภา 
  เทศบาลได้พิจารณาโดยเร่งด่วนก่อนหนึ่งวันนั้น ซึ่งตามระเบียบควร 
  จะน าส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลล่วงหน้าสามวัน คือเดิมทีก่อนวันที่ 9  
  กันยายน 2557 จะมีงบประมาณเพ่ิมเติมเข้ามาประมาณ 1,300,000 บาท  
  และจะด าเนินการท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแต่เห็นว่า 
  คงยังไม่เกิดประโยชน์ จึงรอจนถึงวันที่ 9 กันยายน   2557 ช่วงเย็น  
  ปรากฏว่ามีรายรับเข้ามาประมาณเก้าล้านกว่าบาท จึงจ าเป็นต้องรีบน าเข้าสู่ 
  การประชุมสภาเทศบาล  เพื่อให้สภาเทศบาลอนุมัติเพ่ือน ามาเป็นงบประมาณ 
  รายจ่ายเพิ่มเติม นี่คือเหตุผลที่ว่าท าไมถึงต้องส่งหนังสือเร่งด่วนภายใน  
  24 ชั่วโมง ขอกราบเรียนให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความ  
ประธานสภาเทศบาล                  ประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมถึงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
    ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม  
  เพ่ิมเติม ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเราไม่สามารถ  
  พิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง 
  ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นว่าด้วยการพิจารณาเทศบัญญัติด้วยครับ  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ  - เรียนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
เลขานุการสภาเทศบาล      ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 44 ร่างข้อบัญญัติ  

  เกี่ยวด้วยการเงิน หมายความว่า ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  ดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบ
การบังคับอันเก่ียวกับภาษีอากร 

(2) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) การกู้เงิน การค้ าประกัน หรือการใช้เงินกู้ 
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(4) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

(5) การจ้างและการพัสดุ 
ในกรณีที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติ 

  ที่เก่ียวด้วยการเงินที่จะต้องมีค ารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น ให้ประธานสภา  
  ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สุด 

  การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามความ  
  ในหมวด 4 ว่าด้วยงบประมาณ  

  ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง  
  พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 
  สามวาระรวดเดียวก็ได้  

  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ  
  สมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ 
  ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา  
  สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
  เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน 
  คณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  
  และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
  ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง 
  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลในวาระท่ีหนึ่ง  

  ขั้นรับหลักการ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 21 ท่าน-  )  

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภา  
       เทศบาลนครระยองแห่งนี้ ไดเ้หน็ชอบรบัหลกัการในรา่งเทศบญัญัติ  

  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
  พ.ศ.2547 ข้อ 49 ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเมื่อสภาท้องถิ่น 
  ลงมติรับหลักการแล้วให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร 
  ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ท่านเห็นว่าการ 
  ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ควรใช้เวลากี่วันในการเสนอค าแปรญัตติ 
  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนาครับ  
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นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  

  ตามข้อบังคับวาระการประชุมในข้อ 45 วรรคสาม ได้ก าหนดไว้ว่า 
  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นงบประจ าปี  
  หรืองบเพ่ิมเติมก็ตาม หลังจากท่ีสภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการในวาระท่ีหนึ่งแล้ว  
  จะต้องมีการเว้นช่วงเป็นเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ 
  รับหลักการ ดังนั้นผมจึงขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  
  เป็นเวลาหนึ่งวัน นับตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2557 เป็นต้นไป  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล    ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์ เจนจิรวัฒนา เสนอระยะเวลา  

  การเสนอค าแปรญัตติเป็นเวลาหนึ่งวัน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอ  
  เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าสภา  
  เทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ 
  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลาหนึ่งวัน นับตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2557  
  เป็นต้นไป และผมขอนัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวาระท่ีสอง  
  และวาระที่สาม  ในวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น.  
  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง ส่วนเอกสารจะให ้
  เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลแจกให้ท่านภายหลังครับ และขอให้คณะกรรมการ 
  แปรญัตติทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ของท่านในวันที่ 13 กันยายน 2557 ด้วย  
  ขอบคุณครับ  

มติที่ประชุม   - รับหลักการ  

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติอื่น ๆ (ถ้าม)ี) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติอ่ืนๆ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมี่เรื่องจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล                  ต่อทางคณะผู้บริหาร  ขอเชิญครับ  เชิญท่านวิโรจน์ มโนพรศิริกุล ครับ 

นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ  ผมนายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 
          ท่านประธานสภาเทศบาลครับผมมีเรื่องกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 

  ผ่านไปยังผู้บริหาร คือผมต้องการสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นที่ผม 
  ได้มีการตั้งกระทู้ถามเมื่อการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 2 เมื่อประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2557  เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไข 
  การน าสิ่งของมาวางไว้บนพื้นผิวถนน  มีประชาชนที่สนใจมาสอบถามผมว่า 
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  ขณะนีท้างเทศบาลนครระยองได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว มีปัญหาหรือ 
  อุปสรรคอย่างไรบ้าง  ต้องการกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง 
  ผู้บริหารว่าให้ช่วยตอบข้อซักถามตรงนี้ว่ามีความเป็นมาและมีความคืบหน้า 
  ขนาดไหนแล้ว ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์ มโนพรศิริกุล เชิญท่านสมาชิก  
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาล ท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา  

นายสมชาย แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย แสงสุขขา  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  ผมมีเรื่องฝาก 

  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร คือที่เนินพระจะมีทีด่ินทีไ่ด้มาอีก  
  4 ไร ่ปัจจุบันทีบ่ริเวณนั้นราคาจะประมาณไรล่ะเกือบเก้าล้านครับ  ซึ่งเทศบาล 
  เราได้มาฟร ีๆ คือตรงข้ามกับโขดปอ ผมเป็นห่วงว่าต่อไปจะมีผู้บุกรุกที่ของ 
  เทศบาลนครระยอง จ านวน 4 ไร่ นี้ที่ได้มา จึงต้องการให้ทางผู้บริหารก าหนด 
  ขอบเขตให้ด ีและอีกอย่างหนึ่งคือน่าจะมีการก่อสร้างเป็นศาลา หรืออะไรก็ได ้
  เพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ต้องขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองท่านทีไ่ด้สอบถามเพ่ือความ 

กระจ่างแก่พ่ีน้องประชาชน ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์   
มโนพรศิริกุล ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าของการวางสิ่งของไว้ 
หน้าบ้านบนผิวจราจร  ซึ่งตั้งแต่ครั้งที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  
มโนพรศิริกุล ได้ต้ังกระทู้ถามนั้น ซึ่งก่อนหน้านั้นทางเทศบาลนครระยอง  
ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปประชาสัมพันธ์ และท าหนังสือลงไปแจกผู้ที่น าสิ่งของมาตั้งไว้ 
หน้าบ้าน แล้วก็ให้จัดเก็บ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และไดใ้ห้เจ้าหน้าที ่
ลงไปตรวจสอบดูว่ามีการกระท าผิดกฎหมายหรือไม่  ซึ่งปัจจุบันพอหลังจาก 
ห่างเหินไปนานรู้สึกจะมีบางร้านเริ่มตั้งวางอกีแล้ว แต่ทางผู้บริหารเองก็ก าชับ 
เจ้าหน้าที่ว่าให้ตรวจสอบบ่อยๆ และให้ค าแนะน าเขาว่าขอความร่วมมืออย่าน า 
เก้าอ้ี  ปี๊บ หรือสิ่งของอะไรต่าง ๆ มาไว้บนพื้นผิวจราจรหน้าบ้านตัวเองเพ่ือกันไว้ 
ให้ตัวเอง เพราะทางนี้เป็นทางสาธารณะ  ซ่ึงเจ้าของบ้านไดใ้ห้ความร่วมมือด้วยด ี
และพยายามให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบบ่อย ๆ ทุกระยะ ส่วนที่ท่านสมาชิกสภา 
เทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  ได้พูดถึงท่ีดินจ านวน 4 ไร่ ทีเ่ป็นทีดิ่นสาธารณะ 
ที่ได้คืนมา  ผมไดใ้ห้กองช่างลงไปส ารวจพื้นที่ วางแปลน และสอบถามชาวบ้านว่า 
ที่ดินจ านวน 4 ไร่นี้ ควรจะท าประโยชน์อย่างไรดี ซึ่งพ่ีน้องชาวชุมชนเนินพระ  
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ส่วนใหญ่ต้องการจะไดศู้นย์อนามัยไปตั้งทีดิ่นแปลงนี้  ผมจึงให้ทางช่างไปดวู่า 
จะอยู ่ณ จุดใดจึงจะเหมาะสม และเส้นทางเข้าออกท่ีจะไปศูนย์อนามัยสะดวก 
หรือไม ่ถ้ายังคับแคบไปก็ใหห้าช่องทางโดยจะให้เป็นเส้นทางค่อนข้างท่ี 
กว้างขวาง เพื่อที่อาจจะมีความจ าเป็นต้องน ารถพยาบาลเข้าไปรับส่งผู้ป่วย  
หรือไปรับผู้ป่วยออกมา ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแบบแปลนอยู ่หากด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้วคิดว่าคงจะหางบประมาณไปจัดท าให้เกิดประโยชน์แก่พ่ีน้อง 
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยองต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล      
   (  -ไม่มี-  )  

    -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม   
  วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระ 
  การประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
  ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  
  ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ  

 
(ปิดประชุมเวลา 11.30 น.) 
 
 

            (ลงชื่อ)         นายสุธน  ซื่อประเสริฐ         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

            (ลงชื่อ)      วรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์          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 
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           (ลงชื่อ)                                            ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        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 
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