
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2558 ครั้งท่ี 6/2558

วันท่ี 28 กันยายน 2558
ณ หองประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง

.....................................
ผูมาประชุม
1. นายวรวิทย ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี
4. นายธนิต อังควินิจวงศ รองนายกเทศมนตรี
5. นายวารินทร ดุษฎีวงษกําจร รองนายกเทศมนตรี
6. นายบุญสืบ เจริญรัตน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
7. นายประกอบ อังควินิจวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรี
8. นายนิวัติ กลอมแกว เลขานุการนายกเทศมนตรี
9. นายผณินทร เกษรแพทย เลขานุการนายกเทศมนตรี
10. นายธีรวุฒิ รัตตานนท เลขานุการนายกเทศมนตรี
11. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล
12. นายพัชวัฒณ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล
13. นายอวบ วงศมหา สมาชิกสภาเทศบาล
14. นายวิโรจน มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล
15. นายประเสริฐ ฟาประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล
16. นางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล
17. นายไพฑูรย รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล
18. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ สมาชิกสภาเทศบาล
19. นายพจนาท นัยพงศประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
20. นายจิรโรจน เกษรศิริศิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล
21. นายปกรณ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล
22. นายณัฐพัฒน เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล
23. นายมานะ กึกกองสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
24. นายทศพร รติยานุวัฒน สมาชิกสภาเทศบาล
25. นายภาณุพงค พัฒนวงศอนันต สมาชิกสภาเทศบาล
26. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล
27. นางวรกมล ปนปลื้มจิตต สมาชิกสภาเทศบาล
28. นายรักเร สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล
29. นายสุพรรณ บุญอนันต สมาชิกสภาเทศบาล
30. นายอนุสรณ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล
31. นายบุญปลูก ณีวงษ สมาชิกสภาเทศบาล
32. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล
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ผูไมมาประชุม
1. นายนิพนธ เตชโชควารี รองประธานสภาเทศบาล (ลากิจ)
2. นายนรินทร เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)

ผูเขารวมประชุม
1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล
3. นางเสาวลักษณ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล
4. นางก่ิงแกว ถนอมถ่ิน ผูอํานวยการสํานักการคลัง
5. นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6. นางกรรณิกา วิโรจนแสงทอง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
7. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ ผูอํานวยการกองชาง
8. นางอุษณีย เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวดัลุมมหาชัยชุมพล
9. นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ ผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง
10. นางศิริลักษณ ทองเรือง หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
11. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
12. นางซอนกลิ่น ชูเชิด หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
13. นางสาวชนิดา เอมเปย หัวหนาฝายปกครอง
14. นายชนินทร จันทนขาว หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
15. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
16. นางสายสุนีย วาระสิทธิ์ ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได
17. นางพิมพผกา ทายพงศศักดิ์ หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
18. นางสาวอรุณรัตน ภูพันตันติ หัวหนาฝายงบประมาณ
19. นางสาวกนก อารีรักษ ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
20. นางสาวรุงนภา ธันยสหพงศ หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
21. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
22. นางสาวฐปนีย โสภณ หัวหนาฝายบริหารยุทธศาสตร
23. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
24. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย
25. นายปณิธิ กรุตนิมิตร หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
26. นางสาวเนตรนภา รักความสุข หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
27. นางสาวรัชนี คุมครอง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
28. นางสาวดวงพร วิทยากุล หัวหนาฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
29. นางเสาวลักษณ แกนทอง หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี
30. นางสาววัชรีย ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง
31. นางกุลยา กุลรัตน เจาพนักงานธุรการ
32. นางอมรรัตน สุวรรณกูฏ เจาพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
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นายสุธน  ซื่อประเสริฐ - ทานผูมีเกียรติ พอแมพ่ีนองท่ีอยูทางบานท่ีชมการถายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2558 ครั้งท่ี 6/2558
บัดนี้ สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ผมขอกราบเรียนเชิญทานประธาน
สภาเทศบาลข้ึนจุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย และเปนประธานในท่ีประชุมตอไป
ขอเรียนเชิญครับ

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล ทานรองนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ทานสื่อมวลชน และผูเขารวม
การประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ
สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 6/2558 บัดนี้ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นครระยอง ไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับ

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล

( -ไมมี-)
มติท่ีประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 วาระท่ี 2

และวาระท่ี 3 ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติครับ วันนี้เราประชุม
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 วาระท่ี 2 ขอเชิญทานคณะกรรมการแปรญัตติ
รางขอบัญญัติปฏิบัติหนาท่ีครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท
นัยพงศประสิทธิ์

นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ - กราบเรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ คณะผูบริหาร และเพ่ือนสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลทุกทาน ผมนายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครระยอง เขต 2 บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการสามัญ
ประจําสภาเทศบาลนครระยอง ในการพิจารณาแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของเทศบาลนครระยอง ตั้งแตเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 25 กันยายน 2558
ถึงเวลา 13.00 น. ของวันท่ี 26 กันยายน 2558 ณ หองประชุมตากสินมหาราช
เทศบาลนครระยอง
ผูมาประชุม
1. นางอําไพ วงเวียน
2. นายพจนาท นัยพงศประสิทธิ์
3. นายทศพร รติยานุวัฒน
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4. นายบุญปลูก ณีวงษ
5. นายบรรหาญ สุคนธวารี

ในวันท่ี 26 กันยายน 2558 ท่ีประชุมไดมีมติเลือกนางอําไพ  วงเวียน
เปนประธานกรรมการ นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ เปนกรรมการ นายบุญปลูก
ณีวงษ เปนกรรมการ นายบรรหาญ สุคนธวารี เปนกรรมการ และนายทศพร
รติยานุวัฒน เปนกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีพิจารณาคําขอ
แปรญัตติและคําขอแกไขรางเทศบัญญัติ  ตามรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ท่ีประธานสภาเทศบาลไดสงให ดังตอไปนี้

1) บันทึกหลักการและเหตุผล   งบประมาณรายจายท้ังสิ้น
ยอดรวม 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) จําแนกเปน
1. ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 19,600,000 บาท
2. ดานการดําเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง ยอดรวม 400,000 บาท

2) เทศบัญญัติ ขอ 1, ขอ 2, ขอ 3 , ขอ 4 และขอ 5
ปรากฏวา ตั้งแตเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 25 กันยายน 2558

ถึงเวลา 13.00 น. ของวันท่ี 26 กันยายน 2558 ไมมีผูใดขอแปรญัตติ
และไมมีการแกไขเทศบัญญัติ ท้ัง 5 ขอ แตประการใด ซึ่งถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณของเทศบาล คณะกรรมการจึงเห็นควร ใหคงไว
ตามรางเดิม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 51 วรรค 5 กลาวไววาเม่ือคณะกรรมการ
แปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้น ตามวรรคสามแลว
ใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถ่ิน ไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมง กอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน
ท่ีประชุมจึงมีมติใหเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลนครระยอง ท่ีไดตรวจพิจารณาแลว
ตอประธานสภาเทศบาลพรอมรายงานการประชุม มาเพ่ือใหสภาเทศบาล
นครระยองพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสามตอไป ขอบคุณครับทาน
ประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท นัยพงศประสิทธิ์
ประธานสภาเทศบาล และคณะกรรมการ แปรญัตติทุกทาน เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด

เสนอคําแปรญัตติ และระเบียบวาระนี้ไมมีการอภิปรายนะครบั ตอไปจะเปนการ
พิจารณาวาระท่ี 3 ข้ันลงมตนิะครับ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยอง
แหงนี้ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณ
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รายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหตราเปน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 โปรดยกมือดวยครับ

( สมาชิกสภาฯ ยกมือ 22 ทาน )
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับ ท่ีประชุมใหความเห็นชอบ จํานวน 22 ทาน เปนอันวา
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลนครระยองแหงนี้มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
มติท่ีประชุม - เห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติอ่ืน ๆ
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องจะเสนอตอ
ประธานสภาเทศบาล ทางคณะผูบริหาร ขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือสอบถาม

เพ่ิมเติม วันนี้ทางเทศบาลนครระยองก็ไดดําเนินการประชุมมาครบทุก
ระเบียบวาระการประชุมแลว ขอขอบคุณทางคณะทานผูบริหาร
ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานสื่อมวลชน และผูเขารวม
การประชุมทุกทาน ผมขอปดการประชุมครับ

(ปดประชุมเวลา 14.10 น.)

(ลงชื่อ) ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุธน  ซื่อประเสริฐ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ฟาประทานชัย)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายอนุสรณ  สุรนารถ) ตรวจรายงานการประชุม

(นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา)
ประธานสภาเทศบาลนครระยอง
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(ลงชื่อ) ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุธน  ซื่อประเสริฐ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ฟาประทานชัย)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายอนุสรณ  สุรนารถ) ตรวจรายงานการประชุม

(นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา)
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ประธานสภาเทศบาลนครระยอง

(ลงชื่อ) นายสธุน  ซื่อประเสริฐ        ผูจดบนัทึกรายงานการประชุม
(นายสุธน ซื่อประเสริฐ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) วรกมล  ปนปลื้มจิตต         ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต)

(ลงชื่อ) ภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต)

(ลงชื่อ) พจนาท  นัยพงศประสิทธิ์       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) ประเสริฐ  ฟาประทานชัย กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ฟาประทานชัย)

(ลงชื่อ) อนุสรณ  สุรนารถ กรรมการและเลขานุการ
(นายอนุสรณ  สุรนารถ) ตรวจรายงานการประชุม
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