
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2559 ครั้งท่ี 1/2559 

วันท่ี  3  มีนาคม  2559 
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. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท เลขานุการนายกเทศมนตรี 
11. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
12. นายนิพนธ   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
13. นายพัชวัฒณ   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายนรินทร   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายอวบ   วงศมหา สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายวิโรจน   มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายประเสรฐิ   ฟาประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นางอําไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายไพรทูรย   รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายพจนาท   นัยพงศประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายจิรโรจน   เกษรศิริศิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายปกรณ   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายณัฐพัฒน   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายมานะ   กึกกองสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายทศพร   รติยานุวัฒน สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นางวรกมล   ปนปลื้มจิตต สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายรักเร   สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
30. นายสุพรรณ   บุญอนันต สมาชิกสภาเทศบาล 
31. นายอนุสรณ   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
32. นายบุญปลูก   ณีวงษ สมาชิกสภาเทศบาล 
33. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผูไมมาประชุม 

1. นายภาณุพงค   พัฒนวงศอนันต สมาชิกสภาเทศบาล       (ลากิจ) 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
4. นายธนวัฒน พนชั่ว หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
5. นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

6. นางกรรณิกา วิโรจนแสงทอง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ ผูอํานวยการกองชาง 
8. นางผองศรี ปยะยาตัง ผูอํานวยการกองการศึกษา 

9. นายเจตน ศรีสขุโข ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ ผูอํานวยการสวนพัสดุ 
11. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
12. นางซอนกลิ่น ชูเชิด หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
13. นางสาวชนิดา เอมเปย หัวหนาฝายปกครอง 
14. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

15. นางสายสุนีย วาระสิทธิ์ ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได 
16. นางพิมพผกา ทายพงศศักดิ์ หัวหนาฝายอํานวยการ 
17. นางสาวอรุณรัตน ภูพันตันติ หัวหนาฝายงบประมาณ 
18. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
19. นางเสาวลักษณ แกนทอง หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี 
20. นายปยะ เพ็งเรือง หัวหนาฝายการโยธา 
21. นางกุลยา กุลรัตน เจาพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ   - ทานผูมีเกียรติ พอแมพ่ีนองท่ีอยูทางบานท่ีชมการถายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.2559 ครั้งท่ี 1/2559  
  บัดนี้ สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ผมขอกราบเรียนเชิญทานประธาน 
  สภาเทศบาลข้ึนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปนประธานในท่ีประชุมตอไป  
  ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                     ทานรองนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานเลขานุการ 
        นายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ทานสื่อมวลชน และผูเขารวม 

  การประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชมุสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 1  บัดนี้ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  ไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับ และกอนท่ีจะมีการเปดประชุม    
  ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลไดอานประกาศเรียกประชุมดวยครับ  
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นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ   -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรยีกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล        สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีแรก ประจําป 2559  

     ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
       ประจาํป 2558 เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2558  ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  

  ประจําป 2559 ตั้งแตวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน 30 วัน 

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล   
  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยแรก ประจําป 2559 แหงสภาเทศบาลนครระยอง ตั้งแตวันท่ี 10  
  กุมภาพันธ 2559  เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน  30 วัน ประกาศ ณ วันท่ี 18   
  มกราคม พ.ศ. 2559 นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                       

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   วันนี้ผมมีเรื่องแจงใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบ ดังนี้ 
    1. เรื่องแตงตั้งพนักงานเทศบาลผูสอบคัดเลือกไดใหดํารงตําแหนง 

  ผูบริหารท่ีวางของเทศบาล คือ นายปยะ  เพ็งเรือง ตําแหนงนายชางไฟฟา  
  ระดับ 6ว งานสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ ฝายการโยธา  กองชาง   
  เทศบาลนครระยอง ใหดํารงตําแหนงหัวหนา ฝายการโยธา (นักบริหารงานชาง 6)  
  ฝายการโยธา กองชาง เทศบาลนครระยอง 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 เปนตนไป 

 (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

2. เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล คือ นางสาวกิตติมา  โอภาปญญโชติ  
  พนักงานเทศบาล ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ระดับ 2  สังกัดกองคลัง   
  องคการบริหารสวนตําบลหนองอิรุณ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี มาดํารง 
  ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ระดับ 2 งานจัดซ้ือจัดจาง ฝายจัดหาพัสดุ สวนพัสดุ  
  สํานักการคลัง เทศบาลนครระยอง 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เปนตนไป 

 (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

      ขอแสดงความยินดี และยินดีตอนรับครับ  
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     3. เนื่องจากมีการแขงขันกีฬาระดับประเทศของนักเรียนองคกรปกครอง  
  สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย (รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ) ครั้งท่ี 33  
  ประจําปการศึกษา 2558 และเทศบาลนครระยองไดสงนักกีฬาเขารวม 
  ในการแขงขันครั้งนี้ และเปนท่ีนายินดีท่ีนักกีฬาของเราไดรับรางวัล จํานวน 2 เหรียญท  
  1 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง และขณะนี้นักกีฬาท้ังหมดท่ีได 
  เหรียญรางวัลไดมาอยูในท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้แลว ผมขอเชิญนักกีฬา 
  แนะนําตัวดวยครับ  

  2 เหรียญทอง ไดแก  
1. กีฬาเทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว 12 ป คือ เด็กหญิงปยะพัชร  พิไลแสงสุรีย  

  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
2. กีฬาเทเบิลเทนนิส หญิงคู 12 ป ไดแก 
- เด็กหญิงปยะพัชร  พิไลแสงสุรีย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
- เด็กหญิงพิยดา  คชสาร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

  1 เหรียญเงิน ไดแก  
1. กีฬาเทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว 16 ป คือ เด็กหญิงจีรัชญา  เกษจรัล 

  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  

  5 เหรียญทองแดง ไดแก  
1. กีฬาเทเบิลเทนนิส คูผสม 12 ป ไดแก 
- เด็กหญิงปยะพัชร  พิไลแสงสุรีย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
- เด็กชายปองภพ  จันทรอํ่า โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
2. กีฬาเทเบิลเทนนิส คูผสม 16 ป ไดแก 
- เด็กหญิงจีรัชญา  เกษจรลั โรงเรยีนนครระยองวิทยาคม 
- เด็กชายวชิระ  อุตสา โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
3. กีฬาเทเบิลเทนนิส ชายคู 16 ป ไดแก 
- เด็กชายชินณุพงษ  พลเกง โรงเรยีนนครระยองวิทยาคม 
- เด็กชายวชิระ  อุตสา โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
4. กีฬาเทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว 18 ป คือ นางสาวธันยธรณ  เกษจรัล 
    โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
5. วิ่ง 200 เมตร 18 ป ชาย คือ นายเพ็ญเพชร  สายแจง  
    โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

      จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ท่ีเขารวมการแขงขันท้ังหมด 
1.1 องคการบริหารสวนจังหวัด 76 แหง 
1.2 เทศบาล 2,440 แหง 
1.3 เทศบาลนคร 30 แหง 
1.4 โรงเรียนกีฬามีท้ังหมด 13 แหงท่ัวประเทศ 
1.5 กรุงเทพมหานคร มี 17 เขต 436 โรงเรียน 
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ตองขอชื่นชมจากใจจริงครับ ขอใหทุกทานในท่ีประชุมปรบมือเพ่ือแสดง  
  ความยินดีใหกับนักกีฬาของเราดวยครับ 

  (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  )  

 ซ่ึงทางฝายผูบริหารไดมีรางวัลมอบใหกับนักกีฬาทุกคนดวย  
  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีมอบรางวัลใหกับนักกีฬาดวยครับ 

  2 เหรียญทอง ไดแก  
1. กีฬาเทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว 12 ป คือ เด็กหญิงปยะพัชร  พิไลแสงสุรีย  

  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  

  (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  )  

2. กีฬาเทเบิลเทนนิส หญิงคู 12 ป ไดแก 
- เด็กหญิงปยะพัชร  พิไลแสงสุรีย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
- เด็กหญิงพิยดา  คชสาร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

  (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  )  

  1 เหรียญเงิน ไดแก  
1. กีฬาเทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว 16 ป คือ เด็กหญิงจีรัชญา  เกษจรัล 

  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  

  (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  )  

  5 เหรียญทองแดง ไดแก  
1. กีฬาเทเบิลเทนนิส คูผสม 12 ป ไดแก 
- เด็กหญิงปยะพัชร  พิไลแสงสุรีย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
- เด็กชายปองภพ  จันทรอํ่า โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

  (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  )  

2. กีฬาเทเบิลเทนนิส คูผสม 16 ป ไดแก 
- เด็กหญิงจีรัชญา  เกษจรลั โรงเรยีนนครระยองวิทยาคม 
- เด็กชายวชิระ  อุตสา โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

  (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  )  

3. กีฬาเทเบิลเทนนิส ชายคู 16 ป ไดแก 
- เด็กชายชินณุพงษ  พลเกง โรงเรยีนนครระยองวิทยาคม 
- เด็กชายวชิระ  อุตสา โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

  (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  )  

4. กีฬาเทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว 18 ป คือ นางสาวธันยธรณ  เกษจรัล 
    โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

  (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  )  
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5. วิ่ง 200 เมตร 18 ป ชาย คือ นายเพ็ญเพชร  สายแจง  
    โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

  (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  )  

มติท่ีประชุม      - รับทราบ                      

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4  
                        ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล            สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจาํป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 30  

พฤศจิกายน 2558 สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการ    
  ประชุมขอเชิญครับ  

  (  -ไมมี-  ) 

    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุม  
       ผมจะขอมติจากทานสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใด 
         เห็นสมควรใหรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
        สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจาํป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 30  
                            พฤศจิกายน 2558  โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกตอง  

มติท่ีประชุม    - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกําหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญประจําปแตละสมัยในป 
                            พ.ศ.2559 และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของป พ.ศ. 2560 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกําหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล                  สามัญประจําปแตละสมัยในป พ.ศ.2559 และกําหนดวันเริ่มประชุม 

  สมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของป พ.ศ.2560 ทานสมาชิกสภา 
  เทศบาลเห็นสมควรกําหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยองในแตละสมัย 
  อยางไรขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ ์

นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ผมนายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ผมขอเสนอกําหนดการประชุมสภาการประชุมสภา  

    เทศบาลนครระยอง ดังนี้ เทศบาลนครระยอง ดังนี้   

    สมัยประชุมสามัญสมัยประชุมสามัญ  ประจําป 255ประจําป 2559 9  
  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป  
  มีกําหนดไมเกิน  30 วัน 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 เปนตนไป   
  มีกําหนดไมเกิน 30วัน 
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  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ตั้งแตวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 เปนตนไป   
  มีกําหนดไมเกิน 30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ ประจําป 2560 

  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ตั้งแตวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป   
  มีกําหนดไมเกิน 30 วัน 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์  
ประธานสภาเทศบาล    ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ เสนอมานั้น 

  ผมขอผูรับรองดวยครับ 

      (  - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  )  

    - รับรองถูกตองครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  

      (  -ไมมี-  )  

- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน เปนอันวาสภาเทศบาล 
  นครระยอง ไดกําหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ดังนี้ การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ดังนี้   

    สมัยประชุมสามัญสมัยประชุมสามัญ  ประจําป 255ประจําป 2559 9  
  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป  
  มีกําหนดไมเกิน  30 วัน 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 เปนตนไป   
  มีกําหนดไมเกิน 30วัน 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ตั้งแตวันท่ี 10 พฤศจกิายน 2559 เปนตนไป   
  มีกําหนดไมเกิน 30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ ประจําป 2560 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ตั้งแตวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป   
  มีกําหนดไมเกิน 30 วัน 

มติท่ีประชุม      - เห็นชอบตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ เสนอ   

ระเบียบวาระท่ี  4  รายงานขอมูลประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑช้ีวัด  
                      และคาเปาหมายข้ันต่ําการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครระยอง รอบท่ี 3  
                      ประจําป พ.ศ. 2558 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 รายงานขอมูลประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผล 
ประธานสภาเทศบาล            การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัด และคาเปาหมายข้ันต่ําการจัดบริการ 

  สาธารณะของเทศบาลนครระยอง รอบท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 
          เชิญทานนายกเทศมนตรีรายงานครับ 
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นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
      ดวยนายกเทศมนตรี ตองรายงานขอมูลประเมินตนเองตามแบบติดตาม  

  ประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัด และคาเปาหมายข้ันต่ํา 
  การจัดบรกิารสาธารณะของเทศบาลนครระยอง รอบท่ี 3 ประจาํป พ.ศ.2558  
  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

      หลักการ  เทศบาลนครระยองไดจัดทํารายงานขอมูลประเมินตนเองตามแบบ 
  ติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัด และคาเปาหมาย 
  ข้ันต่ําการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครระยอง รอบท่ี 3 ประจาํป  
  พ.ศ.2558 

      เหตุผล  ตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด  
  ท่ี นร 0107/ว 7647 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 ใหเทศบาลนครระยอง 
  ดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการประเมินตนเองสําหรับการติดตามประเมินผล 
  เพ่ือประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล  
  รอบท่ี 3 โดยตองรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลนครระยองใหท่ีประชุม 
  สภาเทศบาลนครระยองทราบ และแจงผลใหประชาชนทราบขอมูลผลการ 
  ปฏิบัติงานของเทศบาลนครระยอง โดยผานกระบวนการประชาคม/หรือการ 
  เผยแพรประชาสัมพันธบนเว็บไซดของเทศบาล 

     จึงขอเสนอเพ่ือใหสภาเทศบาลนครระยองทราบ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล            เพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน  มโนพรศิรกุิล  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล              ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลบาลนครระยอง เขต 1  

  ในเรื่องรายงานขอมูลประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลการจัดบริการ 
  สาธารณะตามเกณฑชี้วัด และคาเปาหมายข้ันต่ําการจัดบริการสาธารณะของ 
  เทศบาลนครระยอง รอบท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ตามท่ีทานนายกเทศมนตรี 
  เสนอสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ ผมเองไดอานดูก็คงจะไมมีเรื่องติดใจอะไร  
  ซ่ึงขอมูลท้ังหมดนาจะเปนขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลท่ีไดมีการปฏิบัติและจัดทํา  
  แตในเรื่องของรายงานนั้น หนาท่ี 1 และหนาท่ี 2 ผมตองการใหผูจัด  
  ไมทราบวากองวิชาการและแผนงานเปนผูจัดทําใชหรือไม คือตองการเสนอแนะ 
  วาทานทํามาใหผมดูนั้น ผมอานไมออกเลย เพราะตัวหนังสือเล็กมาก สวนหนาอ่ืนนั้น 
  ผมไมติดใจอะไร แตสองหนาแรกนี้หากจะถายสําเนามาก็ควรจะขยายให  
  ตัวหนังสือใหญกวานี้สักนิด ซ่ึงอานไมออกเลย ผมใชแวนขยายยังอาน 
  ไมคอยออกเลย ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล            เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ 

      (  -ไมมี-  )  

    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามอภิปรายหรือสอบถาม  
  เพ่ิมเติม เปนอันวาสภาเทศบาลนครระยอง ไดรับทราบรายงานขอมูลประเมิน 
  ตนเองตามแบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัด  
  และคาเปาหมายข้ันต่ําการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครระยอง  
  รอบท่ี 3 ประจาํป พ.ศ. 2558 

มติท่ีประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5   ญัตติเรื่องขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
                      หมวดคาครุภัณฑ ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  
ประธานสภาเทศบาล            ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดคาครุภัณฑ ไปตั้งจายเปนรายการใหม 
             เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
      ดวยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง มีความจําเปนตองเสนอญัตติ 

  ตอสภาเทศบาลนครระยอง  เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป  
  งบประมาณ  พ.ศ.  2559  หมวดคาครุภัณฑ  ไปตั้งจายเปนรายการใหม   
  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  หมวดคาครุภัณฑ ไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 814,000 บาท    
  (แปดแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถวน) ดังนี้   

  สํานักปลัดเทศบาล 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานเทศกิจ 
      หมวดคาครุภัณฑ/ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

  - คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  
    1,900 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ พรอมติดตั้งอุปกรณสัญญาณไฟ 
   ฉุกเฉินและวิทยุสื่อสาร จํานวน 1 คัน  เปนเงิน 814,000 บาท (แปดแสนหนึ่ง- 
       หม่ืนสี่พันบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทายญัตติ 

      เหตุผล  ตามท่ี เทศบาลนครระยองไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
      ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนคารถนั่งสวนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 
      ไมเกิน 1,600 ซีซี พรอมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินและวิทยุสื่อสาร จํานวน 1 คัน  
      เปนเงิน 814,000 บาท  (แปดแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถวน) เพ่ือใชเปน 
      รถนําขบวน  รถตรวจการณและใชในภารกิจตาง ๆ ของเทศบาล โดยไดมีการ 

    กําหนดราคาและคุณลักษณะเฉพาะของรถนั่งสวนกลางไวตามบัญชีราคา 
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    มาตรฐานครุภัณฑป 2558 นั้น ปรากฏวาเม่ือคํานึงถึงประโยชนใชสอยแลว   
    คณะผูบริหารเห็นควรใหปรับเปลี่ยนประเภทรถยนตจากรถนั่งสวนกลางเปน 
    รถกระบะบรรทุกขนาด 1 ตันเนื่องจากสามารถใชประโยชนไดหลากหลายกวา   

   และใชบรรทุกสัมภาระตาง ๆ ไดอีกดวยนอกจากนี้ยังกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ  
   เปนรถยนตประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยใหโอนเงิน 
   งบประมาณรายจายจากรายการเดิมไปตั้งจายเปนรายการใหม ภายในวงเงิน 
   งบประมาณเดิม 

     ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง     
งบประมาณ “ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  

  ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 
  ตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน”                                                                                                                                                                                             

                       จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง   
  เพ่ือท่ีเทศบาลจะไดดําเนินการตอไป ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  
  จะขอเรียนเพ่ือใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานจะไดมีความกระจางในญัตตินี้  
  คือญัตตินี้เปนการขอแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเดิมท่ีสภาเทศบาล  
  นครระยองแหงนี้ไดเคยอนุมัติงบประมาณใหซ้ือรถยนตสวนบุคคล แตมีการ  
  ติดตั้งสัญญาณเพ่ือสําหรับใชเปนรถนําขบวน แตเม่ือมาหารือกันใน 
  คณะผูบริหารแลวปรากฏวาหากเปลี่ยนแปลงการใชรถ เปนรถบิ๊กอัพ 
  แบบดับเบิ้ลแค็บ และเม่ือติดตั้งสัญญาณแลวมันจะสามารถใชประโยชนได 
  ครอบคลุมกวา และวงเงินท่ีใชก็ไมเกินท่ีสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ 
  ไดเคยอนุมัติไปแลว ทางคณะผูบริหารจึงไดนําญัตตินี้เสนอสภาเทศบาล 
  นครระยอง เพ่ือใหสภาเทศบาลนครระยองพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง  
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล               หรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    นครระยอง เขต 3 เรื่องนี้ผมจําไดวาเคยอภิปรายในสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้  

  และผมก็ไมเห็นดวยท่ีวาเปนการนํารถสวนกลางมาเปนรถนําขบวน ซ่ึงรถยนตนั้น 
  ประโยชนนอยมาก แตผมก็ตองขอบคุณผูบริหารท่ีไดเล็งเห็นความสําคัญวา 
  รถคันหนึ่งหากใชงบประมาณมากก็ตองใชประโยชนใหไดมากท่ีสุดเชนเดียวกัน  
  ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล               เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน 
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นางอําไพ  วงเวียน  - ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล กราบเรียน ทานประธานสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่ีเคารพ คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  

  ดิฉันนางอําไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  
  ฝากทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังผูบริหารวาชวยอธิบายรายละเอียด 
  เก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะ เปนรถยนตประหยัดพลังงานและเปนมิตร 
  กับสิ่งแวดลอม ในสวนของคําอธิบายท่ีวางบประมาณโอนเพ่ิมเติมไปตั้งจายเปน 
  รายการใหม  แผนงาน หมวด ประเภท รายการดวย เพราะเห็นวาเนื่องจาก 
  ตองการรถยนตท่ีประหยัดพลังงาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คืออะไร  
  จึงขอทราบรายละเอียดดวยวาคุณลักษณะเปนอยางไร ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน เชิญสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล            ทานตอไปครับ  

      (  -ไมมี-  )  

    - เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
      ขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดข้ึนมาขอบคุณคณะผูบริหารท่ีแกไข  

  เปลี่ยนแปลงรายการ ขออนุญาตเอยนามครับ คือทานสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณสมชาย  แสงสุขขา และท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาลไดสอบถามวารถ 
  ประหยัดพลังงานคืออะไร ซ่ึงเดิมรถบิ๊กอัพจะผลิตมาจากเครื่องยนต  
  ขนาด 2,400 ซีซี และในปจจุบันจะมีรถยนตบิ๊กอัพเหมือนกัน แตผลิตใน 
  เครื่องยนตท่ีต่ําลงมาคือ 1,900 ซีซี ซ่ึงเครื่องยนตตางกันประมาณ 500 ซีซี  
  ซ่ึงเปนรถยนตท่ีประหยัดพลังงาน คือเครื่องยนตต่ําจึงทําใหเกิดมลภาวะนอย  
  ทําใหสิ่งแวดลอมดีข้ึน จึงกราบเรียนใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ  
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล             

      (  -ไมมี-  )  

    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใด 

    เห็นควรอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  หมวดคาครุภัณฑ ไปตั้งจายเปนรายการใหม โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 22 ทาน งดออกเสียง 1 ทาน   
   คือ นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา-  ) 
 
 
 



 12 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 22 ทาน เปนอันวาสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล      นครระยองแหงนี้อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ  

  พ.ศ. 2559 หมวดคาครุภัณฑ ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

มติท่ีประชุม   - อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
                        หมวดคาครุภัณฑ ไปตั้งจายเปนรายการใหม  

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติเรื่องขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
                     พ.ศ. 2559 หมวดคาครภุัณฑ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตตเิรื่องขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย            
ประธานสภาเทศบาล       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดคาครุภัณฑ เชิญทานนายกเทศมนตรี 
       เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
ดวยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาล    
นครระยอง เพ่ือขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดคาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้             

  หลักการ  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
  งบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 1 รายการ ดังนี้ 

               สํานักปลัดเทศบาล 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

                        งบลงทุน/คาครุภัณฑ 
                        ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย    

                       - คาเครื่องมือในการกูชีพ กูภัยฉุกเฉิน งบประมาณ 470,000 บาท  
  (สี่แสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

  เหตุผล  ตามท่ี เทศบาลนครระยองไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนคาเครื่องมือในการกูชีพ กูภัยฉุกเฉิน  
  งบประมาณตั้งไว 470,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) เพ่ือนํามาใชใน 
  การชวยเหลือผูประสบภัยในท่ีสูงและใชทดแทนของเดิมท่ีเริ่มเสื่อมสภาพ 
  จากอายุการใชงาน  ซ่ึงปจจุบันมีการกอสรางอาคารสูงในเขตเทศบาลเพ่ิมข้ึน  
  เปนจํานวนมาก ทําใหงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตองเตรียมความพรอม 
  ตอการเผชิญเหตุสาธารภัยโดยเฉพาะอัคคีภัยตลอดเวลา และการกูภัยในท่ีสูงก็มี 
  ความเสี่ยงและมีความจําเปนตองใชอุปกรณในการกูภัยท่ีมีความหลากหลาย  
  เพ่ือใหการใหความชวยเหลือผูประสบภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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  เทศบาลจึงมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงคุณลักษณะเฉพาะของ  
  ครุภัณฑดังกลาว โดยเพ่ิมจํานวนรายการอุปกรณในการกูภัยใหครอบคลุมการ 
  ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเปลี่ยนแปลงวัสดุหลักของอุปกรณ 
  บางรายการจากอลูมิเนียมเปนเหล็กเพ่ือความแข็งแรงคงทนตอการใชงาน   

ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541หมวด 4 การโอนและแกไข 
  เปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
  รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ   
  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง   ใหเปนอํานาจอนุมัติของ 
  สภาทองถ่ิน ” 

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือท่ีเทศบาล  
      จะไดดําเนินการตอไป ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล               ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ    

      (  -ไมมี-  )  

    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใด 

    เห็นควรอนุมัตแิกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
     พ.ศ. 2559 หมวดคาครุภัณฑ โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 22 ทาน งดออกเสียง 1 ทาน   
   คือ นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 22 ทาน เปนอันวาสภาเทศบาล   
        นครระยองแหงนี้อนุมัตแิกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดคาครุภัณฑ  

มติท่ีประชุม   - อนุมัตแิกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
                          พ.ศ. 2559 หมวดคาครุภัณฑ  

ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบใหจัดหาประโยชนในตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง)  
                     โดยไมดําเนินการประมูล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบใหจัดหาประโยชนในตลาดสด 
ประธานสภาเทศบาล      เทศบาล 4 (ตลาดแมแดง) โดยไมดําเนินการประมูล  เชิญทานนายกเทศมนตรี 

  เสนอญัตติครับ 
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นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
      ดวยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาล 

  นครระยอง เพ่ือขอความเห็นชอบใหเทศบาลจัดหาประโยชนในตลาดสด 
  เทศบาล 4 (ตลาดแมแดง)  โดยไมดําเนินการประมูล         

  หลักการ  ขอความเห็นชอบใหเทศบาลจัดหาประโยชนในตลาดสดเทศบาล 4    
  (ตลาดแมแดง) โดยไมดําเนินการประมูล   
  เหตุผล  ตามท่ีเทศบาลนครระยอง ไดปฏิบัติตามคําสั่งศาลปกครองระยอง  
  ในคดีหมายเลขแดงท่ี 83/2555 โดยไดดําเนินการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 4  
  (ตลาดแมแดง) ใหถูกสุขลักษณะ พรอมท้ังรื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีกีดขวาง  
  การจราจรบนถนนสุวรรณสินและถนนโดยรอบตลาด เพ่ือเปดพ้ืนท่ีดังกลาว 
  ใหรถยนตสัญจรไปมาไดนั้น ในการปรับปรุงอาคารตลาดมีการกําหนดจํานวน 
  แผงคาไวท้ังสิ้น 201 แผง โดยเทศบาลมีการจัดระเบียบผูคาในตลาดใหม 
  ท้ังหมด โดยใหสิทธิ์กับผูคารายเดิมกอน และกําหนดเง่ือนไขใหผูคาท่ีไดรับสิทธิ 
  เชาแผงคาภายในอาคารตลาด ตองมีคุณสมบัติครบท้ัง 4 ขอ ดังนี้ 

1. เปนเจาของหรือผูเชาแผงคาท่ีประกอบการคาขายจริง 
2. เปนผูท่ีคาขายอยูภายในอาคารตลาด  หรือบนถนนสุวรรณสิน  
   หรือบนถนนรอบอาคารตลาดและทางเชื่อม 
3. เปนผูท่ีคาขายกอนวันท่ีเทศบาลไดมีคําสั่งใหรื้อถอนหรือยายสิ่ง 
    ปลูกสรางและ 
4. ตองไมเปนผูชวยขาย (คูสมรส บิดา มารดา บุตร ญาติพ่ีนอง  
    หรือลูกจาง) หรือบุคคลอ่ืนท่ีเชาหรือชวยคาขายอยูในแผงคาเดียวกัน 

  สําหรับสัญญาการเชาแผงคามีกําหนดระยะเวลา 1 ป หากมีการดําเนินการใดๆ  
  ผิดจากเง่ือนไขท่ีกําหนด เทศบาลมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเชาและจัดหาผูคา 
  รายใหมทดแทนรายเดิม 

                        ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนใน 
  ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2543  หมวด 2 การจัดหา 
  ประโยชนในทรพัยสิน 

ขอ 6 การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให  
  ดําเนินการโดยวิธีประมูล 

    (1)  มีกําหนดไมเกินสามป  ใหผูบริหารทองถ่ิน เปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
      (2)  มีกําหนดเกินสามป  ใหสภาทองถ่ินเปนผูอนุมัติ 

      การใหเชาตามวรรคหนึ่ง ถามีความจําเปนหรือเพ่ือประโยชน 
  ของทางราชการใหผูบริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่นใหความเห็นชอบ 
  ดําเนินการเปนอยางอ่ืน โดยไมตองดําเนินการประมูลก็ได ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัด 
  หรือแยงกับกฎหมาย 
  



 15 

    จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยองให 
  เทศบาลจัดหาประโยชนในตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง)   
  โดยไมดําเนินการประมูล เพ่ือท่ีเทศบาลจะไดดําเนินการตอไป ขอบคุณครับ 
  ทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใด 
ประธานสภาเทศบาล      ประสงคจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  

  เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    นครระยอง เขต 3 ท่ีผานมาตลาดสดแมแดงนั้นผมไมทราบวาในปจจุบันนี้ 

  จะจองไดก่ีแผงท่ีเปนนโยบายของเทศบาล กอนหนาท่ีจะมีเจาของนายทุนได 
  ซ้ือแผงท้ิงไวและเชงใหเชาและเก็บเงินรายวัน แตไมทราบวาตอไปจะมีอยางนี้ 
  อีกหรือไม ผมเปนหวงตรงนี้ คือขอใหเทศบาลดูแลเรื่องนี้ดวย ขอบคุณครับ 
  ทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา   

นายนรินทร  เจนจริวัฒนา  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล      ผูทรงเกียรติทุกทาน ทานประธานสภาเทศบาลครับ ในญัตตินี้ผมขออนุญาต  

  เรียนถาม คือผมพยายามอานและศึกษาแลว ซ่ึงตีความแลวแตก็ยังไมเขาใจอยูดี  
  ท่ีตองถามคือเนื่องจากวามันเปนแหลงการคา และบังเอิญผมอยูในพ้ืนท่ีของ  
  เขต 1 ดวย คือเม่ือญัตตินี้ผานสภาเทศบาลไปแลวและหากวามีแมคาสอบถาม 
  ผมซ่ึงเปนสมาชิกสภาเทศบาลก็จะไดตอบเขาได ทานประธานสภาเทศบาลเห็น 
  ในคุณสมบัติ 4 ขอ หรือไมครับ ใตขอท่ี 4 บรรทัดท่ี 2 คําวา หากมีการ 
  ดําเนินการใด ๆ ผิดจากเง่ือนไขท่ีกําหนด ซ่ึงคําวา การดําเนินการใด ๆ ผิดจาก 
  เง่ือนไขท่ีกําหนดนั้น เง่ือนไขนั้นผมวามันกวาง ผมไมเขาใจวาผูคานั้นท่ีไดแผงคา  
  จากเทศบาลไปแลวนั้นมีการตอเติมหรือวามีการทําในลักษณะใด ๆ ถึงจะบอก 
  วาเขาขายผิดจากเง่ือนไข สวนในขอท่ี 6 ญัตตินี้ตองผานสภาเทศบาลอนุมัติ  
  เพราะมีกําหนดเกิน 3 ป ดังนั้นในนี้ไมไดระบุวาผูคาจะไดสัญญาจากเทศบาล 
  เปนระยะเวลาก่ีป 3 ป 5 ป หรือ 10 ป ไมเห็นมีบอกไวเลยครับ ตองขออนุญาต 
  ครับทานประธานสภาเทศบาล ในนี้มีบอกไววาระยะเวลา 1 ป ตองขอโทษครับ 

      ผมอาจจะอานตกไป ฉะนั้นผมจึงตองการจะใหมีการชี้แจงวามีการดําเนินการใด  ๆ 
  ท่ีผิดจากเง่ือนไข คือทําในลักษณะใดบาง อยางนอยหากมีพ่ีนองประชาชน  
  เขามาสอบถามเราจะไดชี้แจงเขาไดถูกตอง ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล   
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นายวิโรจน  มโนพรศิรกุิล  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล              ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลบาลนครระยอง เขต 1  

  สําหรับในเรื่องของตลาดสดแมแดง เม่ือสองวันท่ีผานมาผมไดมีโอกาสผานไป 
  และไดลงไปดูการกอสรางตลาดเห็นวาขณะนี้ยังมีการดําเนินการกอสรางอยู  
  คือยังไมแลวเสร็จ ซ่ึงเทาท่ีผมทราบมาคงจะเลยกําหนดระยะเวลาในการ 
  กอสรางมาพอสมควร เทาท่ีจําไดนาจะเปนเดือนกุมภาพันธ 2559 ท่ีกําหนดไว 
  วาจะกอสรางแลวเสร็จ ตองการเรียนถามทานประธานสภาเทศบาลผานไป 
  ยังทานผูบริหารในเรื่องของการกําหนดระยะเวลาในการกอสรางท่ีจะแลวเสร็จ 
  วาประมาณเม่ือไร ญัตติท่ีขอมายังสภาเทศบาลแหงนี้ก็เพ่ือท่ีจะดูแลในเรื่องของ  
  การเชา เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีตองการสอบถามคือหมายกําหนดการ หรือวากําหนดการ 
  ท่ีจะเปดตลาดนั้นจะแลวเสร็จเม่ือไร ประเด็นท่ีสองคือเรื่องของถนนสุวรรณสิน  
  คือผมไดมีโอกาสลงไปเดินซ่ึงขณะนี้มีแผง และเตนทตั้งวางอยูเต็มไปหมด  
  รถก็จะวิ่งไดแคการจราจรอยางเดียว หลังจากท่ีเราเปดตลาดแลวถนนนี้ 
  จะปฏิบัติอยางไร และถนนรอบตลาดนั้นจะรื้อออกหรือไม หรือวาจะใหมีการ  
  สัญจรไปมาไดสะดวกแบบไหน จึงตองการเรียนถามวาแผนการของเทศบาล 
  ในข้ันตอไปนั้นจะมีวิธีดําเนินการอยางไรบาง ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
      ตองขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดเปนหวง และไดสอบถามเพ่ือความ  

  กระจางแกเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลดวยกัน และแกผูท่ีรับฟงเสียงตามสายนี้  
  เรื่องตลาดแมแดงนั้นตองขอเรียนชี้แจงวาท่ีเทศบาลเราตองนําญัตตินี้มาเพ่ือ 
  ขอเวนระเบียบนั้นเพราะวาเทศบาลเราจะใหเชาแค 1 ปเทานั้น สัญญาปตอไป  
  และสวนท่ีวาผิดจากเง่ือนไขท่ีกําหนดนั้นหมายความวาเทศบาลจะมีรางสัญญา 
  อีกครั้งหนึ่งกับผูท่ีจะมาทําสัญญา กับพอคาแมคาท่ีมาทําสัญญากับเทศบาล  
  ตองอยูภายใตเง่ือนไขท่ีวาหามใหเชาชวง หรือหากปฏิบัติผิดไปจากท่ี 
  ทางราชการกําหนดไว ก็จะยกเลิกสัญญา และนําไปใหกับผูคารายอ่ืนเชาตอไป  
  สวนท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาลถามวาแลวผูท่ีเคยไปเซงมาไวแลวนั้นจะไดสิทธินั้น 
  หรือไม ตองบอกวาไมไดครับ คือจะมีแตผูคาจริงเทานั้นท่ีเทศบาลเราทําบัญชีไว  
  จํานวน 201 ราย ท่ีอยูในตลาด และท่ีทุกวันนี้ยังกอสรางไมเรียบรอยนั้น 
  ก็เนื่องจากวาจะมีการทําอีกสัญญาหนึ่ง และขายของดวย คาดวานาจะกอสราง 
  เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559 หลังจากนั้นก็จะมีการมาจัดแผงคาลงท่ี 
  ในตัวตลาด สวนบนถนนท่ีมีเต็นทขายของอยูในปจจุบันนั้น หลังจากกอสราง 
  ตลาดสดแมแดงเสร็จเรียบรอยแลว ถนนสุวรรณสินและโดยรอบท้ังหมดจะ 
  ไมมีผูคา คือจะตองเปนถนนท่ีสัญจรไปมาไดโดยสะดวก กราบเรียนใหท่ีประชุม 
  ไดรับทราบ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    คุณสมบัติท้ัง 4 ขอ ผมอานแลวไมเขาใจนั้น คือขอ 4 บอกไววาตองไมเปน 

  ผูชวยขาย (คูสมรส บิดา มารดา บุตร ญาติพ่ีนอง หรือลูกจาง) หรือบุคคลอ่ืนท่ีเชา 
  หรือชวยคาขายอยูในแผงคาเดียวกัน คือจะใหเจาของนั้นอยูตลอดหรือแบบไหนครับ  
  และหากเจาของแผงคาจะหยุดพักสัก 2-3 วัน แลวใหคูสมรสของตนเองมาขาย  
  หรือใหลูกของตนเองมาขายแทนนั้นจะไดหรือไมครับ ขอบคุณครับทาน  
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
      ขอเรียนชี้แจงใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบวาในขอ 4  ท่ีบอกวา  

  ตองไมเปนผูชวยขาย (คูสมรส บิดา มารดา บุตร ญาติพ่ีนอง หรือลูกจาง) 
  หรือบุคคลอ่ืนท่ีเชาหรือชวยคาขายอยูในแผงคาเดียวกัน คือกอนหนานี้ท่ีเคยอยู 
  ในแผงเดียวกัน คือมีท้ังพอซ่ึงเปนเจาของแผง มีลูก และลูกจางมาชวยขายดวย  
  และตอไปจะมาลงชื่อขอเพ่ิมอีก 3 แผงเลย อยางนี้ไมไดครับ คือเทศบาลเราจะ 
  ใหไดแคแผงเดียวคือพอเทานั้น ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน 
ประธานสภาเทศบาล      มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน  มโนพรศิรกุิล  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล              ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลบาลนครระยอง เขต 1  

  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังผูบริหาร ในเรื่องของการจัด 
  ระเบียบบนถนนสุวรรณสินนั้น พอดีผมลืมบอกไปวาถนนทุงชายกระตายท่ี 
  เราเคยไปจัดระเบียบนั้น ขณะนี้เหมือนเดิมอีกแลวคือจะมีคนมาขายของอยู  
  บนถนน จอดรถกันเกะกะ คือตองการวาหากเทศบาลเราจะจัดระเบียบบนถนน  
  สุวรรณสินก็ควรจัดระเบียบถนนทุงชายกระตายไปพรอมกันดวยเลย  
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ  

  (  -ไมมี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล      มติจากสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใด 
        เห็นชอบใหจัดหาประโยชนในตลาดสด เทศบาล 4 (ตลาดแมแดง)  

  โดยไมดําเนินการประมูล โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 22 ทาน งดออกเสียง 1 ทาน   
   คือ นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน 22 ทาน เปนอันวาสภาเทศบาล   
          นครระยองแหงนี้ เห็นชอบใหจัดหาประโยชนในตลาดสด เทศบาล 4  

  (ตลาดแมแดง) โดยไมดําเนินการประมูล 

มติท่ีประชุม   - เห็นชอบใหจัดหาประโยชนในตลาดสด เทศบาล 4 (ตลาดแมแดง)  
  โดยไมดําเนินการประมูล 

ระเบียบวาระท่ี  8  ญัตติเรื่องขอใหพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองเปนคณะกรรมการ 
                      ศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครระยอง (ตําบลทาประดู-ตําบลปากน้ํา) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตตเิรื่องขอใหพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล                   เปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชมุชนเทศบาลนครระยอง (ตําบลทาประดู- 

  ตําบลปากน้ํา) เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
      ดวยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาล 

  นครระยอง เพ่ือขอใหพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง   
  รวมเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครระยอง  
  (ตําบลทาประดู-ตําบลปากน้ํา) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  ขอใหสภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง จํานวน 2 ทาน รวมเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาล   
  นครระยอง (ตําบลทาประดู-ตําบลปากน้ํา)    

  เหตุผล  ดวยกระทรวงยุติธรรมไดขอความรวมมือกระทรวงมหาดไทยและ 
  หนวยงานในสังกัดในการพิจารณาจัดตั้งและสนับสนุนภารกิจของศูนยยุติธรรม 
  ชุมชนตําบล (ศยช.ต.) ภายใตแนวคิดการพัฒนายุติธรรมชุมชนเพ่ือลดความ 
  เหลื่อมล้ําในสังคม  โดยมีบทบาทในการกระจายโอกาสการเขาถึงความยุติธรรม 
  ของประชาชนดวยการขยายศูนยยุติธรรมชุมชนใหครอบคลุมทุกตําบล  
  และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรชุมชนเขามามีสวนรวม 
  ในการจัดการปญหาความขัดแยงหรือขอพิพาทของประชาชน  
  โดยในปงบประมาณ 2558 สํานักงานยุติธรรมจังหวัดระยองเริ่มจัดตั้ง 
  ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลนํารอง จํานวน 8 แหง และในปงบประมาณ 2559  
 
  



 19 

  ไดกําหนดแผนการจัดตั้งเพ่ิมเติมอีกจํานวน 46 แหง ในสวนของเทศบาล 
  นครระยองจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนตําบล รวม 2 ตําบล ไดแก ตําบลทาประดู 
  และตําบลปากน้ํา โดยใชชื่อ “ศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครระยอง   
  (ตําบลทาประดู-ตําบลปากน้ํา)” และใชสํานักงานเทศบาลนครระยองเปน 
  สถานท่ีตั้ง โดยโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการศูนยยุติธรรม 
  ชุมชนตําบล ประกอบดวย 

1. ประธานคณะทํางานดานอํานวยการในคณะกรรมการหมูบาน 
    ทุกหมูบานในตําบลนั้น เลือกกันเอง จํานวน 2 คน 
2. สมาชิกสภาเทศบาลท่ีเปนกรรมการหมูบานทุกหมูบานในตําบลนั้น 
    เลือกกันเอง จํานวน 2 คน 
3. ประธานศูนยยุติธรรมชุมชนเดิมท่ีกระทรวงยุติธรรมไดจัดตั้งไวแลว 
    ในตําบลนั้น(ถามี) จํานวน 1 คน 
4. ผูแทนของผูนําองคกรหรือกลุมอาชีพในตําบลนั้น เลือกกันเอง  
    จํานวน 1 คน 
5. ตํารวจชุมชนสัมพันธประจําตําบล จํานวน 1 คน 
6. นิติกรหรือเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งศูนยยุติธรรม 
    ชุมชนตําบลท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย จํานวน 1 คน  
    (เปนกรรมการและเลขานุการศูนยฯ) 

ซ่ึงการสรรหาคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครระยอง    
  (ตําบลทาประดู-ตําบลปากน้ํา) ตามขอ 2 ตองดําเนินการสรรหาจาก 
  สมาชิกสภาเทศบาล  

     จึงเสนอญัตติเพ่ือใหสภาเทศบาลนครระยอง พิจารณาคัดเลือก 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จํานวน 2 ทาน รวมเปนคณะกรรมการศูนย 
  ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครระยอง  (ตําบลทาประดู-ตําบลปากน้ํา)  
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ตองขอกราบเรียนเพ่ิมเติมคือ 
  ผมไมแนใจวากระทรวงยุติธรรมอาจจะเขาใจวาเทศบาลนครระยองมีเฉพาะ 
  ตําบลทาประดู กับตําบลปากน้ํา ซ่ึงจริง ๆ แลวยังมีเทศบาลตําบลเชิงเนิน  
  เทศบาลตําบลเนินพระ ซ่ึงสวนหนึ่งก็ยังอยูในเขตเทศบาลนครระยอง  
  ซ่ึงในวงเล็บนั้นเขียนไววาตําบลทาประดู-ตําบลปากน้ํา มันจะแคบเกินไป  
  เพราะเทศบาลนครระยองนั้นมีตําบลเชิงเนิน และตําบลเนินพระดวย  
  เพราะฉะนั้นการสรรหาสมาชิกสภาเทศบาลครั้งนี้ผมตองการใหสภาเทศบาล 
  นครระยองแหงนี้เอาแบบครอบคลุม ถึงแมจะอยูเทศบาลตําบลทาประดู  
  ตําบลเนินพระ หรือตําบลเชิงเนิน ก็นาจะมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ 
  ศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครระยองดวย เพ่ือจะไดครอบคลุมในเขตเทศบาล 
  ท้ังหมด เพ่ือจะไดชวยทางศูนยยุติธรรมชุมชนในการแกปญหาในเบื้องตน  
  ผมวานาจะครอบคลุมกวา ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลเห็นสมควรวา 
ประธานสภาเทศบาล                      สมาชิกสภาเทศบาลนครระยองทานใดเหมาะสมท่ีจะเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรม 

  ชุมชนเทศบาลนครระยอง ขอเชิญเสนอชื่อไดเลยครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณอนุสรณ  สุรนารถ 

นายอนุสรณ  สุรนารถ  - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล     ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  และผูเขารวมการประชุมทุกทาน ผมนายอนุสรณ  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง เขต 4 ทานประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอเสนอทานสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณอําไพ  วงเวียน  เปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครระยอง 
  (ตําบลทาประดู, ตําบลปากน้ํา, ตําบลเนินพระ และตําบลเชิงเนิน)   
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล                      ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ ไดเสนอทานสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณอําไพ  วงเวียน เปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครระยอง 
  ผมขอผูรับรองดวยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  ) 

    - รับรองถูกตองครับ ขอเชิญเสนอทานท่ีสองไดเลยครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณรักเร  สําราญรื่น 

นายรักเร  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

  ผมนายรักเร  สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ทานประธานสภา 
  เทศบาลครับ ผมขอเสนอคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครระยอง 
 
  คนท่ีสอง คือ ทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบ 
  นครระยอง เขต 2 เปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครระยอง 
  (ตําบลทาประดู และตําบลปากน้ํา)  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร  สําราญรื่น 
ประธานสภาเทศบาล                      ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร  สําราญรื่น ไดเสนอทานสมาชิกสภาเทศบาล 

  คุณไพรทูรย  รัตนพรวารีสกุล เปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาล 
  นครระยอง (ตําบลทาประดู และตําบลปากน้ํา)  
  ผมขอผูรับรองดวยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  ) 

    - รับรองถูกตองครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  

      (  -ไมมี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน เปนอันวาสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      นครระยองมีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เปนคณะกรรมการ 

  ศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครระยอง ไดแก  

1. นางอําไพ  วงเวียน  
     2. นายไพรทูรย  รัตนพรวารสีกุล  

มติท่ีประชุม      - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จํานวน 2 ทาน  
      เปน เปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครระยอง  

  ไดแก นางอําไพ  วงเวียน, นายไพรทูรย  รัตนพรวารีสกุล 

ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติอ่ืน ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องจะเสนอตอ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผูบริหารขอเชิญครับ  

   (  -ไมมี-  )  

    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคอภิปรายเพ่ิมเติม    
          และทางคณะผูบริหารก็ไดตอบคําถามไปแลว วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได 

  ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแลว ผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภา 
  เทศบาลผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี และคณะผูบริหารทุกทาน ทานหัวหนา 
  สวนราชการ ทานสื่อมวลชน ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน  
  ผมขอปดการประชุมครับ   

 

(ปดประชุมเวลา 15.10 น.) 
 

           (ลงชื่อ)                                            ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ) 
                                                        เลขานกุารสภาเทศบาล 
 

            (ลงช่ือ)                                       ประธานตรวจรายงานการประชุม  
             (นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต) 
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต) 

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)    
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            
                    (นายประเสรฐิ  ฟาประทานชยั)    
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                  
                        (นายอนุสรณ  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
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