
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 

วันที่ 6  ธันวาคม  2559 
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. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
10. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
11. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
12. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
13. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นางวรกมล   ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
30. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
31. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล        (ลาป่วย) 
2. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล        (ลากิจ) 
3. นายบุญปลูก   ณีวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาล        (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
4. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว 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. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
10. นายชนินทร์ จันทน์ขาว รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นายไพรัตน์ วังบอน แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
12. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนพัสดุ 
13. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
14. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
15. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
16. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
17. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
18. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
19. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
20. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
21. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
22. ว่าที่เรือตรีเชาวลิต เล็กโล่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
23. นางสาววัชรีย ์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง 
24. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559  
  บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน 
  สภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป  
  ขอเรียนเชิญครับ 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                      ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 
        นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วม 
         การประชุมทุกท่าน วันนี้ก่อนที่ผมจะเปิดประชุมเพ่ือแสดงความจงรักภักดี 

   ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  
  ผมขอเรียนเชิญทุกท่านในสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ยืนสงบนิ่ง 
  เป็นเวลา 89 วินาทีครับ ขอกราบเรียนเชิญครับ  

      (  -ที่ประชุมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยฯ-  )  

  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ ผมขอเชิญท่าน 
  เลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุมสภาด้วยครับ 

นายสุธน ซื่อประเสริฐ  - ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล        สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี 2559 ตามมติที่ประชุมสภา 

  เทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2559      
  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  
  ประจ าปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 4 ประจ าปี 2559 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 10  
  พฤศจิกายน 2559  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

       ประกาศ ณ วันที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา 
  ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล    วันนี้ผมมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

       เรื่อง การรับโอนพนกังานเทศบาล จ านวน 2 ราย ได้แก่  
1. นางสาวขวัญตา  รัตนานุภาพ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน          

  งานธุรการ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านนา  
  อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
  งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักการคลัง เทศบาลนครระยอง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  )  
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2. นายมงคล  ขุนชุ่ม ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กองช่าง  
  เทศบาลต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหน่ง 
  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง  
  เทศบาลนครระยอง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  ธันวาคม  2559 เป็นต้นไป 

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  )  

       เรื่อง รับโอนพนกังานส่วนต าบลมาบรรจเุป็นพนกังานเทศบาล คือ  
  นางธนาวดี  ฑามาศ พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและ 
  พัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) กองสวัสดิการสังคม       
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มาบรรจุ 
  เป็นพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์            
  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15  พฤศจิกายน  2559 เป็นต้นไป 

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  )  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 3 ท่านด้วยครับ ในนามของเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล      ยินดีต้อนรับครับ  

มติที่ประชุม      - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3   
                         ประจ าปี พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 4/2559  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล                  สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่3  ประจ าปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4/2559 

       เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2559 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะ  
  แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ขอเชิญครับ  

  ( -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม  
  สภาเทศบาลนครระยอง ผมจะขอมติจากสภาเทศบาล 
  แห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงาน 

การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
  ประจ าปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559  
  โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องครับ  

มติที่ประชุม    - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ      
  สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 4/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559   
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ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติเรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
   รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาเทศบาล          แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
               ดว้ยนายกเทศมนตรี ขอเสนอญตัติ เรือ่ง การรายงานผลการติดตามและ  
       ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง รอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  

  ต่อสภาเทศบาลนครระยอง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง                
  รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภาเทศบาลนครระยอง มาเพ่ือทราบ 

  เหตุผล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 29 (3) แก้ไขเพ่ิมเติม 
  โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้คณะกรรมการ 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น 
  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้  
  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง  
  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย 
  ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี           

          บดันี ้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
  นครระยอง ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
  นครระยอง รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อนายกเทศมนตรีนครระยองแล้ว  
  ตามเอกสารแนบท้าย        

จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยองมาเพ่ือทราบ  
  ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้  
  แต่งตั้งโดยผู้บริหารเทศบาลนครระยอง ต้องการจะกราบเรียนให้ 
  สภาเทศบาลได้ทราบว่าคณะกรรมการในชุดนี้มีท่านใดบ้าง และมีหน้าที่ 
  อย่างไร ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ คณะกรรมการติดตาม  
  และประเมินผลแผนพัฒนานครระยองประกอบด้วย  

1. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา  ประธานกรรมการ  
2. นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  กรรมการ  
3. นายบุญปลูก  ณีวงษ์  กรรมการ  
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4. นายเรวัฒน์  สุขภิรมย์ กรรมการ  
5. นายมานะ  สุกใส  กรรมการ  
6. ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จังหวัดระยอง   กรรมการ  
7. ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค 

สาขาระยอง     กรรมการ  
8. นางอินทปัด  บรรจงอักษร กรรมการ  
9. นายเฉลิมพล  กรองสายทอง กรรมการ  
10. นายมานพ  ศรีสุพรรณถาวร กรรมการ  
11. นางวัฒนา  ชูวิทย์สกุลเลิศ กรรมการ  

  และเลขานุการ  
ซึ่งกรรมการดังกล่าวทั้งหมดมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้แทนท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร  
  สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559  นายวรวิทย์  

  ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง ขอบคุณครับท่านประธาน 
  สภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์จะ
ประธานสภาเทศบาล    สอบถามเพ่ิมเติมถึงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

  นครระยอง ขอเชิญครับ 
  (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้รับทราบการรายงานผลการติดตาม 

  และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง รอบปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม    - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
                       ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล          งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

  เสนอญัตติครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา  

  เทศบาลนครระยอง   เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและ 
  เหตุผล ดังนี ้
  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2560 จ านวน  3,810,000  บาท  (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้   

      กองช่าง 
      แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
                       ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     1. ค่าปรับปรุงถนนสุวรรณสิน  เป็นเงิน 752,000 บาท   
      (เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
      รายการที่  1 

  2. ค่าปรับปรุงถนนระยองวิทย์ปากน้ า ซอย 3 เป็นเงิน 400,000 บาท   
   (สี่แสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 2 

     3. ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า  ซอยแยกถนนสุขุมวิท     
      ฝั่งทิศเหนือ (ข้างนครเฟอร์นิเจอร์) 5/2 เป็นเงิน  980,000 บาท   
      (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 3 
     4. ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า  ซอยบุญยงค์   
      เป็นเงิน  1,678,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 4 รวมเป็นเงิน  3,810,000 บาท   
      (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
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  เหตุผล   ตามมติคณะรัฐมนตรีให้งดการจัดกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ เพ่ือเป็น  
  การถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-  
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร   
  เสด็จสวรรคต   เทศบาลนครระยองจึงได้ยกเลิกโครงการงานประเพณีและ 
  กิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยได้น าเงิน 
  งบประมาณท่ีเกิดจากการยกเลิกโครงการไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็น 
  ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ า จ านวน 4 รายการ   
  เป็นเงิน 3,810,000 บาท  (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   
  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งโครงการดังกล่าวบรรจุ 
  ไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2562)   
  ฉบับเพ่ิมเติมแล้ว 

                       ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข 
      เปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
      ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
      หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”                                                                                                                                                                                             

                       จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง  
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ขอเชิญท่านสมาชิกสภาครับ ท่านใด
ประธานสภาเทศบาล    ประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิก  

  สภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล     
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ  ผมนายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  

  ขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติมในรายละเอียด คือในหัวข้อที่ 4 หน้า 2/2   
  ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ าซอยบุญยงค์ ขอทราบต าแหน่งที่อยู่  
  ว่าอยู่ตรงไหน อยู่เขตไหน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอกราบ 

  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าชื่ออาจจะแปลกสักนิดหนึ่ง ชื่อเหมือนกับ  

  ชื่อบุคคล ซึ่งเดิมเป็นชื่อที่ว่าประชาชนรู้จักกันมานานแล้ว ประชาชนไม่กล้า 

  ไปเปลี่ยนชื่อ ซึ่งซอยบุญยงค์นั้นอยู่ข้างโรงไฟฟ้าย่อย โดยข้างโรงไฟฟ้าย่อย  

  เข้าไป และจะตัดออกข้ึนไปทางทิศเหนือ ไปออกทะลุหมู่บ้านมายแลนด์  

  ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่เขต 1 ลองนึกภาพตามครับ คือข้างโรงไฟฟ้า 
  ย่อยจะมีซอยขึ้นไปทางทิศเหนือ ที่ออกไปทะลุหมู่บ้านมายแลนด์ได้  
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  และเลี้ยวขวาออกมาตรงปากซอยเรือนจ าได้ ที่เม่ือก่อนเดิมมีปั๊มน้ ามัน  

  ซึ่งตรงนั้นชื่อซอยบุญยงค์ เวลาท าประชาคมพ่ีน้องชาวบ่อนไก่จะขอมามาก  

  เนื่องจากว่าเป็นซอยค่อนข้างจะนานแล้ว และช ารุดทรุดโทรม จึงต้องการว่า  

  ถ้าหากมีงบประมาณก็ต้องการจะให้ท าการปรับปรุง ช่วยท าถนนให้ด้วย  

  ซึ่งพอดีมีงบประมาณตรงนี้ไปแก้ไข ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงเข้ามา  

  ท าแผนตรงนี้ และจัดงบประมาณลงไปให้ ขอบคุณครับท่านประธาน  

  สภาเทศบาล 
 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป
ประธานสภาเทศบาล         

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
                            ไปตัง้จ่ายเปน็รายการใหม่  โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน-  )  

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัต ิจ านวน 19 ท่าน งดออกเสียง จ านวน 2 ท่าน  
  เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

มติที่ประชุม   - อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติเรื่องขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล          เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
                       ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติเพ่ือขออนุญาต  

  กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จ านวน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อย- 
  ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
  จ านวน  150,000,000  บาท  (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)  เพ่ือจ่าย 
  เป็นค่าก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลนครระยอง หลังที่ 2 จ านวน  1  หลัง    
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตติ  
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  เหตุผล   ตามท่ีจังหวัดระยองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้อนุมัติให้ 
  เทศบาลนครระยองรับสิทธิและเงื่อนไขเกี่ยวกับพัสดุ กรณีการรับมอบ  
  อาคารศาลากลางจังหวัดระยอง (หลังเดิม)  และใช้ที่ราชพัสดุแปลง 
  หมายเลขทะเบียน รย. 222 (บางส่วน) ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมือง  
  จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 5 - 2 - 55 ไร่  (บริเวณศาลากลางจังหวัด 
  ระยองหลังเดิม)  และอาคารศาลาประชาคม  จากกรมธนารักษ์ตั้งแต่ 
  ปี 2553  ซึ่งปัจจุบันอาคารส านักงานเทศบาลนครระยอง  (อาคารศาลากลาง 
  จังหวัดระยองหลังเดิม)  มีสภาพคับแคบส่งผลให้พ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน    
  และพ้ืนที่ในการให้บริการมีไม่เพียงพอ  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก  
  เท่าท่ีควร ประกอบกับมีแนวโน้มจ านวนผู้มาใช้บริการด้านต่าง ๆ   
  เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก เช่น งานทะเบียนและบัตร งานรับช าระภาษี เป็นต้น   
  เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องขยายพ้ืนที่ใช้สอยและพ้ืนที่ให้บริการโดย 
  ก่อสร้างอาคารส านักงานหลังใหม่   เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริการให้ได้  
  มาตรฐาน ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อเทศบาล โดยเทศบาลจะท า 
  การรื้อถอนอาคารศาลาประชาคมหลังเดิมซึ่งมีสภาพช ารุดทรุดโทรม   
  และก่อสร้างอาคารส านักงานหลังใหม่ขนาด 4 ชั้น ขึ้นทดแทน  ซึ่งอาคาร 
  ดังกล่าวมีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งสิ้น 8,400  ตารางเมตร  ภายในอาคารจะ 
  ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการประชาชนส่วนหน้าทุกภารกิจ  ห้องท างานของ 
  ส านักและกองต่าง ๆ ห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมส่วนราชการและ   
  ลานจอดรถใต้ดิน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น จ านวน  175,460,000 บาท   
  (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยได้ตั้งงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ไว้แล้ว จ านวน 25,460,000 บาท   
  (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่เหลืออีก จ านวน 150,000,000 บาท   
  (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็น 
  ค่าก่อสร้างในคราวเดียวได้  จึงต้องหางบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น  
  และเม่ือได้พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ แล้ว 
  เห็นว่ากองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้ 
  ที่เหมาะสม เทศบาลจึงพิจารณาเห็นสมควรให้ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ 
  เทศบาล จ านวน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)    
  ก าหนดช าระหนี้ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยการขอกู้เงิน 
  ดังกล่าว เทศบาลได้พิจารณาแล้วว่ามีฐานะการคลังมั่นคง มีสภาพคล่องและ 
  ความสามารถในการช าระหนี้เพียงพอ ตลอดจนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
  การกู้เงินของกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และได้แนบเอกสาร  
  ประกอบการพิจารณาดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลนครระยอง  หลังที่  2  
2. หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุเป็นสถานที่ก่อสร้างจากกรมธนารักษ์ 
3. แบบแสดงฐานะการคลังย้อนหลัง 3 ปี  
4. ตารางแสดงการช าระหนี้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
    ระยะเวลา 10 ป ี
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ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13  
  พ.ศ. 2552 ส่วนที ่5 การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล  มาตรา 66   
  เทศบาลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ “(6) เงินกู้จากกระทรวง  ทบวง  กรม   
  องค์การ  หรือนิติบุคคลต่างๆ” และ “การกู้เงินตาม (6)  เทศบาลจะ 
  กระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจาก  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว” 

                                                    จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
                                           จ านวน 150,000,000 บาท  (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือที ่
                                           เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะสอบถามถึงการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 21 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุญาต จ านวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล   
        นครระยองแห่งนี้อนุญาตให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้ 

มติที่ประชุม - อนุญาตให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้ 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ  
  เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตตเิรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน “โครงการบ้าน 
ประธานสภาเทศบาล                  ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ในวาระนี้ 
  ไม่ได้เป็นญัตติครับ โดยตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินการโครงการ  
  “สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ” เนื่องในโอกาส 
  มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ 
  ครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ- 
  พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 
  พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยน านโยบายของรัฐบาล 
  ด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ มาเป็นแนวทางให้ทุก  
  ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ประชาชน และภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ในลักษณะ 
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  ประชารัฐร่วมกันด าเนินงานเฉลิมพระเกียติฯ ด้วยการเก้ือกูลกัน ก่อสร้าง  
  ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ  
  หรือยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างม่ันคง ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วย 
  วิธีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือให้การด าเนินงาน “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้ 
  องค์ราชัน ราชินี” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ โดยการมีส่วนร่วม 
  ของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  ด าเนินงาน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  

  1. นายกเทศมนตรีนครระยอง    ประธานคณะกรรมการ  
  2. รองนายกเทศมนตรีนครระยอง  
      ที่ก ากับดูแลกองสวัสดิการสังคม   รองประธานคณะกรรมการ  
  3. สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
      ที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  กรรมการ  
  4. นายพรหมเดช  สงวนรัตน์   กรรมการ  

              ผูจ้ัดการชมุชนสัมพันธ์ บมจ.อูเบะเคมิคอล (เอเชีย)  
  5. นายอุทิศ  ซื่อประเสริฐ   กรรมการ  

              เจา้หน้าทีชุ่มชนสัมพันธ์ฯ บริษัท ไอ อาร ์พี ซี  
      จ ากัด (มหาชน)  
  6. ผู้อ านวยการส านักการคลัง   กรรมการ  
  7. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  กรรมการ  

    8. ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ  
  9. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ  
  10. ประธานกรรมการชุมชน ที่คัดเลือกกันเอง  
        จ านวน 2 คน    กรรมการ  

              11. ดร.ฉัตรชัย พุทธรักษา (ประธานกองทุน  
            สวัสดกิารชมุชนฯ)    กรรมการ  
              12. นายสุธน ซื่อประเสริฐ (ปลัดเทศบาล 
            นครระยอง)    กรรมการและเลขานุการ 
              13. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี (รองปลัดเทศบาล 
            นครระยอง)    กรรมการและ 
          ผูช้่วย เลขานุการ 
              14. หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์   กรรมการและ 
          ผูช้่วย เลขานุการ 
     มีหน้าที่ 

           1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชน หน่วยงานของรัฐ  
     ภาคเอกชนและองค์กรเอกชนในพื้นท่ีได้รับทราบโดยทั่วกัน และเชิญชวน  
     เข้าร่วมโครงการกับเทศบาลนครระยอง  
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 2. ก าหนดเป้าหมาย หลักเกณฑ์การคัดเลือก และคัดเลือกผู้สมควร  
  ได้รับความช่วยเหลือโดยใช้กระบวนการประชาคมชุมชน จากบุคคล 
  กลุ่มเป้าหมายโดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

            (1) เป็นบุคคลที่ไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข สิ่งเสพติด หรือได้ลด ละ เลิก  
      อบายมุขแล้ว  
                   (2) เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมในการช่วยเหลือสาธารณะ ไม่เอาเปรียบส่วนรวม 
                   (4) เป็นบุคคลที่ดูแลบุพการีหรือบุตรหลาน  
                   (5) เป็นบุคคลที่ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก  
            3. ก าหนดแบบแปลน และประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ค่าวัสดุ  
      ให้มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ และลักษณะการอยู่อาศัยของประชาชน  
      ในชุมชน  รวมถึงการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการ 
      ด ารงชีวิต  
            4. ประสาน ประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และองค์กร  
      เอกชน ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ  
           5. รายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดระยองทราบ  

     ซึ่งตามข้อ 3. จึงมีความจ าเป็นต้องน าเรื่องนี้เข้าสู่สภาเทศบาล  
      นครระยองเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ได้คัดเลือกตัวแทนจาก  
      สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จ านวน 2 ท่าน เป็นกรรมการชุดดังกล่าว  
      ส่วนกรรมการชุดอ่ืนได้คัดเลือกกันเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับท่านประธาน 
      สภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตร ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควร 
ประธานสภาเทศบาล                  ว่าสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองท่านใดเหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการการ 

  ด าเนินงาน “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” 
  ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณทศพร  รติยานุวัฒน์ 

นายทศพร  รติยานุวัฒน ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล                  เทศบาลนครระยองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายทศพร  รติยานุวัฒน์  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองครับ  
  ผมขอเสนอสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จ านวน 2 ท่าน ดังนี้  

1. นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
2. นายรักเร่  ส าราญรื่น 

  เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ  
  เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณทศพร  รติยานุวัฒน์ 
ประธานสภาเทศบาล                  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณทศพร  รติยานุวัฒน์  

  ได้เสนอท่านสมาชิกสภาเทศบาล คือ นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล   
  และท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน   
  “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” 
  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 
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(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง มี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอท่านอื่น 
ประธานสภาเทศบาล    อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเพ่ิมเติม เป็นอันว่าสภาเทศบาล  
        นครระยองแห่งนี้ได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จ านวน 2 ท่าน ได้แก่   

1. นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
2. นายรักเร่ ส าราญรื่น  

  เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ  
  เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” 

มติที่ประชุม      - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จ านวน 2 ท่าน  
  เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ  
  เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” ได้แก่ นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล และนายรักเร่   
  ส าราญรื่น 

ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล                  ต่อทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย   

  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมชาย 
สมาชิกสภาเทศบาล    แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมมีเรื่องสอบถามท่าน
      ประธานสภาเทศบาลผ่านไปทางผู้บริหาร เกี่ยวกับ เขต 3 โดยตรง คือมีข่าว  

  ว่ามีคนไปท าลายรั้วของเทศบาลนครระยองที่โขดปอ มีประชาชนต้องการ 
  จะทราบว่าเทศบาลนครระยองได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว เพราะรั้วดังกล่าวนั้น 
  เป็นของหลวง เป็นทรัพย์สินของทางราชการ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา ขอเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  

  ผมมีสองเรื่องที่ต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป 
  ยังผู้บริหาร  โดยจะขอสอบถามในรายละเอียดครับ เรื่องที่หนึ่ง คือ เรื่องของ 
  ความคืบหน้าเกี่ยวกับการสร้างสะพานเปี่ยมพงษ์สานต์ ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ 
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยรายงานความคืบหน้าว่าขณะนี้สะพานเปี่ยมพงษ์สานต์ 
  มีการด าเนินการสร้างไปถึงไหนแล้ว และมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว  
  ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ เพราะว่ามีความเก่ียวข้อง และได้รับ 
  ความเดือดร้อนกันทั่วหน้า เรื่องที่สอง ขออนุญาตสอบถาม และหากทาง 
  ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงหรือให้รายละเอียดได้ คือ เรื่องของการย้ายรถประจ าทาง 
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  กับรถตู้โดยสารจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง (แห่งที่ 1) ที่ศูนย์การค้า 
  ย้ายไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งใหม่ ที่บริเวณหมู่บ้านเพลินใจ 5  
  เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบรายละเอียด และผู้ที่ใช้บริการส่วนใหญ่ 
  ก็ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของการเดินทาง ถ้าหากว่าท่านผู้บริหารจะ 
  สามารถชี้แจงได้ในเรื่องนี้ก็จะได้ชี้แจงให้กับพ่ีน้องประชาชนได้รับทราบใน 
  เรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  

  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใย 
  เกี่ยวกับเรื่องไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของทางราชการและเกี่ยวกับเรื่องความ 
  เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ขออนุญาตชี้แจงเป็นเรื่อง ๆ ครับ เรื่องการรื้อ 
  ท าลายรั้วของเทศบาลนครระยองที่บริเวณโขดปอนั้นผมได้ให้เจ้าหน้าที่กองช่าง 
  ลงไปส ารวจว่าลักษณะเป็นเช่นไร ถ้าหากเป็นรั้วของเทศบาลนครระยองก็ให้ 
  กองวิชาการและแผนงาน คือนิติกรไปด าเนินการแจ้งความด าเนินคดีกับผู้ที่ 
  ท าลายรั้ว ตอนนี้สั่งการไปแล้วครับ  อยู่ระหว่างกองช่างส ารวจอยู่ และคงจะ 
  รายงานขึ้นมา ซึ่งคงต้องด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ส่วนเรื่องท่ีสองเก่ียวกับ 
  เรื่องสะพานเปี่ยมพงษ์สานต์ ได้ติดตามงานตลอดครับ ถือว่างานรื้อถอนและ 
  การก่อสร้างก็เป็นไปตามแผนที่กองช่างได้ก าหนดไว้ ซึ่งถือว่าไม่ล่าช้า ก็น่าจะ 
  เร็วกว่าตามแผนที่ก าหนดเล็กน้อย คิดว่าน่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนเรื่อง 
  การย้ายรถประจ าทางไปสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งใหม่นั้น  
  เนื่องจากว่าเป็นระเบียบของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งครั้งสุดท้ายตัวผมเอง 
  ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะจัดระเบียบ หรือกับผู้แทนของ คสช. (ตัวแทน)  
  และขนส่งจังหวัดระยอง ผมได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าเราก็พร้อมที่จะให้รถ 
  ที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดย้ายไปอยู่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งใหม่  
  แต่ก็ให้ค านึงถึงความปลอดภัย และความสะดวกสบาย ซึ่งหลังจากท่ีย้ายอย่าง 
  จริงจังแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ได้มีเสียงร้องเรียนมายังเทศบาล 
  นครระยอง ร้องเรียนมาทางโทรศัพท์ส่วนตัว และทางโซเชียลมิเดีย  
  เพราะเนื่องจากว่าประชาชนได้รับผลกระทบ ซึ่งผมจะได้น าผลกระทบเหล่านี้ 
  ไปแจ้ง ไปรายงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบว่าเมื่อย้ายไปแล้ว ประชาชน 
  ยังเดือดร้อนอยู่ ต้องหาทางแก้ไขและเยียวยาต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
  ผลกระทบน้อย และมีความปลอดภัยในชีวิตในการเดินทางมากขึ้น ขณะนี้ในสถานี 
  ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง (แห่งที่ 1) เหลือเฉพาะรถที่วิ่งภายในจังหวัดเท่านั้น 
  ไม่ว่าจะเป็นรถสองแถวเล็ก หรือรถบัสแดงท่ีวิ่งระหว่าง ระยอง – ปลวกแดง  
  ก็ต้องเข้าจอดท่ีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งนี้เท่านั้น ส่วนรถตู้ที่จะ 
  เดินทางไปกรุงเทพฯ หรือเดินทางไปต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นโคราช เชียงใหม่  
  อุบลราชธานี ต้องไปจอดท่ีสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่เท่านั้น ซึ่งตอนนี้ 
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  ทุกฝ่ายก าลังดูอยู่ว่าความเดือดร้อน และผลกระทบจะเป็นเช่นไร ผมคิดว่า 
  ในระยะเวลาอันไม่ช้านี้คงได้มีการประชุมกัน และได้ด าเนินการแก้ไขกันอีกครั้งหนึ่ง  
  เนื่องจากว่าชาวบ้านเดือดร้อนมาก และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมข้ึน ไม่ว่าจะเป็น 
  เดินทางไปกรุงเทพฯ คือต้องนั่งรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
  จังหวัดระยอง (แห่งที่ 1) ไปขึ้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งใหม่  
  อันดับแรกคือนั่งรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ซึ่งค่าโดยสารขาไป 80 บาท แสดงว่า 
  หากจะไปกรุงเทพฯ ขึ้นขาเดียว เฉพาะค่ารถตู้อย่างเดียวก็เกือบสองร้อยบาท  
  และต้องเพ่ิมค่าโดยสารอีก 80 บาท เป็นค่ารถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แต่ถ้าหาก 
  เป็นแท็กซี่ค่าโดยสารก็ 100 กว่าบาท แสดงว่าท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพฯ  
  ไป – กลับ ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 160 บาท ถือว่าเป็นภาระท่ีพ่ีน้อง 
  ประชาชนต้องรับเพิ่มขึ้น ผมก็จะได้น าเรื่องนี้ไปสู่ที่ประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหา 
  เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในโอกาสต่อไปครับ จึงกราบเรียนให้เพื่อนสมาชิก 
  สภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมมีสองเรื่องที่จะ  

  สอบถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร เรื่องแรกคือปีนี้ก็เข้า 
  ปีงบประมาณใหม่มาประมาณสองเดือน เรามีเรื่องที่ต้องด าเนินการคือเรื่องการ 
  เก็บขนขยะจากที่เก่าไปที่ใหม่ ตอนนี้จะเห็นได้ว่าทุกตรอกทุกซอย จะมีถังขยะ 
  เต็มไปหมด และล้นแทบทุกถัง ทุกเขต เมื่อวานผมข่ีมอเตอร์ไซค์ดู คือทุกจุดที่มี 
  ถังขยะจะมีขยะอยู่เต็มหมด ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร และได้ผู้รับจ้างคนใหม่ 
  หรือว่าคนเดิม ก็ไม่แน่ใจครับ ต้องการจะฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่าน 
  ไปยังผู้บริหารว่าตอนนี้ขยะเยอะมากที่หล่นข้าง ๆ ถัง และก็ปลิว ซึ่งช่วงนี้เป็น 
  หน้าลมหนาว ซึ่งขยะก็ปลิวไปทั่วซอย อีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องร้านค้าชายทะเล  
  ร้านค้าที่ขายของอยู่ตรงบริเวณรูปปั้นนางยักษ์ เลยเข้ามาทางเขตเทศบาล 
  นครระยอง คือทางฝั่งของเขตต าบลเนินพระ เขามีการขออนุญาต มีใบอนุญาต 
  จ าหน่ายทุกร้าน แล้วเขาก็จะมีวันอยู่หนึ่งวันที่เขาจะร่วมกันพัฒนาเก็บขยะ 
  ชายฝั่ง พวกร้านค้าก็จะรวมตัวกันมา ของเทศบาลนครระยองยังไม่มีแบบนี้  
  จึงต้องการจะสอบถามว่าร้านค้าตรงที่ขายกันอยู่ปัจจุบันนี้ได้ขออนุญาตหรือไม่  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถครับ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่องการ 
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  เก็บขนขยะ ซึ่งปัจจุบันขยะค่อนข้างล้นถัง เนื่องจากว่าเราอยู่ระหว่างการสรรหา 
  ผู้รับจ้างที่จะเข้าเก็บขยะรายใหม่อยู่ ตอนนี้อยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้าง 
  ในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออีอ๊อกชั่นนะครับ ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง ตอนนี้ได้ว่าจ้าง 
  รายเก่าเก็บเป็นรายเดือนไป ประกอบกับช่วงนี้สะพานเปี่ยมพงษ์สานต์ก าลัง 
  ก่อสร้าง การเดินทางในช่วงเวลาจ ากัด เราห้ามรถขยะเข้ามาเก็บในช่วงเวลา 
  เร่งด่วน  ท าให้การเก็บขยะล่าช้าออกไป และประกอบกับการเก็บขยะแล้ว 
  จะต้องน าไปทิ้งท่ีแห่งใหม่ ซึ่งระยะทางค่อนข้างจะไกลขึ้น ซึ่งไกลพอสมควร  
  ท าให้รถขยะเมื่อไปถึงบ่อแห่งใหม่ คือบางครั้งไปแล้วบ่อขยะปิดรั้ว ไม่ใช่ปิด 
  ไม่ให้ทิ้ง จึงต้องรอเวลาที่จะน าขยะเข้าไปทิ้งได้ ท าให้รถที่ไปแล้วไม่สามารถ 
  กลับมาได้ เนื่องจากว่าขยะยังเต็มล้นอยู่ ท าให้เที่ยวของการเก็บขนขยะล่าช้า 
  ออกไป จึงต้องขออภัย ทางสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ และขออภัยพี่น้อง 
  ประชาชนในความไม่สะดวกตรงนี้ ซึ่งเทศบาลนครระยองเองได้ไปหารือกับ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองว่าขออนุญาตปรับเวลาในการ เปิด-ปิด  
  ให้บริการของบ่อแห่งใหม่ จะท าให้การทิ้งขยะนี้คล่องตัวขึ้น ซึ่งองค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดจะน าเรื่องนี้ไปดูเกี่ยวกับระเบียบ เพื่อไปเปิดบริการให้กับรถขยะให้ 
  เข้าไปได้เร็ว และเพ่ือให้น าขยะไปทิ้งได้ทันท่วงที และรถเม่ือทิ้งแล้วจะได้ 
  กลับมาเก็บขยะที่ซอยต่าง ๆ ที่ต้องเก็บต่อไป ขยะจะไม่ล้นถัง ผมคิดว่า 
  ระยะหนึ่งคงจะสามารถปรับเวลาได้ และคงจะคล่องตัวขึ้น แต่หากท่านใดเจอ 
  ขยะล้นถัง ให้แจ้งเข้ามายังเทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยองจะมีรถ 
  เหลืออยู่หนึ่งคันจะได้ไปด าเนินการเก็บขนขยะเป็นการเร่งด่วน เพ่ือมาเก็บไว้ก่อน  
  แล้วรอให้ผู้รับจ้างน าไปทิ้งในภายหลัง ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องร้านค้าชายทะเล  
  ของทางเทศบาลนครระยองไม่มีการอนุญาต คือเทศบาลนครระยองไม่ได้ 
  ออกเป็นใบอนุญาตให้ค้าขายได้ เพียงแต่ให้ค้าขายชั่วคราว แต่เทศบาลจะเก็บ 
  ค่ารักษาความสะอาดเท่านั้น  เนื่องจากว่าเทศบาลนครระยองมีโครงการท่ีจะ 
  ปรับปรุงถนนเลียบชายหาด จึงไม่อนุญาตให้เหมือนดังเช่นเขตเทศบาล 
  ต าบลเนินพระ ซึ่งเขาปรับปรุงถนนไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจจะอนุญาตให้เป็น 
  เฉพาะราย หรือเฉพาะโซนที่ให้ค้าขายได้เท่านั้น แต่ของเทศบาลนครระยอง 
  ได้อนุญาตให้เฉพาะรายเก่าที่มีอยู่แล้วในโซนที่ในที่ประชุมก าหนดไว้เท่านั้น  
  ส่วนรายใหม่ที่จะมาข้ึนนอกโซนหรือจะมาขึ้นในโซนเดิม จะไม่อนุญาตให้ 
  เพ่ิมเติมขึ้น ต้องกราบเรียนให้ประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิก 
  สภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ขอย้อนกลับไปญัตติที่ขออนุญาต 
  กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในเรื่องของการก่อสร้างอาคารส านักงาน 
  แห่งใหม่ของเทศบาลนครระยอง คือมีข้อสงสัยต้องการจะกราบเรียนสอบถาม 
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าหลังจากท่ีญัตตินี้ได้ผ่านความ 
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  เห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้แล้ว ไม่ทราบว่าจะด าเนินการ 
  ได้เมื่อไรในการที่จะหาผู้รับจ้าง เพราะว่าเกรงว่าหากมีการใช้เวลาอีกนาน  
  ค่าก่อสร้างที่มีการก าหนดไว้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ อีกข้อหนึ่งที่ต้องการ 
  จะกราบเรียนคือว่าในรายละเอียดเขียนว่ามีการก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น  
  ต้องการทราบว่าเป็นอาคาร 4 ชั้นจากพ้ืนดินไป ส่วนชั้นใต้ดินอีกชั้นหนึ่งนั้น 
  ต่างหากถูกต้องหรือไม่ครับ แล้วพ้ืนที่ในการจอดรถนั้นจอดรถได้ประมาณก่ีคัน  
  ที่สอบถามเพราะว่าต้องการจะให้ทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กองช่างที่เป็น 
  ผู้ออกแบบให้ค านึงถึงอนาคตว่าจะต้องมีการใช้พ้ืนที่ ถ้าหากเป็นไปได้ว่าอาจจะ 
  มีการคับแคบเกินไปหรือไม่ จึงต้องการจะกราบเรียนตรงนี้ว่าให้มีการพิจารณา  
  และคิดให้รอบคอบด้วย ซึ่งไหน ๆ ก็ท าแล้ว อีกประเด็นหนึ่งที่ถามว่าด าเนินการ 
  ได้ทันทีหรือไม่เพราะว่าจากการที่ผมสังเกตดูกองงานต่าง ๆ เวลานี้ไม่ว่าจะเข้า 
  ไปในกองงานไหนพื้นที่ในการท างานของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างจะแออัด  
  และอย่างเช่นห้องประชุมสภาเทศบาลของเราปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยจะเหมาะสม 
  เท่าไร จึงต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลว่าในส่วนนี้หาก 
  ด าเนินการได้ทันที เทศบาลก็อาจจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้ ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ต้องขอบคุณ 

  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่างในการก่อสร้างอาคาร 
  ส านักงานเทศบาลนครระยองหลังใหม่ 4 ชั้น และชั้นใต้ดินอีกหนึ่งชั้น  
  รวมเป็น 5 ชั้น ขอเรียนว่าตอนนี้ผู้รับจ้างได้แล้ว เนื่องจากเราประกาศหา 
  ผู้รับจ้างไปตั้งแต่ตอนประชุมสภาเทศบาลนครระยองครั้งที่แล้วที่สภาเทศบาล 
  นครระยองอนุมัติให้ก่อสร้างได้ โดยในระหว่างหาผู้รับจ้าง เทศบาลเราก็ได้ขอ 
  อนุญาตไปทางกรุงเทพฯ โดยด าเนินการไปพร้อมกัน ปรากฏว่าหาผู้รับจ้างได้ 
  เร็วกว่าทางกรุงเทพฯ เนื่องจากหลายขั้นตอน คือต้องไปถึง 3 ครั้ง และแต่ละครั้ง 
  ก็หลายเดือน คือเป็นเวลาร่วมปี และก็ผู้รับจ้างก็ยังยืนราคาคงเดิม ที่เราได้ 
  ประมูลไว้ในตั้งแต่ประมาณหนึ่งปีมาแล้ว เทศบาลนครระยองได้สอบถามไป 
  ยังผู้รับจ้างว่าพร้อมที่จะยืนราคาเดิมหรือไม่ ถ้าหากไม่พร้อมจะยกเลิกสัญญาก็ได้  
  ผู้รับจ้างบอกว่าพร้อมที่จะยืนราคาเดิมไว้ให้ ซึ่งคิดว่าหลังจากท่ีสภาเทศบาล 
  นครระยองแห่งให้กู้เงินแล้ว ผมคิดว่าส านักการคลังจะเรียกผู้รับจ้างมาลงนาม 
  ได้เลย คิดว่าในเร็ว ๆ นี้จะเริ่มล้อมรั้วสังกะสีรอบศาลาประชาคม ซึ่งหลังจาก 
  ลงนามแล้ว คิดว่าผู้รับจ้างจะด าเนินการเลยเพื่อเป็นการรวดเร็ว และสนองความ 
  ต้องการของพ่ีน้องประชาชนได้ทันท่วงที และเพ่ือเทศบาลนครระยอง 
  จะได้มีที่ท างานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น ส่วนที่จอดรถชั้นใต้ดินคิดว่าจะจอดได้ 
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  ประมาณ 30 – 40 คัน คือไม่แออัดจนเกินไป ขอกราบเรียนให้เพื่อนสมาชิก 
  สภาเทศบาลได้รับทราบว่าจะเป็นอาคารที่อยู่บนดิน 4 ชั้น และชั้นใต้ดินอีก 1 ชั้น  
  ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี จะเป็นอาคาร 4 ชั้น ไม่รวมชั้นใต้ดินครับ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณสมชาย แสงสุขขา 

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

  อาคารใหม่เสร็จแล้ว อาคารหลังนี้เขาจะเอาคืนหรือไม่ ขอให้ท่านนายกเทศมนตรี  
  ได้ตอบให้ทราบในรายละเอียดด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ต้องกราบเรียน 

  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามว่าพ้ืนที่ที่ปัจจุบันเทศบาลนครระยอง 
  ใช้อยู่คือศาลากลางจังหวัดระยองหลังเก่า ตอนนี้กรมธนารักษ์อนุญาตให้ 
  เทศบาลนครระยองเป็นเจ้าของ คือเป็นผู้ใช้ในที่ดินแปลงนี้เลย พร้อมทั้ง 
  ศาลาประชาคมด้วย และให้สร้างอาคารใหม่ได้ และตอนนี้คณะกรรมการชุด 
  ที่อยู่กรุงเทพฯ ที่เขาเรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาทรัพย์สินในหัวเมืองเป็นหลัก  
  ไม่ว่าจะเป็นศาลากลางทั่วประเทศเลยครับ ก าลังน าเรื่องของศาลากลางจังหวัดระยอง 
  หลังเก่านี้เข้าสู่คณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกเป็นศูนย์ราชการ เนื่องจากว่าที่แห่งนี้มีแต่ 
  เทศบาลนครระยองอยู่เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนราชการอ่ืนเหลืออยู่แล้ว เวลาจะท า 
  การปรับปรุง ก่อสร้าง หรือจากที่สร้างอาคารหลังใหม่เสร็จ หากจะปรับปรุง 
  หลังเก่านี้ก็ไม่ต้องขออนุญาตคณะกรรมการชุดที่อยู่กรุงเทพฯ แล้ว เพียงแต่ขอ 
  อนุญาตกรมธนารักษ์จังหวัดเท่านั้น งานก็จะคล่องตัวและเร็วขึ้น ขอกราบเรียน 
  ให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบทั่วกัน ขอบพระคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล  

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฝากไปยังคณะผู้บริหาร  

  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง คือ เรื่องของอาคารหลังใหม่ ถ้าหากว่าท าแล้ว 
  ผมไม่ทราบว่าแก้แบบทันหรือไม่ แต่ว่าต้องการจะฝากไว้สองเรื่อง เรื่องแรกคือ  
  เป็นเรื่องของการใช้บริการของผู้พิการ เรื่องทางข้ึนทางลงของผู้พิการ  
  และเรื่องที่สอง คือเนื่องจากว่างบประมาณการก่อสร้างอาคารเทศบาล 
  นครระยองหลังใหม่นี้ผ่านงบประมาณในสมัยรัชกาลที่ 9 ปัจจุบันคือรัชกาลที่ 10  
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  เพราะฉะนั้นหากเป็นไปได้ต้องการจะให้คงความเป็นเอกลักษณ์ในสมัย  
  รัชกาลที่ 9 เอาไว้ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังต่อไป ขออนุญาตน าเรียน 
  สองเรื่องเท่านี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  
        วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบ 

  วาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
  ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  
  ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ  

 
(ปิดประชุมเวลา 15.05 น.) 
 

           (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 


