
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 3/2560 

วันที่  15  กันยายน  2560 
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. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นางอ าไพ   วงเวียน 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. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายไพรทูรย์   รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล         (ลากิจ) 
2. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล         (ลากิจ) 
3. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล         (ลากิจ) 
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4. นางวรกมล   ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล         (ลาป่วย) 
5. นายบุญปลูก   ณีวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาล         (ถึงแก่กรรม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
4. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
9. นายชนินทร์ จันทน์ขาว รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
11. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนพัสดุ 
12. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
13. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
14. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
16. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
17. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
18. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
19. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
20. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
21. นายอัฏฐชัย ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
22. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
23. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
24. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
25. นางสาวเนตรนภา รักความสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
26. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
27. นางสาวดวงพร เสงี่ยมรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
28. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
29. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
30. นางสินีนาฏ คุณเลิศกิจ รก.หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล 
31. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
32. นางจุไรวรรณ สมานสินธุ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
33. นายป้องคุณ สุวรรณพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
34. นางสมฤดี รัตนวิจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
35. นางสาวอุษณี โสธนะ นักทรัพยากรบุคคล 
36. นางสาวธนิตา จันทศร นักทรัพยากรบุคคล 
37. นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์ นักทรัพยากรบุคคล 
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38. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
39. นางนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร เจ้าพนักงานธุรการ 
40. นางสาวปิยะรัตน์ สัจจาธรรม เจ้าพนักงานธุรการ 
41. นางสาวอ าไพ ชวนสินธุ ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
42. นางสาวสุนิสา บุญฤทธา เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น.  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้อง ชาวเทศบาลนครระยอง วันนี้เป็นการประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล        สภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2560  

  ครั้งที่ 3/2560 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญ 
  ท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธาน 
  ในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                  ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 
        นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วม 

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3/2560 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครบั เชิญท่านเลขานุการ 
  สภาเทศบาลอ่านเรื่องขอขยายเวลาด้วยครับ 

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0023.4/12181 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เลขานุการสภาเทศบาล        เรื่อง ขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  

  ประจ าปี พ.ศ. 2560 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครระยอง  
  อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครระยอง ด่วนที่สุด ที่ สภา 87/2560  
  ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ตามท่ีสภาเทศบาลนครระยองรายงานว่า  
  มีความประสงค์ขอขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ออกไปอีกมีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  
  ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 เป็นต้นไป เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และขออนุมัติขยายเวลา 
  เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  เพ่ือให้ทันในระหว่างสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2560 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  
  จังหวัดพิจารณาแล้ว อาศัยอ านาจตามนัยมาตรา 24 วรรคสี่  
  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงอนุญาตให้ 
  เทศบาลนครระยองขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ออกไปอีกมีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ได้ตามที่เสนอขอ จึงเรียนมา 
  เพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  
  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                       

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ผมมีหนึ่งเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล   ที่จะแจ้งให้สภาเทศบาลแห่งนี้ได้รับทราบ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีผมไม่อยากแจ้ง 

  สักเท่าใด ด้วยท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายบุญปลูก  ณีวงษ์ ได้เสียชีวิตลง    
  และจะมีพิธีรดน้ าศพ ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) ศาลามูลนิธิ  
  ในเวลา 16.00 น. ในนามของสภาเทศบาลนครระยอง ขอแสดงความ 
  เสียใจต่อครอบครัวท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายบุญปลูก  ณีวงษ์ ไว้  
  ณ ที่นี้ด้วย และเพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีของท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายบุญปลูก  ณีวงษ์ ผมขอเชิญชวนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
  ท่านนายกเทศมนตรี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
  ร่วมยืนไว้อาลัยให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายบุญปลูก  ณีวงษ์  
  เป็นเวลา 1 นาที ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                     

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3  
                        ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และสมัยประชุมสามัญ  
                       สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง      
ประธานสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11  

  สิงหาคม 2560 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560  
  ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
  ประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ  

  (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
       ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
      เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  

  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2560  
  และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560  
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ   
                                           สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2560  
                                                    และสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 2/2560  
                                            เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2560  
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ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล      
นายกเทศมนตรี      ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติเพ่ือขอ 

  ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ  ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ตามเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
  จ านวน 21,860,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)   
  จ าแนกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
  ด้าน  บริหารทั่วไป 

- แผนงาน  บริหารงานทั่วไป ยอดรวม        787,000  บาท  
  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 

              - แผนงาน  เคหะและชุมชน ยอดรวม   20,633,000  บาท 
  ด้าน  การด าเนินงานอ่ืน 

     - แผนงาน  งบกลาง  ยอดรวม        440,000  บาท 

  เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครระยอง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยตั้งประมาณการรายรับไว้ 
  ทั้งสิ้น จ านวน 692,600,000 บาท (หกร้อยเก้าสิบสองล้านหกแสนบาทถ้วน)    
  ปรากฏว่าถึงขณะนี้มีรายรับจริง จ านวน 714,495,713.71 บาท  
  (เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)  
  ท าให้มีรายรับจริงเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับที่ตั้งไว้  
  จ านวน 21,895,713.71 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพัน- 
  เจ็ดร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ดังนั้น เทศบาลนครระยอง 
  จึงสามารถน าเงินรายรับจริงในส่วนที่เกินประมาณการรายรับมาด าเนินการ 
  จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  เพ่ือด าเนินการตามอ านาจ  
  หน้าที่และแผนงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

                      คณะผู้บริหารได้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
  เทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) และแผนพัฒนาฉบับเพิ่มเติม   
  มาด าเนินการจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,860,000 บาท  
  (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยเรียงล าดับโครงการตาม 
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  ความจ าเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง  
  ประชาชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนจัดหาครุภัณฑ์ 
  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

                       ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด  2  ลักษณะของงบประมาณ “ข้อ  21    
  การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะกระท าได้ต่อเมื่องบประมาณ  
  รายจ่ายประจ าปีที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่ายหรือมีความ 
  จ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏในงบประมาณ 
  รายจ่ายดังกล่าวด้วยว่าจะจ่ายจากเงินรายได้ท่ีมิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการ  
  รายรับหรือจากเงินรายได้ท่ีเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรั บ 
  ประจ าปี” 

จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1     
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 
  นครระยอง เพื่อที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่าน  
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่จะ 
ประธานสภาเทศบาล                   อภิปรายเพ่ิมเติมถึงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1   

  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล      
นายกเทศมนตรี      ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ขอแก้ไขเอกสารหน้าที่ 17 ค่าศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบ  

  สิ่งแวดล้อม และส ารวจออกแบบ จ านวน 13,500,000 บาท การก่อสร้าง 
  สะพานข้ามแม่น้ าระยอง และถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนเลียบชายฝั่งทะเล  
  และถนนสมุทรเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าศึกษา 
  ความเหมาะสมเบื้องต้นในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าระยอง และถนน  
  เชื่อมระหว่างถนนเลียบชายฝั่งและถนนสมุทรเจดีย์ โดยให้แก้ไขค าว่า  

        “ถนนสมุทรเจดีย์” แก้ไขเป็น “ถนนราษฎร์บ ารุง” ดังต่อไปนี้ ค่าศึกษา 
  ความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส ารวจออกแบบ  
  จ านวน 13,500,000 บาท การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าระยอง  
  และถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนเลียบชายฝั่งทะเล และถนนราษฎร์บ ารุง  
  อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น  
  ในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าระยอง และถนนเชื่อมระหว่างถนนเลียบ  
  ชายฝั่งและถนนราษฎร์บ ารุง ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล                   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสขุา 
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นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  ผมต้องการจะสอบถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร 
  คือถนนราษฎร์บ ารุงช่วงไหนครับที่จะศึกษาท าสะพานข้าม และอีกเรื่องหนึ่ง  
  ให้ท่านประธานสภาเทศบาล เปิดไปท่ีหน้า 15 ของส านักปลัดเทศบาล 
  ค่าครุภัณฑ์ 787,000 บาท ตรงนี้ผมจ าไม่ผิด รถปีงบประมาณปี 2560  
  ก็ได้อนุมัติไปแล้ว แต่นี่ขอเพ่ิมเติมอีกหนึ่งคัน ผมไม่ทราบว่าเอาไปใช้อะไร  
  รถก็มีเยอะแล้ว ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล  
  เปิดไปท่ีหน้า 18 ผมขออนุญาตสอบถามเพ่ือความกระจ่าง คือเรื่องของ  
  แผนงานเคหะ และชุมชน หมวดค่าก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  อันที่ 1 คือ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูระบายน้ าคลองสวนศรีเมือง  
  ตั้งงบประมาณไว้ 2,000,000 บาท ตรงนี้ขอความกระจ่าง ฝากผู้บริหาร 
  ว่าเดิมของเทศบาลบานประตูนั้นมีอยู่แล้ว จ าเป็นจะต้องซ่อมแซมหรือ  
  อย่างไร ในขณะนี้ใช้ไม่ได้หรืออย่างไร เพราะว่ารายละเอียดมีบอก  
  แต่ไม่ชัดเจน ผมขอทราบรายละเอียดที่ชัดเจน อีกประเด็นหนึ่ง คือเรื่องของ  
  ค่าปรับปรุงผิวจราจรลู่วิ่งในสวนศรีเมือง ตั้งงบประมาณไว้  
  จ านวน 4,565,000 บาท ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นลู่วิ่งที่หน้าบริเวณ 
  สนามฟุตบอลใช่หรือไม่ แต่จากการที่ผมสอบถามและได้ลงไปดูพ้ืนที่ผมยัง  
  เห็นว่าพ้ืนผิวที่ใช้ประชาชนได้ใช้ออกก าลังกายก็ยังอยู่ในสภาพที่ดี และยังใช้งาน 
  ได้ดีอยู่ ไม่ทราบสาเหตุว่าเหตุใดจึงตั้งงบประมาณตรงนี้ไว้ เพื่อไปท าเป็น 
  โอเวอร์เลย์อีกครั้งหนึ่ง ขอความกระจ่างตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล      
นายกเทศมนตรี      ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้สอบถามงบประมาณเพ่ิมเติม  
  เพ่ือความกระจ่างแก่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลด้วยกัน ขอตอบเป็นเรื่อง ๆ  
  เรื่องแรกที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ถามเกี่ยวกับเรื่องส านักปลัดเทศบาล 
  หน้าที่ 15 ว่าท าไมต้องซื้อรถอีก 1 คัน ขอกราบเรียนเพื่อนสมาชิกสภา 
  เทศบาลได้ทราบโดยทั่วกันว่าเนื่องจากทางสถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง 
  ไม่มีงบประมาณในการจะซ้ือรถ และได้ประสานมาทางเทศบาลนครระยอง  
  เพ่ือขอยืมรถ และการขอยืมรถไปใช้ก็ต้องใช้ครั้งละ 6 เดือน และได้ขอยืม  
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  อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากว่าต้องไปตรวจเส้นทางในขบวนเสด็จตลอดเวลา  
  ในช่วงระยะเวลาที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้ประทับ  
  ทรงงานอยู่ที่จังหวัดระยองแห่งนี้ เทศบาลนครระยองเองได้เล็งเห็นความ  

      จ าเป็น และเลง็เห็นความปลอดภัย จึงไดอ้นมัุติให้ทางสถานีต ารวจภูธร  
  เมืองระยองได้ยืมรถปิคอัพไปใช้ จ านวน 1 คัน ท าให้เทศบาลมีรถในการ 
  ใช้งานไม่เพียงพอ และต้องถามว่าท าไมไม่ซื้อรถใหม่ให้เลย ขอเรียนว่า  
  ระเบียบไม่สามารถซื้อให้ได้ จึงต้องเอารถเก่าเท่านั้นที่ให้ยืมไป ซึ่งก็คือรถ  
  ที่ใช้แล้ว จึงจ าเป็นที่ต้องซื้อรถมาทดแทนคันเก่าท่ีให้ยืมไป ขอกราบเรียน 
  ให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ อีกเรื่องหนึ่ง คือในหน้าที่ 17 เกี่ยวกับ 
  เรื่องถนนราษฎร์บ ารุง ที่ว่าศึกษาความเหมาะสมจากถนนเรียบชายฝั่ง 
  มาเชื่อมถนนราษฎร์บ ารุง คือจะท าสะพานข้ามแม่น้ าระยอง จากถนนเรียบ  
  ชายฝั่งมาถึงสมุทรเจดีย์ และต้องให้ถนนมาเชื่อมถึงราษฎร์บ ารุง แต่ตอนนี้ 
  จุดยังไม่แน่นอนต้องให้คณะศึกษาว่าจะมาลง ณ จุดไหน คือคิดว่าน่าจะลง  
  จุดแถวโรงฆ่าสัตว์ อาจจะไม่มีการเวนคืนที่ดิน เรื่องนี้ทางคณะผู้ส ารวจ 
  ต้องศึกษาเรื่องนี้ และต้องจัดหางบประมาณทั้งหมดมาจัดการเรื่องนี้  
  ให้เรียบร้อย ซึ่งจะเป็นอ านาจหน้าที่ของทางหลวงชนบท โดยเทศบาลได้ 
  ประสานงานไว้แล้ว หลังจากศึกษาผลกระทบเรื่องนี้แล้วก็จะท าเรื่องไป 
  ถึงทางหลวงชนบทให้จัดหางบประมาณรองรับโครงการนี้ไว้ ซึ่งต้องใช้เงิน 
  น่าจะเป็นพันล้านบาท เพื่อท าสะพานตัวใหม่เชื่อมจากทะเลข้ามสมุทรเจดีย์  
  และมาออกท่ีราษฎร์บ ารุง เพื่อความคล่องตัวในการจราจร เพ่ือที่หากว่ามี  
  ประชาชนต้องการจะไปทะเล ก็สามารถไปเส้นนี้ได้ ส่วนสะพานเฉลิมชัย 
  จะด าเนินการซ่อมแซมไว้ก่อน จึงกราบเรียนให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 
  ได้ทราบในเบื้องต้น ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเก่ียวกับค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
  ในสวนศรีเมืองงบประมาณ จ านวน 4,565,000 บาท เงินตัวนี้ไม่ได้ 
  ซ่อมแซมเฉพาะในลู่วิ่ง 2 ลู่ที่อยู่ด้านในเท่านั้น คือในลู่วิ่งจะมีบางส่วน 
  ที่เป็นหลุม ซึ่งเทศบาลเคยไปด าเนินการปะถนนครั้งหนึ่งแล้ว แต่ประชาชน 
  ที่ไปออกก าลังกายบอกว่าเป็นหลุมแล้ว หากไปท าการปะก็จะไม่ได้  
  มาตรฐาน คือจะท าการซ่อมแซมถนนมาถึงหน้าหอพระ หลังหอพระ  
  ข้างหอพระ คือในสวนศรีเมืองที่หลุมทั้งหมด โดยจะโอเวอร์เลย์ใหม่หมดเลย  
  เนื่องจากว่าบริเวณตั้งแต่หน้าสวนศรีเมืองตรงหน้าหอพระ เข้าไปทั้งซ้าย  
  ทั้งขวา ผิวจราจรตรงนั้นค่อนข้างจะช ารุดหมดแล้ว และค่อนข้างจะมีการ 
  จัดงานพิธีบริเวณด้านหน้าหอพระบ่อยครั้ง จึงตั้งงบประมาณตรงนี้ขึ้นมา  
  ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล อีกเรื่องหนึ่ง ในหน้าที่ 18  
  เรื่องประตูระบายน้ า เนื่องจากว่าเทศบาลจะปรับปรุงคลองสวนศรีเมือง 
  ให้เป็นน้ าที่หมุนเวียนได้ตลอด จึงต้องมีการซ่อมประตูระบายน้ าที่ช ารุด 
  เพ่ือให้ดีขึ้น โดยสามารถกักเก็บน้ าไว้ให้อยู่ในนั้นได้ สามารถเปิดประตู 
  ระบายน้ าให้ระบายออกไปได้ และปรับปรุงคลองในสวนศรีเมืองด้วย  
  เพ่ือให้น้ าในคลองสวนศรีเมืองไม่มีกลิ่น เนื่องจากว่าปัจจุบันน้ าคลองสวนศรีเมือง 
  ค่อนข้างท่ีจะมีกลิ่นเล็กน้อย หากว่าท าการปรับประตูระบายน้ าแล้ว  
  น้ าในคลองในสวนศรีเมืองไหลเวียนได้ดี คิดว่าจะแก้ปัญหากลิ่นของน้ า 
  ในคลองสวนศรีเมืองได้ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    ท่านต่อไปครับ   

  (  -พักการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  
                         ถึงเวลา 13.00 น.-) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน  

  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตประชุมต่อครับ  
  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึง 
  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2560 ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ จากที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ  
  ผมต้องขอชื่นชมว่าโครงการศึกษาผลกระทบที่น าเสนอต่อสภาเทศบาล 
  ในวันนี้เป็นโครงการใหญ่ และผมเห็นด้วยที่จะน าโครงการนี้มาด าเนินการ 
  เพ่ือให้เป็นผลสัมฤทธิ์ พวกเราก็อยู่มา 2 สมัยกว่าๆ แล้ว ไม่มีโครงการไหน 
  ที่ว่าจะเชิดหน้าชูตา โครงการนี้น่าจะเป็นโครงการที่เรียกได้ว่าเป็นโครงการใหญ่  
  เป็นโปรเจคใหญ่ ขอบคุณผู้บริหารที่กล้าตัดสินใจ เพราะว่าเฉพาะค่าส ารวจ 
  ผลกระทบอย่างเดียวก็เป็นเงิน 13,500,000 บาท แล้ว ถือว่าเป็น 
  ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง และอย่างที่ผมได้เคยอภิปรายไว้เมื่อการประชุม  
  สภาเทศบาลครั้งที่แล้วว่าโครงการนั้นหากว่าเราไม่เริ่มศึกษาก่อน  
  เมื่อมีงบประมาณเข้ามาก็จะไม่ทันซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ผมต้องขอ  
  ชื่นชมท่านผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งว่าท่านได้ตัดสินใจน าโครงการนี้เข้ามา  
  เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือผมต้องการจะฝากเพ่ือนๆ สมาชิกสภาเทศบาล 
  ทุกท่านว่าให้ช่วยกันผลักดันให้โครงการนี้เป็นผลส าเร็จกับพ่อแม่พ่ีน้องชาว 
  จังหวัดระยองและผู้ที่มาเมืองระยอง จะได้ใช้ประโยชน์จากเส้นทางท่ีจะ 
  ตัดใหม่นี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม 
       เพ่ิมเติม ที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยองก็ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ 

  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  มาครบแล้ว และในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  เราไม่สามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ วันนี้เป็นการประชุมสภา 
  เทศบาลในวาระท่ีหนึ่ง เป็นการพิจารณาเห็นชอบรับหลักการ ผมจะขอมติ 
  จากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ 
  รับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือครับ 
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      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ  19 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 19 ท่าน เป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ได้เห็นชอบรับหลักการใน 

  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
  ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 49 ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายเมื่อสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นก าหนด 
  ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลเห็นสมควรว่าการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ควรใช้เวลากี่วัน 
  ในการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญเสนอครับ  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล                       และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายรักเร่  ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 

  นครระยอง เขต 4 ผมขอเสนอระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติต่อ  
  คณะกรรมการแปรญัตติ เป็นเวลา 4 วัน ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น ตามที่ท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล                      สภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น เสนอระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติต่อ 
      คณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 4 วัน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
        หรอืไม่ ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าที่ประชุมสภา  
  เทศบาลนครระยอง ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 
  แปรญัตติเป็นเวลา 4 วัน และผมขอก าหนดวันในการเสนอค าแปรญัตติ 
  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560  
  ถึงวันที่ 19 กันยายน 2560 และผมขอนัดประชุมครั้งต่อไปเพื่อพิจารณา 
  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2560 ในวาระท่ี 2  และวาระที่ 3 ในวันที่ 21 กันยายน 2560 
  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง  
  ส่วนในเรื่องของเอกสารจะให้ทางเจ้าหน้าที่จัดส่งให้ภายหลัง และขอให้ 
  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วย  

     1. นายอวบ  วงศ์มหา  
     2. นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  
     3. นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  
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     4. นายบรรหาญ  สุคนธวารี  
     5. นายรักเร่  ส าราญรื่น  

  ได้ปฏิบัติหน้าที่ของท่านภายในวันและเวลาดังกล่าวด้วย  

มติที่ประชุม      - รับหลักการ          

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล       ต่อคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท   

  นัยพงศ์ประสิทธิ์ครับ 

นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ - ผมนายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2   
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมมีเรื่องเดือดร้อนของประชาชน คือเนื่องจากสะพานก้นปึกมีความช ารุด  

  แต่ว่าตอนนี้มีเรื่องเร่งด่วน คือเสาไฟฟ้าที่อยู่บนสะพาน ตัวยึดที่ติดกับสะพาน 
  เริ่มช ารุด เกิดมีสนิมมาก และมีล้มลง 2 ต้น ดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ ผมต้องการ 
  ให้กองช่างลงไปส ารวจ และแก้ไขให้ใช้ไปได้ชั่วคราวก่อน แก้ไขให้แล้วเสร็จ 
  ก่อนที่ลมจะมา เพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ าอีก ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน  

นางอ าไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะ ท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร  

  ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนคระยอง เขต 1 ครั้งนี้ก็จะขอ 
  อนุญาตทวงถามท่ีเมื่อคราวที่แล้ว ที่เราประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
  ไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ดิฉันได้เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังท่านผู้บริหารถามในเรื่องของสี่แยกออคิด  ถนนที่จะตัดไปยังซอย 
  ป้ายเขียว ซึ่งมีความต่างระดับกัน ไม่ทราบว่าท่านผู้บริหารได้ส่งช่างไปดูแล้ว   
  หรือยัง ขณะนี้เห็นว่ายังอยู่เหมือนเดิม แล้วอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
  ในบริเวณนั้น เพราะว่าเวลาไฟเขียวทุกคนต่างก็เร่งรีบกัน และก็ไปเบรกรถ 
  กันอยู่ตรงนั้น ท าให้รถเกิดชนท้ายกัน ขออนุญาตฝากท่านประธานสภาเทศบาล 
  เรียนผ่านไปยังท่านผู้บริหารด้วยว่าให้ช่างช่วยไปซ่อมแซมปรับระดับถนน 
  บริเวณดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน เชิญท่านสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม วันนี้สภา  
ประธานสภาเทศบาล     เทศบาลนครระยอง ได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว  

  ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา  
  เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน 
  ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   
 

(ปิดประชุมเวลา 14.00 น.) 
 
 

            (ลงชื่อ)         นายสุธน  ซื่อประเสริฐ        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)          อนสุรณ์  สรุนารถ            ประธานตรวจรายงานการประชุม  
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)          

                                        (ลงชื่อ)   ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์      กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงชื่อ)      ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

         (ลงชื่อ)      พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์       กรรมการและเลขานุการ  
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    ตรวจรายงานการประชุม  
 

            (ลงชื่อ)                                           ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม                  

                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
            

                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                     

                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
 

 

 
 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 


