
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2561 
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. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
10. นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
11. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
12. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี       (ไปราชการ) 
2. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล              (ลากิจ) 
3. นางวรกมล   ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล              (ลาป่วย) 
4. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล              (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
4. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รก.ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
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. นางสุภา ข างาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
12. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
13. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
14. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
16. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
17. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
18. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
19. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
20. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
21. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
22. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
23. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
24. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
25. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
26. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
27. นางสาววัชรีย ์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง 
28. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
29. นางสาวอรทัย        ศรีพงศ์               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
30. นางสมฤดี            รัตนวิจิตร            นักประชาสัมพันธ์  
31. นายป้องคุณ          สุวรรณพานิช        นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
32. นางสาวอ าไพ        ชวนสินธุ ์             เจ้าพนักงานธุรการ 
33. นางสาวเสาวลักษณ์   สืบนุการวัฒนา    นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
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34. นางสาวกาญจน์ศณี    สุขส าราญ         นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
35. นางสาวนนทินี       บุรีเพีย                นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
36. นางสาวปิยะนุช      พ่วงความสุข         เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
37. นางสาวธนิตตา      จันทศร               นักทรัพยากรบุคคล 
38. นางสาวสุนิสา        บุญฤทธา             เจ้าพนักงานธุรการ 
39. นางสาวปิยะรัตน์    สัจจาธรรม           เจ้าพนักงานธุรการ  
40. นางสาวอุษณีย์      โสธนะ                นักทรัพยากรบุคคล 
41. นางวลัยพร           ธนสินทวี             เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2561 บดันี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  
  ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

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

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1  บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการเปิดประชุม    
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศเรียกประชุมด้วยครับ  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล        สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2561 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

  นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 9  
  มีนาคม 2560 ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2561   
  ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2561  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยแรก ประจ าปี 2561 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแต่วันที่ 10  
  กุมภาพันธ์  2561  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2561 นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา 
                                           ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล    วันนี้ผมมี เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาลบรรจุและแต่งตั้งครูพนักงานเทศบาลดังนี้ 
       เรื่องแรก รับโอนพนกังานเทศบาล จ านวน 2 ราย ได้แก่  

1. นางสาววทันยา  โห้ประเสริฐ พนักงานเทศบาล ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
  บริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)   
  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง  
  จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล  
  (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) กองการแพทย์      
  เทศบาลนครระยอง  

2. นางอรณัชชา ร่มรื่นสกุล พนักงานเทศบาล ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
  ปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลทับมา  
  อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
  งานการพยาบาล ฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล กองการแพทย์  
  เทศบาลนครระยอง  (ติดไปราชการ)  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2561  เป็นต้นไป 

(  -ที่ประชุมปรบมือ- ) 

  เรื่องท่ีสอง รับโอนพนักงานเทศบาลผู้สอบแข่งขันได้ จ านวน 1 ราย ได้แก่  
  นายบัญชา  สีสาย พนักงานเทศบาล วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  
  ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง  
  เทศบาลต าบลชากบก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งสอบแข่งขันได้  
  และเจ้าสังกัดเดิมยินยอมให้โอนอายุราชการแล้ว มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล  
  และได้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ  
  งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ส่วนพัฒนารายได้  
  ส านักการคลัง เทศบาลนครระยอง  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2561  เป็นต้นไป 

(  -ที่ประชุมปรบมือ- ) 

  เรื่องท่ีสาม บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานครูเทศบาล   
  จ านวน 17 ราย ได้แก่  

1. นายยุทธนา  ศรีเพชร  เทศบาลวัดปากน้ า  
2. นางสาววชิราวรรณ  เกาะสมบัติ  เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
3. นางสาวพัชริยา  แย้มวัฒนะ  เทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
4.นางสาวชฎารัตน์  หนูเล็ก  เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
5. นางสาวเจนจิรา  สุธาศรี  เทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
6. นายพีระศิน  ไชยศร  เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
7. นางสาวธิชา  สีดามาตย์  เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
8. นางสาวรัตนา  รัตนวงษ์  เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  

  (ติดไปราชการ)  
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   9. นางสาวจิรพรรณ  ด างูเหลือม  สาธิตเทศบาลนครระยอง  
  (ติดไปราชการ)  

10. นางสาวน้อง  อุ่นสกล สาธิตเทศบาลนครระยอง (ติดไปราชการ)  
11. นางสาวชนิตา  รอยประโคน  สาธิตเทศบาลนครระยอง  

  (ติดไปราชการ)  
  12. นางสาวสุทธินันท์  บุญพันธ์  นครระยองวิทยาคม  
  (ติดไปราชการ)  

13. นางสาวรถสยาม  วังคะฮาต  นครระยองวิทยาคม   
14. นายธนพงศ์  ใจอินทร์ นครระยองวิทยาคม   
15. นายธัญญนันท์  เนาวรัตน์  นครระยองวิทยาคม  
16. นายสมภพ  ประจง นครระยองวิทยาคม   
17. นายณัฐวัฒน์  ปลื้มจิตร นครระยองวิทยาคม  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2561 เป็นต้นไป 

(  -ที่ประชุมปรบมือ- ) 

  เรื่องท่ีสี่ บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล 
  ขอเชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล  

นายนิพนธ์  เตชโชควาร ี - ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล เรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ 
รองประธานสภาเทศบาล    แข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล  จ านวน 33 ราย ได้แก่ 
       1. นายวิจิตร ท้าวนิล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย- 

  ปฏิบัติงาน ส านักปลัดเทศบาล  
2. นายอริย์ธัช จันทร นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ  

  ส านักปลัดเทศบาล  
3. นายสุวรรณ์ หลงชิน นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ  

  ส านักปลัดเทศบาล  
4. นางสาวสุกานดา ละดาดก เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  

  ส านักการคลัง  
5. นางสาววิยดา พิมยัง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

  ส านักการคลัง  
6. นางสาวลลนา ธิมาภรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

  ส านักการคลัง  
7. นางสาวนิสรา ใจจุมปา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองช่าง  
8. นายธีรวุฒิ ทองดี สถาปนิกปฏิบัติการ กองช่าง  
9. นางสาวศศิณริณ แจ้งจิตร นักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ  

  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
10. นางสาวอรวรรณ ถาน้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
11. นางสาวเยาวลักษณ์ ส าเริง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
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12. นางสาวรัตนา ส าเร็จกิจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

13. นางสาวอุไรวรรณ ทิศสลี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

14. นายรัฐกิจ รัตนเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

15. นางสาวจุฑามาศ จันทรักษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  
   ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

16. นางสาวปาริชาติ ฤกษ์พิพัฒน์พงศ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  
  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

17. นางสาวมีนญาดา อุระแสง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  
  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

18. นายชัยพฤกษ์ ชูเชิด นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  
  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

19. นายเทพเทพา เจริญดี นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  
  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

20. นางสาวสุประภา คณาภิบาล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

21. นางสาวอาทิตยา เทพจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
  กองวิชาการและแผนงาน 

22. นางสาวสาวิตรี บันเทิงสุข นิติกรปฏิบัติการ  
  กองวิชาการและแผนงาน  

23. นายสุรพจน์ บุญน า นิติกรปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน 
24. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิติวรรณ เหมพิทักษ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  

  กองวิชาการและแผนงาน  
25. นางสาวณัฐปภัสร์ สมดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

  กองการศึกษา 
26. นางสาวจิราพร ไชยฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

  กองการศึกษา  
27. นางสาวสราญรัตน์ บุ่งเสน่ห ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

  กองการศึกษา  
28. นายกชกร ดวงภักดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองการศึกษา 
29. นางสาวชนธร เกิดงามพร้อม นักสันทนาการปฏิบัติการ  

  กองการศึกษา  
30. นางสาวปวิชุดา วัฒนพรไพโรจน์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  

  กองการศึกษา  
31. นางสาวนนทินี บุรีเพีย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  

  กองสวัสดิการสังคม  
32. นางสาววิไล วงษ์ภักดี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

  กองการแพทย์ 
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33. นางสาวณัฐรฎา จันทะโคตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
  กองการแพทย์  

ทั้งนี้ประกาศตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไปครับ  

(  -ที่ประชุมปรบมือ- ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ในนามของเทศบาลนครระยองยินดีต้อนรับทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง  
ประธานสภาเทศบาล    ขอบคุณครับท่านรองประธานสภาเทศบาล  

มติที่ประชุม      - รับทราบ                      

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4  
                        ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม  2560  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล         สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7   

  ธันวาคม  2560 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม 
  ขอเชิญครับ  

  (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
       ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
         เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
        สมัยที ่4 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 
        โปรดยกมือครับ  

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปี  
  พ.ศ. 2561 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2562 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล            สมัยประชุมสามัญ ประจ าปีแต่ละสมัยในปี พ.ศ. 2561 และก าหนดวันเริ่มประชุม 

  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2562 ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  เห็นสมควรก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยองในแต่ละสมัยอย่างไร 
  ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา        
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง     

  เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอเสนอก าหนดการประชุมสภา 
  เทศบาลนครระยองในแต่ละสมัยดังนี้ 
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  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2561 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่2 ตั้งแต่วันที ่10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป  
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ ตามท่ีท่านสมาชิก   
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้เสนอก าหนดการประชุม สมัยประชุม 

  สามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปี พ.ศ.2561 และก าหนดวันเริ่มประชุม 
  สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2562 ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  
  ขอเชิญเสนอครับ 

  (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าสภาเทศบาล  
  นครระยอง ได้ก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ดังนี้  

  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2561 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่2 ตั้งแต่วันที ่10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป  
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

มติที่ประชุม      - เห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ เสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี  4   ญัตตเิรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล            พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล     

  นครระยอง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  จ านวน  124,500  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)   
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ดังนี้   

1. กองวิชาการและแผนงาน 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
                       ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     1.1 ค่าโต๊ะท างาน จ านวน 3 ตัว เป็นเงิน 10,500 บาท   
      (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 1.1 
      รวมเป็นเงิน 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)   

2. ส านักการคลัง 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 
                       ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     2.1 ค่าโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท   
      (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  2.1 
     2.2 ค่าเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500 บาท   
      (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  2.2 
      รวมเป็นเงิน  6,000 บาท  (หกพันบาทถ้วน)   

3. กองการศึกษา 
      แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
                       ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     3.1 ค่าโต๊ะท างาน จ านวน 4 ตัว เป็นเงิน 14,000 บาท   
      (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  3.1 
     3.2 ค่าเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4 ตัว เป็นเงิน 10,000 บาท   
      (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  3.2 

      งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                       ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     3.3 ค่าโต๊ะท างาน จ านวน 3 ตัว เป็นเงิน 10,500 บาท   
      (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  3.3 
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     3.4 ค่าเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัว เป็นเงิน 7,500 บาท   
      (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  3.4 
      รวมเป็นเงิน  42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)   

4. ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
                       ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     4.1 ค่าโต๊ะท างาน จ านวน 8 ตัว เป็นเงิน 28,000 บาท  
      (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  4.1 
     4.2 ค่าเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 8 ตัว เป็นเงิน 20,000 บาท  
      (สองหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  4.2 
      รวมเป็นเงิน  48,000 บาท  (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)   

5. กองช่าง 
      แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
                       ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     5.1 ค่าโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 7,000 บาท  
      (เจ็ดพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  5.1 
     5.2 ค่าเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 5,000 บาท  
      (ห้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  5.2 
      รวมเป็นเงิน  12,000 บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)   

6. กองสวัสดิการสังคม 
      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
                       ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     6.1 ค่าโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท  
      (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  6.1 
     6.2 ค่าเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500 บาท  
      (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  6.2 
      รวมเป็นเงิน  6,000 บาท  (หกพันบาทถ้วน)   

     รวม 13 รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  124,500  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่น- 
      สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)   

      เหตุผล  เนื่องจาก เทศบาลนครระยองมีพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ตามกรอบ 
      อัตราก าลังที่ว่างจ านวนหลายสิบอัตรา  ท าให้ต้องมีการจัดสถานที่ให้เพียงพอ 
      ส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานจึงมีความจ าเป็นต้องจัดหา 
      ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอ้ีเพ่ิมเติมโดยจะโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
      เพ่ือจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ี  จ านวน 14 รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  124,500  บาท  
      (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)   โดยจะโอนลดงบประมาณจากรายการ 
      เงินอุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง  
      ที่ตั้งงบประมาณไว ้แต่ไม่ได้ด าเนินการ (เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
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      ศูนย์อ านวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง ไม่ประสงค์จะขอรับ 
      เงินอุดหนุนจากเทศบาล แต่ให้เทศบาลด าเนินการเองภายใต้ภารกิจอ านาจหน้าที่)   
      ซึ่งโครงการที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังกล่าว  เป็นไปตามแผนพัฒนา 
      เทศบาลนครระยอง 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  

                     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543  
  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 27 การโอนเงิน 
  งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  
  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ 
  อนุมัติของสภาท้องถิ่น”   

                       จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง  
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะสอบถามเพ่ิมเติมหรืออภิปรายขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
       มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
          เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 

มติที่ประชุม   - อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล         เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
      นครระยอง เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล จ านวน 2,495,000 บาท  
      (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังนี้ 
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  หลักการ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครระยอง เพื่อจ่ายเป็นค่า  
  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้ 

      กองช่าง 
      แผนงานเคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ 
      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
     - ค่าปรับปรุงสนามฟุตบอลในสวนศรีเมือง  เป็นเงิน 2,495,000 บาท  
      (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

      เหตุผล  ตามท่ีได้มีการใช้สถานที่ในบริเวณสนามสวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง  
      ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมของเทศบาลเอง 
      หรือกิจกรรมที่เทศบาลให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอยู่บ่อยครั้งนั้น    
      ท าให้ปัจจุบันสนามฟุตบอลภายในสวนศรีเมืองมีสภาพช ารุดทรุดโทรม  
      สภาพสนามไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร คณะผู้บริหารจึงมีมติให้ส ารวจ 
      ออกแบบเพื่อด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสนามและปูหญ้าใหม่เพ่ือให้มีสภาพ  
      พร้อมใช้งาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์เป็นที่ออกก าลังกายและจัด 
      กิจกรรมต่าง ๆ ได้  ในการด าเนินการดังกล่าวใช้งบประมาณทั้งสิ้น   
      2,495,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
      ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้   
      ประกอบกับขณะนี้อยู่ระหว่างช่วงไตรมาสสองของปีงบประมาณ จึงยังไม่มีเงิน  
      เหลือจ่ายหรือเงินงบประมาณแหล่งอื่นมาด าเนินการ คณะผู้บริหารจึงมีมติให้ 
      ขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสม  

             ซึ่งการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
       ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272  ลงวันที่  26  ธันวาคม  2560   
       เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน  
       นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
       ได้ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ  
       ประชาชนและการจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่  โดยโครงการปรับปรุง 
       สนามฟุตบอลในสวนศรีเมืองเป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
       1. เป็นโครงการด้านการบริการชุมชนและสังคม  เพ่ืออ านวยประโยชน์ 
      ให้กับประชาชนในพื้นท่ีให้มีสถานที่ออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ   
      รวมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล   

    พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  
   2. โครงการดังกล่าวได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  4 ปี                 
    (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 แล้ว  

     3. ขณะนี้อยู่ระหว่างต้นปีงบประมาณ เทศบาลยังไม่มีเงินเหลือจ่ายหรือ 
      เงินงบประมาณแหล่งอ่ืนมาด าเนินการ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายจากเงินสะสม 
     4. เทศบาลได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมคงเหลือที่สามารถน าไปใช้ได้  
      ณ ปัจจุบันโดยหักเงินสะสมส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล หักรายการ 
      เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย  
      และส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ส ารองรายจ่ายประจ าที่ต้องจ่ายให้ 
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      ประชาชนในกรณีท่ีงบประมาณไม่เพียงพอหรือได้รับจัดสรรล่าช้า   
      เช่น เบี้ยยังชีพประเภทต่าง ๆ ส ารองจ่ายกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย หรือส ารองจ่าย 
      เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นไว้ครบถ้วนแล้ว โดยเทศบาลมีเสถียรภาพและ 
      ฐานะการคลังที่มั่นคง มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะน าไปใช้จ่าย  
      ในโครงการนี้ได้ รายละเอียดยอดเงินสะสมคงเหลือตามเอกสารแนบท้ายนี้  

                       ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
      การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2558  หมวด 8 เงินสะสม   
      ข้อ 89 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติ  
      จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
     (1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง  
      ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ 
      เพ่ิมพูนรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด  
      ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
                       (2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง  
      ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
                       (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  
  หากไม่ด าเนินการภายใน ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น 
  เป็นอันพับไป 

                        ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอ  
  ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้ 
  จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว” 

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน  2,495,000 บาท   
       (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป 
       ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมตอินุมัต ิจ านวน 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
       เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  

มติที่ประชุม   - อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
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ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตตเิรื่องขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน 
ประธานสภาเทศบาล         เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

  นครระยอง เพื่อขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง    
  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ  ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง   
  จ านวน 29 ชุมชน  เป็นเงิน 580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   

  เหตุผล  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745   
  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
  ที่ มท 0810.5/ว 109  ลงวันที่ 15 มกราคม 2561  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
  ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ืออุดหนุนให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง   
  ในการจัดท าโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 29 ชุมชน ๆ ละ 3 โครงการ  
  งบประมาณชุมชนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 580,000 บาท   
  (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  ซึ่งในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เทศบาลไม่ได้ 
  ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นต้องโอนลดงบประมาณ  
  จากรายการเงินอุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติด  
  จังหวัดระยอง (ที่ยกเลิกไม่ด าเนินการ) เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ 
  ชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง เป็นเงิน 580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่น- 
  บาทถ้วน)  โดยโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 4 ปี   
  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1  

     ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13  
  พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ทวิ “การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) “เงินอุดหนุน”  
  และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ 
  จากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว” 

    จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยอง  
   เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ   

  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ไม่ได้อภิปรายคัดค้านหรืออย่างไรครับ
สมาชิกสภาเทศบาล    เพียงแต่ขออนุญาตเสนอความคิดเห็นครับ จ านวนเงินอุดหนุน 580 ,000 บาท  

  หากว่าคิดเป็นโครงการทั้งหมด 29 ชุมชนๆ ละ 3 โครงการ คิดเป็นเงิน 
  ต่อโครงการ คือ จ านวน 6,666 บาท โดยความเป็นจริงผมคิดว่า  
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  ณ สถานการณ์ปัจจุบันนั้นเงิน จ านวน 6,666 บาท ต่อโครงการนั้น  
  ขยับตัวก็หมดแล้ว ผมคิดว่าค่อนข้างน้อยไป แต่อย่างไรก็ดีในเรื่องของรายละเอียด 
  ของโครงการไม่ทราบว่ามีอะไรบ้าง โดยเฉพาะเป็นโครงการงานเฉลิมพระเกียรติ  
  หากว่าเป็นโครงการที่ดีก็น่าจะเป็นโครงการที่เป็นชิ้นเป็นอัน และเทศบาลนครระยอง 
  ควรจะอุดหนุนงบประมาณ คือหากว่าเป็นไปได้งบประมาณก็น่าจะมากกว่านี้  
  ขออนุญาตน าเรียน ขอบคุณครับ 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์   

  มโนพรศิริกุล 

วิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ขออนุญาตเรียนสอบถามเพ่ิมเติมเพ่ือความ  

กระจ่างในโครงการพระราชด าริเรื่องสาธารณสุขในข้อความมีเขียนว่าทั้งหมด    
  จ านวน 29 ชุมชนๆ ละ 3 โครงการ ต้องการจะสอบถามว่ากรณีชุมชน 
  จะท าไม่ถึง 3 โครงการ เช่น มีงบประมาณ 20,000 บาท ท าโครงการเดียว 
  อย่างนี้จะได้หรือไม่ อีกประเด็นหนึ่ง คือ ขออนุญาตให้ท่านประธานสภา  
  เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร ขอยกตัวอย่างในเรื่องของการท าโครงการเพื่อความ  
  กระจ่างกับพ่ีน้องประชาชน และทางชุมชนด้วยว่าจะมีโครงการอะไรบ้าง  
  จึงต้องการจะให้ยกตัวอย่างมาให้ดูพอเป็นสังเขป  

นายประกิต  ปฐวีศรสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุลครับ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 ท่าน ที่ได้เสนอแนะ และสอบถาม 
  เพ่ือความกระจ่าง งบประมาณนี้เขาก าหนดไว้ให้แล้วว่าให้แค่ชุมชนละ  
  20,000 บาท มากกว่านี้ไม่ได้ ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามว่า 
  มีโครงการอะไรบ้างนั้น คือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ทั้งหมด  
  จ านวน 13 โครงการ และให้แต่ละชุมชนเลือก จ านวน 3 โครงการ  
  และเอาเงินไป จ านวน 20,000 บาท เพื่อเอาไปท า 3 โครงการดังกล่าว  
  โดยกรมส่งเสริมฯ ก าหนดไว้ด้วยว่าห้ามท าต่ ากว่า 3 โครงการ 
  ซึ่งโครงการส่วนมากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการสาธารณสุขต่าง ๆ ขอบพระคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล 

      (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
ประธานสภาเทศบาล      มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมตเิห็นชอบ จ านวน 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ   

  กึกก้องสวัสดิ์  
นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  - ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  บริเวณตลาดเก่า รางน้ าระบายนั้นเก่า และมีน้ าขังเป็นช่วงๆ มียุงมาวางไข่ 
  ซึ่งหากท าการล้างรางระบายน้ าไปในวันนี้ วันรุ่งขึ้นมีน้ าขัง ยุงก็มาไข่อีก  
  จึงต้องการให้แก้ไขเรื่องนี้ด้วย โดยควรปรับรางระบายน้ าดังกล่าวให้มี 
  ความเรียบ เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าขัง เรื่องท่ีสอง บริเวณสี่แยกออคิดท่ีเคยมี 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายว่าบริเวณนั้นถนนจะเป็นเนินมาก  
  คือถนนทรุดตัว เวลารถวิ่งแล้วเบรก อีกคันหนึ่งจะชนท้าย  
  เรื่องท่ีสาม คือถนนราษฎร์บ ารุง ซึ่งอีก 2 เดือนข้างหน้าก็จะถึงหน้าฝนแล้ว  
  ผมว่าหากมีบ่อพักใหญ่ๆ ก็จะเกิดการรับน้ าได้ดี ซึ่งตรงทางเข้าโขดศาลเจ้า  
  หรือตรงปากทางสามแยก เคยมีการส ารวจว่าจะท าถังน้ าขนาดใหญ่เพ่ือให้เป็น  
  บ่อพัก แต่เห็นว่าปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ด าเนินการ จึงต้องการฝากท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เสนอแนะปัญหา เพื่อเป็นแนวทาง  
  การแก้ไขในอนาคต ผมมีเรื่องแจ้งเพื่อให้ท่านประธานสภาเทศบาล  
  และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทราบ ด้วยเทศบาลนครระยองได้ด าเนินการ 
  จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 โดยได้ผ่านการพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล 
  จากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
  นครระยอง และการประชุมร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 มกราคม  
  2561 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลง 
  แผนพัฒนา ข้อ 22 เพ่ือประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 4 ปี  
  (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 แล้วให้ผู้บริหารแจ้ง 
  สภาท้องถิ่นทราบ ขอบพระคุณครับ ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล    หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด ยังไม่ได้แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 4 ปี  

  ฉบับเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงฉบับนี้บ้าง  
(  -ไม่มี-  ) 

- เป็นอันว่าได้รับทุกท่านแล้ว สภาเทศบาลนครระยองรับทราบครับ  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีเรื่องฝากท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหาร เรื่องแรก คือ เรื่องไฟส่องสว่างถนน ตามโครงการพัฒนา 
  กายภาพเมืองอย่างยั่งยืน ระบุไว้แล้วว่ากายภาพถนนของเรานั้นขยายไม่ได้แล้ว  
  ส่วนใหญ่จะคับแคบ และมีรถติดทุกเส้นทาง เพราะว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรม  
  และประชากรจ านวนมาก รถก็มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกวัน ผมได้มีโอกาสไปร่วม  
  ประชุมกับทางหลวงชนบท ซึ่งทางหลวงชนบทนั้น ในการท าถนนหนทาง 
  เขาทาสีตีเส้นเสร็จแล้ว หลอดไฟถนนจะปรับเป็นแสงสีส้ม ซึ่งจะท าให้ถนนสว่าง  
  มีความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนน และผมมาส ารวจดูว่าในเขตเทศบาล 
  นครระยองเรานั้นมีหลายเส้นทาง เช่น ถนนราษฎร์บ ารุง ซึ่งถนนใหญ่ และรถก็ 
  มีจ านวนมาก กลางคืนรถยิ่งติด ถ้าหากว่าเทศบาลท าถนนให้แสงสว่างที่เพียงพอ 
  ก็จะท าให้ลดการเกิดอุบัติเหตุได้ อีกทั้งถนนเรียบชายฝั่ง ถนนริมน้ า  
  มีอีกหลายเส้นทาง รวมทั้งถนนสัมฤทธิ์ หากทาสีตีเส้นเสร็จแล้วก็น่าจะ  
  เปลี่ยนหลอดไฟถนนให้เป็นสีส้ม จะได้เกิดความปลอดภัย และสวยงาม  
  เรื่องท่ีสอง มีประชาชนในตลาดร้องเรียนมา โดยฝากผมให้มาถามฝ่ายผู้บริหาร 
  ผมจึงต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  
  เกี่ยวกับเรื่องเสาไฟ High-Mast จากบริเวณหน้าห้างโลตัสไปถึงฝั่งทางหลวง 
  ผมจ าได้ว่าเรื่องนี้เคยผ่านสภาเทศบาลนครระยองไปแล้ว แต่ว่าตอนนี้เรื่องเงียบ 
  หายไป จึงต้องการสอบถามว่าโครงการยังอยู่หรือไม่ เพราะชาวบ้านเขาต้องการ  
  และกลางคืนในช่วงจากหน้าห้างโลตัสมา จะมี ไฟ High-Mast อยู่ต้นหนึ่งที่ 
  ส่องสว่าง แต่พอเลยเสา High-Mast ดังกล่าวมา จะเป็นแยกสาย 4 บริเวณนั้น 
  มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากในช่วงกลางคืน เพราะว่ามันเป็นจุดบอดพอดี  
  ไฟสว่างสีส้ม กับสีขาวมันตัดกัน จึงเกิดเป็นเงา ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย 
  ในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งอย่างที่ผมน าเรียนมาคือมีหลายจุด เช่น บริเวณหน้า 
  โรงพยาบาล หน้าวัดป่าประดู่ และแยกถนนตากสินมหาราช ซึ่งจะมืดมองไม่เห็น 
  คนเดินข้ามถนน ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วย  
  เรื่องท่ีสาม คือ ช่วงเช้า ช่วงเย็น หรือว่าช่วงกลางวันก็ดี ซึ่งระยองนั้นมีรถวิ่ง 
  อยู่เป็นจ านวนมาก เวลาที่เทศบาลไปรดน้ าต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน  
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  ซึ่งการจราจรก็ติดขัดอยู่แล้ว รถเทศบาลก็ไปรดน้ าต้นไม้ ผมว่าระยองเรา 
  เป็นนครระยองแล้ว น่าจะพัฒนาใหม่ โดยอาจจะเดินท่อประปา หรือเดินท่อ 
  ไปเลย แล้วใส่สปริงเกอร์หรือหัวฉีด เหมือนที่เราไปสวนดอกไม้ต่าง ๆ  
  เวลาช่วงเช้าก็เปิด แล้วมันก็จะรดน้ าตามที่เราต้องการ โดยท าแท้งค์น้ าใหญ่ ๆ  
  ไว้ข้างล่าง ถึงเวลาก็ตั้งเวลาเปิด-ปิด อัตโนมัติ โดยไม่ต้องไปใช้รถแล้ว  
  ซึ่งเมื่อ 2 เดือน ที่ผ่านมา รถน้ าของเทศบาลนครระยองถูกชนตรงบริเวณ  
  แยกต้นมะขาม เพราะว่ามีรถวิ่งจ านวนมาก และผมได้มีโอกาสไปที่หัวหิน  
  ก็เห็นเขาใช้ระบบดังกล่าว โดยเปิด-ปิด เป็นเวลา จึงฝากท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหารให้แก้ไขด้วย เพราะว่าเราเป็นเทศบาลนครระยองแล้ว 
  ควรจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม จึงน ามาเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์   

  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ สืบเนื่องจากเมื่อตอนที่เราเริ่มเปิดประชุม 
  ในวาระท่ี 1 ท่านประธานสภาเทศบาล ได้มีการแนะน าตัวข้าราชการ 
  หรือพนักงานของเทศบาลนครระยอง ที่โอนย้ายมา และบรรจุใหม่  
  เผอิญได้มีการคุยกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายๆ ท่านว่าปกติ 
  ซึ่งผมเองก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาหลายสมัยแล้ว ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ 
  ที่ว่าจะแนะน าตัวข้าราชการ หรือพนักงานของเทศบาลนครระยอง  
  จ านวนมากขนาดนี้ จึงมีความสงสัยว่าข้าราชการ หรือพนักงานของเทศบาล 
  นครระยอง ที่บรรจุใหม่ ซึ่งมีถึง จ านวน 33 ราย นั้น มีสาเหตุมาจากอะไร  
  คนเก่าที่มีอยู่นั้นไปไหน หรือว่ายังอยู่ และท าไมถึงมีการเปิดกรอบการรับ  
  จ านวนมากขนาดนี้ อยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลให้ 
  ท่านเลขานุการสภาเทศบาล โดยต าแหน่งก็คือท่านปลัดเทศบาล  
  ช่วยชี้แจงให้สภาเทศบาลแห่งนี้ได้รับทราบด้วย และต่อไปจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ 
  อีกหรือไม่ หรือว่าอย่างไร ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    ไม่ใช่แค่ จ านวน 33 รายนะครับ เฉพาะพนักงานเทศบาล  

  ยังมีพนักงานครูเทศบาล อีกจ านวน 17 ราย และมีการรับโอนมาอีก  
  จ านวน 3 ราย รวมทั้งหมด จ านวน 53 ราย เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล 

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
เลขานุการสภาเทศบาล    ท่านผู้บริหาร ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ในประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  ได้สอบถามนั้น ต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าในกรอบอัตราก าลังของเทศบาล  
  นครระยองนั้นเราขาดอัตราก าลังข้าราชการมาหลายปีแล้ว แต่จริงๆ แล้ว 
  เทศบาลนครระยองได้ตั้งกรอบอัตราก าลังไว้แล้วว่าต้องมีต าแหน่งใดบ้าง  
  แต่ว่าเราหาไม่ได้ เพราะเหตุว่าปัจจุบันที่ผ่านมาพนักงานเทศบาลขาดแคลนไปทุกท่ี  
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  แต่เผอิญว่าปีที่แล้วกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดสอบ เพราะการเปิดสอบ 
  อัตราต่างๆ ทั้งหมดนั้น กรมส่งเสริมฯ จะเป็นผู้เปิดสอบเอง แล้วให้เทศบาลขอ 
  อัตราก าลังที่กรอบอัตราก าลังของเทศบาลยังว่างอยู่ ถึงแม้ว่าเทศบาลจะได้มา  
  จ านวน 50 กว่าราย ทั้งพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล กรอบของ 
  เทศบาลนครระยองก็ยังขาดอยู่อีกประมาณเกือบ 30 ราย ซึ่งผู้ที่สอบไว้ 
  ก็ไม่สามารถจะส่งมาได้ แต่เหตุที่วันนี้มารายงานตัวกับท่าน ต้องขอเรียนว่า  
  กรมส่งเสริมฯ เปิดสอบนั้นเป็นการสอบทั่วประเทศ แต่ว่าส่วนที่เป็นพนักงาน 
  ครูเทศบาล จ านวน 17 ราย รวมทั้งพนักงานเทศบาล อีกจ านวน 33 ราย นั้น 
  กรมส่งเสริมฯ ส่งให้เทศบาลแค่นี้จริงๆ จึงท าให้ดูว่ามาก แต่ในปัจจุบันนี้กรอบ 
  อัตราก าลังของเทศบาลนครระยอง ยังขาดอยู่ คือยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งที่ยังขาดอยู่นั้น  
  กรมส่งเสริมฯ แจ้งมาว่าจะส่งมาให้อีกชุดหนึ่ง ประมาณ 3 - 4 ราย ส่วนในปี 
  ต่อไปนั้นไม่แน่ว่ากรมส่งเสริมฯ จะเปิดสอบอีกหรือไม่ ส่วนพนักงานเทศบาล 
  รายเก่า ๆ ก็ยังท างานอยู่ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว เพียงแต่ว่า 
  พนักงานใหม่ท่ีมานั้นเป็นน้องใหม่ โดยที่มาใหม่ทั้งหมด จ านวน 50 กว่ารายนั้น  
  เทศบาลได้ส่งให้ไปอบรมมาครั้งหนึ่งแล้ว คืออบรมในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา และเม่ือประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ไปอบรมในเรื่อง  
  เกี่ยวกับงานสารบรรณไปแล้ว ซึ่งประเมินผลมาแล้วเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง  
  ทุกรายที่เข้ามาบรรจุใหม่ก็มีความตั้งใจ และมีความมุ่งม่ันจะท างานเพื่อท้องถิ่น  
  จริงๆ อีกไม่นานจังหวัดระยองก็จะเปิดภาคบังคับให้อบรมเหมือนกัน และเป็น  
  หลักสูตรของกรมส่งเสริมฯ ด้วยว่าพนักงานที่บรรจุขั้นใหม่ต้องบังคับไปอบรม  
  เหมือนกัน ซึ่งเป็นเวลาประมาณเกือบหนึ่งเดือน โดยจัดไปอบรมที่กรมส่งเสริมฯ  
  ที่คลองหลวง ต้องขออนุญาตกราบเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณมากครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ต้องฝากท่านเลขานุการ  
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาลด้วยว่ารายใหม่ก็ส าคัญครับ รายเก่าก็ส าคัญ ฝากดูแล  

  ทั้ง 2 ประเภทเลย เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมมีเรื่องจะสอบถามท่านประธานสภาเทศบาล  

  ผ่านไปยังผู้บริหาร คือ เรื่องกล้อง CCTV  ปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาล 
  นครระยองจะเกิดอุบัติเหตุกันมาก และเกิดการชกชิงวิ่งราวกันมาก  
  แต่จะหาหลักฐานตรวจสอบเพื่อดูย้อนหลังนั้นไม่มี ซึ่งมีประชาชนถามว่า 
  กล้อง CCTV ที่เทศบาลนครระยองนั้นมีหรือไม่ ผมก็ไม่ทราบว่าจะตอบแบบไหน  
  ซึ่งที่อ่ืนเขาให้ความส าคัญกับกล้อง CCTV กันทั้งนั้น แต่ของเทศบาลนครระยอง 
  นั้นไม่มี คือเป็นกล้องเสื่อมคุณภาพหมดแล้ว จึงต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหารว่าควรให้ความส าคัญเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป  
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      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม วันนี้สภาเทศบาล 
        นครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ  

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   

 
(ปิดประชุมเวลา 15.00 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  
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(ลงชื่อ)                                     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                     (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                          เลขานุการสภาเทศบาล 
 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม    
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        

 
                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  
 

 
 
 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            (ลงชื่อ)                                           ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 
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         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม  
                
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        

 
                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  
 

 
 

 
 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
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