
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2555 ครั้งที่ 2/2555 

วันที่ 23 สิงหาคม 2555 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

..................................... 

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
5. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี 
6. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
7. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายชาญสิทธ์ิ มณีการังกูร เลขานุการนายกเทศมนตรี 
10. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
11. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
12. นายนิพนธ์ เตชโชควารี รองประธานสภาเทศบาล 
13. นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายอวบ วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายประเสริฐ ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายพจนาท นัยพงศ์ประสิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายปกรณ์ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายมานะ กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายภาณุพงค์ พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นางวรกมล ป่ินปล้ืมจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายรักเร่ สําราญร่ืน สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายสุพรรณ บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
30. นายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
31. นายบุญปลูก ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
32. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล     (ลากิจ) 
2. นายจิรโรจน ์ เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล     (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายณวัฒน์ โตศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดระยอง (แทน ผู้วา่ราชการจงัหวัดระยอง) 
2. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
3. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
4. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
5. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
6. นางก่ิงแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
7. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
8. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
9. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
10. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
11. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
12. นางซ่อนกล่ิน ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
13. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการส่ิงแวดล้อม 
14. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
15. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
16. นายนิยม ชุมสงฆ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
17. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
18. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                                             วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3  
                                             ประจําปี พ.ศ. 2555 คร้ังท่ี 2 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว 

  ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง จุดธูปเทียนบูชา 
  พระรัตนตรัย และเป็นประธานในท่ีประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - วันนี้ผมออนุญาตแนะนําท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง นายณวัฒน์  โตศักดิ์  
ประธานสภาเทศบาล    วันนี้ท่านมาแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับ  

      (  -ท่ีประชุมปรบมือต้อนรับ-  ) 

    - เรียนท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี 
      ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก
      สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านส่ือมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ 
      ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล 
      นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2555 คร้ังท่ี 2   
      บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิด
      การประชุมครับ  
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล           

  (  -ไม่มี-) 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                     

ระเบียบวาระที่  2  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
                       พ.ศ. 2556 วาระที่ 2 และวาระที่ 3  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเร่ืองขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ขอเชิญ
      ท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติกรุณาทําหน้าท่ีของท่านด้วยครับ  
      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง คุณทศพร  รติยานุวัฒน์ ครับ 

นายทศพร  รติยานุวัฒน์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยองทุกท่าน ผมนายทศพร  รติยานุวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล 
      นครระยอง เขต 3 วันนี้ผมจะขอกล่าวรายงานการประชุมของคณะกรรมการ 

  ตรวจร่างเทศบัญญัติ บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการสามัญ
   ประจําสภาเทศบาลนครระยอง ในการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของเทศบาลนคร
   ระยอง  วันท่ี 21  สิงหาคม  2555  

      ผู้มาประชุม        
      1. นายนรินทร์    เจนจิรวัฒนา 
       2. นายวิโรจน ์    มโนพรศิริกุล 
                        3. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ 
      4. นายรักเร่   สําราญร่ืน 
                       5. นายไพฑูรย์             รัตนพรวารีสกุล 
                         ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2555 ท่ีประชุมได้มีมติเลือกนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
      เป็นประธาน กรรมการ นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล เป็นกรรมการ   
      นายทศพร  รติยานุวัฒน์ เป็นกรรมการ  นายรักเร่  สําราญร่ืน เป็นกรรมการ 
      และนายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติ
      หน้าท่ีพิจารณาคําขอแปรญัตติและคําขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ  ตามร่างเทศบัญญัติ
      งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่ีประธานสภา
      เทศบาลได้ส่งให้ ดังต่อไปนี้  
                       1) บันทึกหลักการและเหตุผล งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน ยอดรวม
      493,120,000  บาท (ส่ีร้อยเก้าสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
      จําแนกเป็น 

      1. ด้านบริหารงานทั่วไป 
      1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป            ยอดรวม   59,296,900 บาท 
      2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม   18,851,900 บาท 
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      2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
      1. แผนงานสาธารณสุข                      ยอดรวม   46,113,200 บาท 
      2. แผนงานเคหะและชุมชน           ยอดรวม  136,735,900 บาท 
      3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
          และนันทนาการ                     ยอดรวม    16,500,000 บาท 
                4. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
          ของชุมชน                                 ยอดรวม   10,118,900 บาท  
      5. แผนงานการศึกษา                  ยอดรวม  175,563,400 บาท 

      3. ด้านการเศรษฐกิจ 
      1. แผนงานการพาณิชย์   ยอดรวม      2,592,100 บาท 
      2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    ยอดรวม          253,000 บาท 

      4. ด้านการดําเนินงานอื่น 
      1. แผนงานงบกลาง           ยอดรวม     27,094,700 บาท 

                        2) เทศบัญญัติ ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3 และข้อ 4  ปรากฏว่า  
       ตั้งแต่วันท่ี 15 – 21 สิงหาคม 2555 ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ  
      และไม่มีการแก้ไขเทศบัญญัติ ท้ัง 4 ข้อ แต่ประการใด ซ่ึงถูกต้องเป็นไปตาม
      ระเบียบวิธีการงบประมาณของเทศบาล คณะกรรมการจึงเห็นควรให้คงไว้
      ตามร่างเดิม และท่ีประชุมมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของเทศบาลนครระยอง ท่ีได้ตรวจ 
      พิจารณาแล้วต่อประธานสภาเทศบาลพร้อมรายงานการประชุม มาเพ่ือให้
      สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสามต่อไป 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณทศพร  รติยานุวัฒน์ และคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล                     แปรญัตติทุกท่าน เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอคําแปรญัตติ  
      และในวาระนี้ไม่มีการอภิปรายนะครับ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3  
      ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้นะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
      ท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2556 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2556 โปรดยกมือด้วยครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 22 ท่าน-  เป็นเอกฉันท์  ) 

    - ขอบคุณครับ ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ จํานวน 22 ท่าน เอกฉันท์ครับ    
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
      งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครับ 

มติที่ประชุม      - เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2556 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2556  
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ระเบียบวาระที่  3  ญัตติเรื่องขออนุญาตทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเร่ืองขออนุญาตทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี 
ประธานสภาเทศบาล    กับธนาคารออมสิน สาขาระยอง เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
นายกเทศมนตรี     ผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
      ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ท่านหัวหน้า 
      ส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ด้วยนายกเทศมนตรี 
      นครระยอง มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล นครระยอง  
      เพ่ือขออนุญาตทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาระยอง 
      วงเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้

      หลักการ   ขออนุญาตทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน  
      สาขาระยอง วงเงิน 50,000,000 บาท  (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือปิดบัญชี
      สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสัญญาเดิม   
      เหตุผล  ตามท่ีสถานธนานุบาลได้ทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร
      ออมสิน  สาขาระยอง  สัญญาลงวันท่ี  28  มกราคม 2551  
      วงเงิน  50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยใช้บัญชีเงินฝาก
      ประจําของเทศบาลนครระยอง ประเภท 12 เดือน บัญชีเลขท่ี             
      03-2201-34-009877-3  จํานวน  50,000,000 บาท (ห้าสิบล้าน-
      บาทถ้วน) เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกัน  อัตราดอกเบ้ียเท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงิน
      ฝากประจํา ประเภท 12 เดือน บวกร้อยละ 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
      เป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจํานําทรัพย์สินในกิจการสถานธนานุบาล ในการให้
      ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินแก่ประชาชนท่ัวไป    
      ซ่ึงสัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี  จะครบกําหนดสัญญาในวันท่ี 27 
      มกราคม 2556  ดังนั้น สถานธนานุบาลจึงมีความจําเป็นต้องขออนุญาตทํา
      สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสัญญาใหม่กับธนาคารออมสิน  สาขาระยอง   
      โดยใช้เงื่อนไขอัตราดอกเบ้ียและหลักทรัพย์ค้ําประกันเดิม ท้ังนี้ เพ่ือนําเงินกู้ไปใช้
      ในการปิดบัญชีสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสัญญาเดิม จํานวน 50,000,000 บาท  
      (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)   

     ซ่ึงตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
      ปัจจุบัน  ส่วนท่ี 5 การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล มาตรา 66 วรรคสอง  
      “การกู้เงินตามมาตรา  66 (6)  เทศบาลจะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาต
      จากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว”    

                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุญาตทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร
      ออมสิน สาขาระยอง  วงเงิน  50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  
      เพ่ือท่ีเทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามท่ีทางคณะผู้บริหารได้เสนอญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาล    ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ท่ีจะอภิปราย หรือสอบถาม 
      เพ่ิมเติม ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ครับ 
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นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  
      ท่านประธานสภาเทศบาลโปรดดูเอกสารแนบท้ายญัตติ ท่านประธานสภา
      เทศบาลครับ ในญัตตินี้ผมไม่ได้คัดค้านนะครับในเร่ืองการขอทําเงินเบิกเกิน
      บัญชี และก็เห็นด้วยว่าการทําธุรกิจก็จําเป็นจะต้องใช้วงเงิน แต่เม่ือมาดูใน
      เอกสารแนบท้าย ข้อท่ี 8 ท่านประธานสภาเทศบาลจะเห็นว่าสถานธนานุบาล
      เทศบาลนครระยองนั้นมีการรับทรัพย์สินท่ีรับจํานําไว้ และมีคงเหลืออยู่เป็น 
      ตัวเงินถึงสองร้อยยี่สิบแปดล้านบาทเศษ และเม่ือมาดูสถิติในรอบปีท่ีผ่านมา  
      คือ ปี พ.ศ. 2553  ปี พ.ศ. 2554 จํานวนวงเงินท่ีรับจํานําไว้กับจํานวนไถ่ถอน
      ถือว่าใกล้เคียง และผลการดําเนินงานก็มีผลกําไรท่ีเรียกว่าดีพอสมควร แต่ท่ีผม
      นําเสนอต่อท่านประธานสภาเทศบาลนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารได้มีการคํานึงและมี
      ความระมัดระวังขึ้น ด้วยทรัพย์ท่ีมีวงเงินถึงสองร้อยยี่สิบแปดล้านบาลเศษนี้  
      ผมไม่ทราบว่าในการตรวจสอบในรอบปีมีการตรวจสอบบ้างหรือไม่ หรือว่า
      ตรวจสอบก่ีคร้ังต่อรอบปี อยากให้ผู้บริหารได้ช้ีแจงให้ทราบด้วยครับ ผมเกรงว่า
      ในทรัพย์จํานวนสองร้อยยี่สิบแปดล้านบาลเศษนี้จะมีทรัพย์อยู่หลายประเภท 
      และผมก็ไม่อยากกล่าวในสภาแห่งนี้ครับ เพราะเป็นเร่ืองเก่ียวกับความปลอดภัย 
      ท่ีผมห่วงตรงนี้ เพราะเกรงว่าต่อไปหากมีการตรวจสอบจริงจังขึ้นมา และหากว่า
      ทรัพย์ไม่ถึงตามตัวเลขนี้ ซ่ึงตรงนี้เป็นเพียงตัวเลขท่ีเราเห็น แต่ของจริงไม่ทราบ
      เท่าไร ผมเป็นห่วงตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล    ดีครับท่ีท่านได้เป็นห่วงครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ท่ีจะอภิปรายเพ่ิมเติม ผมจะขอมติ 
        สภาแห่งนี้นะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุญาตให้ทํา 
        สัญญากู้เบิกเงิน เกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาระยอง โปรดยกมือครับ 

      (  - สมาชิกสภาฯ ยกมือ 22 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุญาต จํานวน 22 ท่าน เอกฉันท์ครับ 

มติที่ประชุม      - อนุญาตให้ทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน 
      สาขาระยองได้ 
ระเบียบวาระที่  4  ญัตติอื่น ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเร่ืองท่ีจะนําเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล       ต่อทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  
      กึกก้องสวัสดิ์ ครับ 

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  - ท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล     ผมนายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 มีเร่ือง
      จากชาวบ้านฝากมาเป็นเร่ืองเก่ียวกับกฎของจราจรครับ คือเร่ืองไฟแดงหน้า
      ศูนย์การค้าสาย 4 ตรงข้ามมา บริษัท มิตซูบิชิ บริเวณนั้นจะมีถนนส่ีเลน  
      สองเลนคือไฟแดง ส่วนอีกสองเลนคือไฟเขียว ซ่ึงผู้ท่ีข้ามมาบ่อย ๆ บอกว่า 
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      ไม่ทราบว่าเขาจะโดนรถชนเม่ือไร ท่ีโดนชนกันมาก็เสียชีวิตไปหมดแล้ว 
      ชาวบ้านเขาเป็นห่วงและฝากเร่ืองนี้มากับผม จึงขอฝากท่านประธานสภา
      เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารเร่ืองนี้ด้วยครับ อีกเร่ืองหนึ่งเก่ียวกับเสียงตามสาย
      ซ่ึงเวลาท่ีมีการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง บริเวณตลาดเสียงตามสายจะ
      ไม่มี หรือว่ามีแต่ไม่ดังผมก็ไม่ทราบ มีชาวบ้านร้องมา ฝากท่านประธานสภา
      เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ     

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล       เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
      คุณวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์ ครับ    

นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล     เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
      ระยอง เขต 3 ดิฉันขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลถึงผู้บริหารเร่ืองถนน 
      ชุมพลในเขตตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ช่วงกลางถนนชํารุดมากแล้ว ขณะนี้
      เป็นหลุม เป็นเนินเป็นแอ่ง เวลาฝนตกน้ําจะแฉะ จะมีน้ําล้างปลาขังสกปรกมาก 
      และขอบท่อระบายน้ําบางช่วงเร่ิมหัก ส่วนฝาเหล็กท่ีวางไว้ปากท่อก็เร่ิมกระดก 
      ปัญหาคือเวลาคนเดินอาจจะสะดุดได้ ซ่ึงได้รับเร่ืองร้องเรียนจากผู้ท่ีสัญจร 
      ไปมาหลายเร่ืองว่าเม่ือไรจะแก้ไขถนนเส้นนี้ ถ้าหากตลาดของเทศบาลยังไม่ได้
      ก่อสร้างก็อยากจะฝากท่านประธานสภาเทศบาลถึงท่านผู้บริหารว่าให้ทําถนน
      บริเวณนี้ก่อนได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์ 
ประธานสภาเทศบาล       เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอวบ  
      วงศ์มหา ครับ 

นายอวบ  วงศ์มหา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอวบ  วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 
      เขต 1 วันนี้บังเอิญสมาชิกสภาเทศบาลมีธุระหลายท่านท่ีจะไปปลงศพ  
      ผมขอเสนอปิดประชุมครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอวบ  วงศ์มหา ตามท่ีท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล       สภาเทศบาล คุณอวบ  วงศ์มหา เสนอปิดประชุม ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )    

    - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
นายกเทศมนตรี     ผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
      ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ท่านหัวหน้า 
      ส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ก่อนท่ีท่าน 
      ประธานสภาเทศบาลจะปิดการประชุม วันนี้ในฐานะฝ่ายบริหาร ก็ต้องขอบคุณ
      ท่านประธานสภาเทศบาล และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีได้ยกมือ 
      ผ่านวาระท่ี 3 ในญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2556 โดยให้ตราเป็นเทศบัญญัติให้คณะผู้บริหารได้ดําเนินการนําไปใช้ 
      ผมและคณะผู้บริหารขอยืนยันตรงนี้ครับว่าจะใช้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์ให้
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      เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน ขอให้สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้
      ม่ันใจได้ครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  วันนีส้ภาเทศบาลนครระยอง ก็ได้ประชุมมา
ประธานสภาเทศบาล    ครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
      โดยผมจะขอให้ท่ีประชุมปรบมือให้กับท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง คุณณวัฒน์  
      โตศักดิ์ อีกคร้ังครับ 

      (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

    - ขอขอบคุณทางคณะท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
        ท่านส่ือมวลชน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   

(ปิดประชุมเวลา 15.30  น.) 
 

           (ลงช่ือ)            มนตรี  นันตติกูล            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

            (ลงช่ือ)        วรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์        ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์) 

                                        (ลงช่ือ)    ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงช่ือ)      พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธ์ิ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธ์ิ)    

         (ลงช่ือ)      ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

         (ลงช่ือ)           อนุสรณ์  สุรนารถ           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 
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           (ลงช่ือ)                                            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                       เลขานุการสภาเทศบาล 
 

            (ลงช่ือ)                                         ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์) 
 

                                        (ลงช่ือ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

 

         (ลงช่ือ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธ์ิ)    

 

         (ลงช่ือ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 

         (ลงช่ือ)                                           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   
      ต้องกราบเรียนช้ีแจงท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าจะสังเกตว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น ท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะเห็นว่างบประมาณทําไมถึงกระโดดข้ามไป
ทีเดียวร้อยกว่าล้านบาท เดิมทีปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น งบประมาณรายจ่ายเราตั้งไว้ท่ีสามร้อยห้าสิบสามล้าน
บาทเศษ พอมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระโดดไปถึงส่ีร้อยเก้าสิบสามล้านบาทเศษ เหตุผลเพราะว่ากรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นส่ังมาว่าให้เอาเงินเดือนครูนํามาเข้าเป็นเทศบัญญัติเป็นรายรับ ซ่ึงเดิมทีเงินเดือนครูนั้นไม่ต้อง
นํามาเข้าเป็นเทศบัญญัติเป็นรายรับ โดย ให้ไปจ่ายเป็นเงินครูไปเลย คือโอนมาแล้วก็ให้จ่ายได้เลย แต่ในปีนี้ให้เอา
เงินเดือนครูเข้ามาเป็นรายรับด้วย เหตุผลเพราะว่ามีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีว่ามีรายจ่ายเกินจํานวน 
อาจจะถึงอัตรา 40 เปอร์เซ็นต์ และบางแห่งอาจจะเกินแล้ว เลยให้โอนเงินเดือนครูเข้ามาเป็นฐานรายรับ แต่ก็ต้อง
นําไปจ่ายเป็นเงินเดือนครู ซ่ึงหากเป็นฐานรายรับท่ัวไปแล้วนั้นสามารถนําไปใช้ทําอะไรก็ได้ ซ่ึงกรณีนี้นําไปอย่างอ่ืน
ไม่ได้ ให้มาเป็นฐานให้กว้างขึ้นเพ่ือว่าขอบเขตของจํานวน 40 เปอร์เซ็นต์  ค่าใช้จ่ายของเทศบาล มันจะได้กว้างขึ้น 
จํานวนเปอร์เซ็นต์จะได้ลดลงมา เพ่ือการบริหารจัดการด้านบุคลากร ซ่ึงจํานวนครูจะอยู่ท่ีประมาณเกือบเก้าสิบล้าน
บาล แต่ปีนี้ทางสํานักการคลังคาดการณ์ว่าน่าจะมีรายรับเพ่ิมขึ้นอีกร่วมห้าสิบล้าน ท้ังหมดมาเป็นร้อยส่ีสิบกว่าล้าน
บาท ซ่ึงรวมแล้วประมาณส่ีร้อยเก้าสิบสามล้านบาทเศษ งบประมาณจึงทําให้ดูว่ากระโดดข้ามไปทีร้อยกว่าล้านบาท 
ซ่ึงจริง ๆ แล้วเพ่ิมขึ้นอยู่ท่ีประมาณห้าสิบล้านบาทได้ จึงเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบว่าทําไมงบประมาณ
มาแล้วและมันหายไปไหน ขอกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภา
เทศบาล  

 

 

 

 

 

พักประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 
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