
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2557 ครั้งที่ 2/2557 

วันที่ 3 เมษายน 2557 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
3. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
5. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายชาญสิทธิ์ มณีการังกูร เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
10. นายนิพนธ์ เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
11.     นายพัชวัฒณ์                สมัยพัฒนา                สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายอวบ วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายประเสริฐ ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นางอ าไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายพจนาท นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายจิรโรจน ์ เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายปกรณ์ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายมานะ กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายภาณุพงค์ พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นางวรกมล ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายรักเร่ ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายสุพรรณ บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายบุญปลูก ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี           (ลาพักผ่อน) 
2. นายผณนิทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี   
3. นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล           (ลาป่วย) 
4. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล           (ลาป่วย) 
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5. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล           (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมนตรี นันตติกลู ปลัดเทศบาล 
2.        นายสุธน                     ซื่อประเสริฐ              รองปลัดเทศบาล 
3. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
4. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5. นางกิ่งแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
6.        นางวัฒนา                   ชูวิทย์สกุลเลิศ           ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8.        นายธรรมาธิติ               วุฒิสมบูรณ์               ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางศิวนันท์                 กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
10.        นางสุนิสา                   ร่มรื่น                  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
11. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
12. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
13.      นางสาวลักขณา            คุนรี                       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
14. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15.      นางชนิดา                    เอมเปีย                 หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
16.      นายชนินทร์                 จันทน์ขาว             หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
17.      นายดุสิต                     ธรรมศิริรักษ์            หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
18.      นางสายสุนีย์                วาระสิทธิ์               หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง 
19. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
20.      นางอรุณรัตน์               ภูพันตันติ             หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
21.      นายชาคริต                 เอ่ียมส าอาง             หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
22.      นายนที                     ปลื้มจิตต์                  หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
23. นางสาวกนก อารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
24.      นางสาวกัลยรัชต์           ธันยสหพงศ์             หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา    
25.      นางสาวพัชรา         ศุภโชคชัย               หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
26.      นายปณิธิ                    กรุตนิมิต                  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
27. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
28. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 
29.      นางสาวปิยะนุช          พ่วงความสุข          เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
30.      นางศนชิา                   ไกรลพ                  นักวิชาการศึกษา 
31.      นางสาวตรีนุช              ชาญในธรรม           นักพัฒนาชุมชน 
32.      นางสาวญาดา              ศรีจันทร์                เจ้าพนักงานธุรการ 
33.   นางวลัยพร ธนสินทว ี เจ้าพนักงานธุรการ 
34.  นายไวย์พจน์ พิมพิศาล เจ้าหน้าที่ธุรการ 
35.  นางปิยะรัตน์ สัจจาธรรม เจ้าพนักงานธุรการ 
36. นางสาวสุนิสา บุญฤทธา เจ้าพนักงานธุรการ 
37.  นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง บุคลากร 
38. นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์ บุคลากร 
39. นางสาวชนิตา จันทศร บุคลากร 
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40. นางสาวเสาวนีย์ เจริญสุข เจ้าพนักงานธุรการ 
41.      นางสาวสุรีรัตน์          พรหมไทย       ครูผู้ช่วย 
42.      นางศิลาพร         นามวงษา     ครูผู้ช่วย 
43.      นางสาวพรรณิภา   ประวันจะ     ครูผู้ช่วย 
44.      นายยุทธนา    แสนปัญญา  ครูผู้ช่วย 
45.      นางสาวสุคนธรส    เทียนวรรณ์    ครูผู้ช่วย 
46.     นางสาววรรณวิภา    โลหะสาร    ครูผู้ช่วย 
47.      นายวันเฉลิม   โฮนอก    ครูผู้ช่วย 
48.      นายชัชวาล   จันทรทีประ     ครูผู้ช่วย         
49.      นางสาวยอดขวัญ       เลิศมงคล               ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
50.  นายประจวบ เกตุสุริยา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายมนตรี  นันตติกูล  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                                             วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  

  ประจ าปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอ 
  เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลนครระยอง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล                     ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ท่านสื่อมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ
   ประชุมทุกท่าน วันนี้เปน็การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  

  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2  บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยองได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ผมมีอยู่ 
ประธานสภาเทศบาล   สองเรื่องที่จะแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ  

  เรื่องแรกเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ 
  สูงขึ้น คือ นางกรชวัล  ทายพงศ์ศักดิ์ ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป           
  (นักบริหารงานทั่วไป 6) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักการคลัง เทศบาลนคร 
  ระยอง ผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับที่ 1 ในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการและ 
  เผยแพร่วิชาการ  (นักบริหารงานทั่วไป 7) ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการ 
  และเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไป 7) ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม  
  2557 เป็นต้นไป 

     บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล จ านวน 8 ราย 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พรหมไทย ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 8      

  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  
  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 
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2. นางศิลาพร  นามวงษา ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 4 แต่งตั้งให้   
  ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง  

       3. นางสาวพรรณิภา  ประวันจะ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 5    
  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

     4. นายยุทธนา  แสนปัญญา ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 7         
  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

     5. นางสาวสุคนธรส  เทียนวรรณ์ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 12    
  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

     6. นางสาววรรณวิภา  โลหะสาร ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 13   
  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

     7. นายวันเฉลิม  โฮนอก ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 9  แต่งตั้งให้ 
  ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนนครระยองวิทยาคม สังกัดกองการศึกษา  
  เทศบาลนครระยอง 

     8. นายชัชวาล  จันทรทีประ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 5   
  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

เทศบาลนครระยองยินดีต้อนรับทุกท่านครับ 

      (  -ที่ประชุมปรบมือ- ) 

มติที่ประชุม      -  รับทราบ                     

ระเบียบวาระที่  2 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
                      ประเภทเงินส ารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   
ประธานสภาเทศบาล                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประเภทเงินส ารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็น 

  รายการใหม่ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน   

ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง      
  เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  ประเภทเงินส ารองจ่าย ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  ประเภทเงินส ารองจ่าย  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  1,000,000  บาท   
  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ดังนี้   
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  กองการศึกษา 
      แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      งบลงทุน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

      - ค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จ านวน 1 หลัง  
                       เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
                       เอกสารแนบท้าย  

  เหตุผล  เนื่องจากอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น  ของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า   
  ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน  เสาอาคารมีรอยแตกร้าว   
  ท าให้โครงสร้างอาคารขาดความม่ันคงแข็งแรง  วิศวกรได้เข้าตรวจสอบแล้ว 
  ลงความเห็นว่าอาจเกิดอันตรายกับนักเรียนและครูได้ คณะผู้บริหารเทศบาล 
  นครระยองจึงมีมติให้รื้อถอนอาคารเรียนไม้หลังดังกล่าว และให้ท าการ 
  ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น จ านวน 15 ห้องเรียน เพื่อทดแทน 
  อาคารเรียนหลังเดิม  โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารพร้อม 
  ครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนทั้งสิ้น จ านวน 36,000,000 บาท  (สามสิบหก- 
  ล้านบาทถ้วน)  ซึ่งในการนี้เทศบาลยังไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้     
  จึงเห็นควรให้น าเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโอนไปด าเนินการบางส่วน   
  จ านวน 1,000,000 บาท   (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ส าหรับส่วนที่เหลืออีก   
  35,000,000 บาท  (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)  ให้จ่ายจากเงินสะสม   
  เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนไม่อาจรอจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีในปีต่อไปได้  โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา 
  เทศบาลนครระยอง 3 ปี  (พ.ศ. 2557 – 2559)  ฉบับเพ่ิมเติมแล้ว 

                       ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์   
  คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้น าเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2557 ประเภทเงินส ารองจ่าย  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
  เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น จ านวน 1 หลัง                
  เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งตามระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
  “ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง   ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย 
  เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

                       จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง   
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอญัตตินี้  
ประธานสภาเทศบาล                ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

  ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล ครับ 

นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล -  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ส าหรับอาคารเรียนนั้นผมเข้าใจว่า 

  เป็นอาคารเรียนไม้ ซึ่งจากความเห็นส่วนตัวผมนั้น ผมคิดว่าอาคารเรียน 
  หลังนี้น่าจะมีการด าเนินการสร้างมาตั้งนานแล้ว และขอขอบคุณ 
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  ทางเทศบาลนครระยองด้วยที่ได้จัดงบประมาณในการดูแลเรื่องของ 
  การก่อสร้างอาคารใหม่ แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผมขออนุญาตน าเสนอว่าอาคารเรียนนี้น่าจะมีการออกแบบในเรื่องของผัง 
  บริเวณให้ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากว่าตอนที่เราไปดูงานทัศนะศึกษาที่ประเทศ 
  สาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับเรื่องการจัดสถานที่ของโรงเรียนของเขานั้น  
  เขาค่อนข้างใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนของเขาทุกตารางเมตรอย่างคุ้มค่าที่สุด  
  ดังนั้นผมขอฝากในส่วนของการออกแบบด้วยว่าเราน่าจะมีการออกแบบ 
  ที่ชัดเจน สนามกีฬาอยู่ตรงไหน ภายในอาคารเรียนมีอะไรบ้าง ขอฝากเรื่องนี้ 
  ไว้กับทางท่านผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล                เชิญท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์ สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สรุนารถ  -  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรยีนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  

  ท่านรองนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายอนุสรณ์   
  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ที่ผมจะสอบถามคือ 
  อาคารนี้เป็นอาคารหลังไม้ค่อนข้างนาน และมีความเป็นมาหลายชั่วอายุคน  
  และเป็นอาคารที่ยาวมาก ผมวัดดูแล้วว่ายาวประมาณ 110 เมตร รวมทั้ง 
  ชายคาด้วย ซึ่งอาคารนี้มี 2 ชั้น ๆ ละจ านวน 12 ห้องเรียน รวมแล้วจ านวน  
  24 ห้องเรียน และท่ีท าใหม่เป็นอาคาร 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง มีห้องเรียน  
  จ านวน 15 ห้องเรียน ซึ่งโรงเรียนปากน้ าก าลังขยายและมีนักเรียน 
  ค่อนข้างมากขึ้นทุกปี ผมเป็นห่วงว่าห้องเรียนหายไป 9 ห้องเรียน  
  จะมีผลกระทบอะไรหรือไม่ และความยาวของอาคารก็แค่ 47 เมตร  
  ซึ่งหายไปกว่าครึ่งหนึ่ง จึงขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลสอบถาม 
  ไปยังคณะผู้บริหารด้วย เพราะเกรงว่าห้องเรียนจะไม่พอ เพราะผมก็ได้มี 
  โอกาสเข้าออกโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าแทบทุกสัปดาห์ ขอบคุณครับ   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล                เชิญท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน   

  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เป็นห่วงเป็นใย และได้ให้ข้อเสนอแนะ 

  และก าลังใจ ขออนุญาตกราบเรียนเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถาม 

  และเป็นห่วงเรื่องห้องเรียนจะไม่เพียงพอ คืออาคารเดิมที่เราจะรื้อถอนนั้นเป็น 

  อาคารไม้ 2 ชั้น มีห้องเรียนปัจจุบันก่อนที่จะรื้อถอนคือใช้เพียง 

  จ านวน 10 ห้องเรียนเท่านั้น ไม่ใช่จ านวน 24 ห้องเรียนตามท่ีท่านสมาชิก 

  สภาเทศบาลกล่าวมา เดิมทีเราจะออกแบบสร้างถึง 22 ห้องเรียนเหมือนกัน  
  ปรากฏว่าต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และเกินความจ าเป็นจึงลดตัดทอน 

  ลงมาเป็นแค่ 15 ห้องเรียน และทางโรงเรียนแจ้งมาว่าปัจจุบันใช้แค่  
  10 ห้องเรียน และเมื่อมาดูว่าย้อนหลังไป 5 ปีที่แล้ว ว่าโรงเรียนเทศบาล 

  วัดปากน้ ามีนักเรียนเพ่ิมข้ึนหรือไม่ ปรากฏว่าย้อนหลังไป 5 ปี แทบจะไม่มี 
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นักเรียนเพิ่มขึ้นเลย จึงคาดการณ์ว่าหากเราสร้างเพ่ิมไปอีก 5 ห้องเรียน  
และในระยะเวลาอีกประมาณ 7 ปี ข้างหน้าก็น่าจะเพียงพอกับการรองรับ 
นักเรียนได้ และปัจจุบันนี้ก็มีโรงเรียนอีกมากมายที่จะรับนักเรียนได้อีก  
จึงไม่อยากจะให้ไปกระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่ง และคิดว่าเป็นการประหยัดเงิน 
สะสมด้วย คือจ านวน 35,000,000 บาท  (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)   
และได้สอบถามไปยังครู และเจ้าหน้าที่ทางกองการศึกษา ซึ่งเขาบอกว่า  
จ านวน 15 ห้องเรียน น่าจะบริการนักเรียนได้เพียงพอ จึงตั้งงบประมาณไว้ 
จ านวน 36,000,000 บาท (สามสิบหกล้านบาทถ้วน)  เพ่ือสร้างเป็น 
อาคาร 4 ชั้น จ านวน 15 ห้องเรยีน ดังกล่าว จึงขออนุญาตกราบเรียนท่าน 
ประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าใจ  
ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล                

      (  -ไม่มี- ) 

    -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
         มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
         เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

  ประเภทเงินส ารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 21 ท่าน เป็นเอกฉันท์- ) 

    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล   
  นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2557 ประเภทเงินส ารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  
                         ประเภทเงินส ารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ 

ระเบียบวาระที่  3 ญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน   
                ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 

  เทศบาลนครระยอง เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล  
  จ านวน 35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)  โดยมีหลักการ 
  และเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครระยอง    
  จ านวน  35,000,000  บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 
  สมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  จ านวน  1  หลัง    
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตติ   
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      เหตุผล  ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยองมีมติให้รื้อถอนอาคารเรียนไม้  
      2 ชั้น  ของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า เนื่องจากอาคารมีสภาพทรุดโทรม 
       จากการใช้งานมานาน ท าให้ โครงสร้างอาคารขาดความมั่นคงแข็งแรง    
        หากไม่รื้อออกอาจเกิดอันตรายกับนักเรียนและครูได้ โดยให้ท าการก่อสร้าง 
      อาคารเรียน คสล.4 ชั้น เพ่ือทดแทนอาคารเรียนหลังเดิม โดยใช้งบประมาณ  
       ในการก่อสร้างทั้งสิน้  จ านวน 36,000,000  บาท  (สามสบิหกล้านบาทถ้วน)   
      ซึ่งในการนี้เทศบาลได้ขออนุมัติโอนเงินส ารองจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
       ประจ าป ีพ.ศ. 2557 ไปด าเนินการแล้ว จ านวน 1,000,000 บาท  
      (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ส าหรับงบประมาณส่วนที่เหลืออีก 35,000,000 บาท   

     (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายสมทบจากเงินสะสม  
     เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วน ไม่อาจรอจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปีในปีต่อไปได้ ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
     ที่ มท 0808.4/ว 3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553  เรื่องซักซ้อม 
     ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     ซึ่งปัจจุบันเทศบาลมีเงินสะสมเพียงพอที่จะน าไปใช้จ่ายได้  ดังมีรายละเอียด 
     ยอดเงินสะสมคงเหลือตามเอกสารแนบท้ายนี้    

                       ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  หมวด  8  เงินสะสม  ข้อ 89  
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก 
  สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าไดเ้ฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ 
                          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการ 
                          บริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน 
                          รายได้  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการ 
                          ที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน   
                          ทั้งนี ้ตอ้งเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
                          สว่นท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้น 

      ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ 
      ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น 
      เป็นอันพับไป 

     ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือ 
  เพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน      
  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว                 

  จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
  จ านวน 35,000,000  บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)  เพ่ือที่เทศบาล 
  จะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ส าหรับญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี- ) 

    -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
         มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
         เห็นควรอนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสมได ้โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 21 ท่าน เป็นเอกฉันท์-) 

    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล   
        นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมได ้

ระเบียบวาระที่  4 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
                        พ.ศ. 2557 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวดค่าท่ีดิน 

  และสิ่งก่อสร้าง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน   
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 

  เทศบาลนครระยอง เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้             

  หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ดังนี ้

       กองช่าง 
     แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 

                         งบลงทุน/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
                          - ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.  พร้อมระบบระบายน้ าซอยรุ่งเรือง 

  ปักป่า งบประมาณตั้งไว้  3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายญัตติ   

  เหตุผล  ตามที่เทศบาลนครระยอง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.   
  พร้อมระบบระบายน้ าซอยรุ่งเรืองปักป่า งบประมาณตั้งไว้ 3,500,000 บาท   
  (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ซึ่งได้มีการส ารวจออกแบบระบบระบายน้ าไว้ 
  แล้วนั้น  แต่จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่พบว่า  
  หากเทศบาลด าเนินการตามแบบแปลนที่ก าหนดไว้เดิม อาจไม่อ านวย 
  ประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เท่าที่ควร เนื่องจากชุมชนบริเวณ 
  ดังกล่าวมีแนวโน้มการขยายตัวของโครงการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 
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  ขนาดใหญ่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว และมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น   
  ดังนั้น   เพ่ือเป็นการเตรียมการรองรับการขยายตัวของชุมชนในบริเวณ 
  ดังกล่าวและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้มีการออกแบบ 
  ระบบระบายน้ าขึ้นใหม่  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  และท้องถิ่น 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4  การโอนและแก้ไข 
      เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
    งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ 

  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง    
  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง  
      เพ่ือที่เทศบาลจะได้ ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

   ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ตามที่เพ่ือน 
    สมาชิกสภาเทศบาลได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย 3,500,000 (สามล้าน- 
    ห้าแสนบาทถ้วน) ที่จะท าถนนพร้อมระบบระบายน้ า ซึ่งเดิมทีเป็นราง 
    ระบายน้ าทั้งสองข้าง แต่งบประมาณนี้ยังไม่ได้หาผู้รับจ้าง คืออยู่ระหว่าง 
     ขั้นตอนเตรียมหาผู้รับจ้าง ปรากฏว่าได้มีชาวบ้านซึ่งอยู่ในซอยดังกล่าวได้มา 
   เสนอแนะว่าหากใช้ระบบเป็นรางระบายน้ านั้นซึ่งปัจจุบันเริ่มจะมีคอนโดมีเนียม 
   ขึ้นอยู่ภายในซอยนั้น เกรงว่าระบบรางระบายน้ าจะรองรับน้ าระบายที่มาจาก 
     คอนโดมีเนียมซึ่งบ าบัดแล้วนั้นโดยเกรงว่าจะไหลไม่ทัน จึงหารือทางกองช่าง 
   ว่าสามารถจะแก้ไขด้านใดด้านหนึ่งให้เป็นท่อระบายน้ าโดยไม่ต้องเพ่ิมเงิน 
   ได้หรือไม่ ซึ่งหากเปลี่ยนเป็นท่ออาจจะต้องใช้เงินเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ทางช่างมา 
   ค านวณดูแล้วคิดว่าในวงเงินสามล้านห้าแสนบาทนั้นหากเปลี่ยนเป็นท่อ 
   ระบายน้ าซีกหนึ่งก็น่าจะสามารถท าได้ และสามารถแก้ไขแบบได้โดยขออนุมัติ 
     จากสภาเทศบาล จึงให้ออกแบบคือด้านหนึ่งให้เป็นท่อระบายน้ าขนาด  
   60 เซนติเมตร เพ่ือรองรับน้ าจากคอนโดมีเนียมดังกล่าว เกรงว่าหาก 
   ไม่เปลี่ยนเป็นท่อระบายน้ าแล้วอาจมีผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชนที่อยู่ใน 
    ซอยนั้น จึงน าญัตตินี้เข้าสภาเทศบาล ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล      จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี- ) 

    -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
       มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
         เห็นควรอนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 21 ท่าน เป็นเอกฉันท์-) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล      นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
                                          พ.ศ. 2557 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้ 

ระเบียบวาระที่  5  ญัตติอ่ืน ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหาร ขอเชิญครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
        ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้อนุมัติให้ผู้บริหารได้น าเงินสะสมไป   

  ใช้จา่ยในการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า ต้องขอขอบคุณ 

  เป็นอย่างสูง และขอกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผ่านไปยังเพื่อน 

  สมาชิกสภาเทศบาลทีใ่นการประชุมครั้งที่แล้วทีเ่พ่ือนสมาชิก  สภาเทศบาล 

  ได้เร่งรัดหรือได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องงานต่าง ๆ โดยเฉพาะ  ตลาดวัดลุ่มฯ  
  รางระบายน้ า ซึ่งทางกองช่างได้ไปซ่อมแซมรางระบายน้ าให้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  แต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเนื่องจากว่าเป็นรางรุ่นเก่า  และท่อเล็กมากจึงได้มี 
  การมาประชุมกันว่าคงต้องมีการปรับถนนท าเป็นท่อ  ระบายน้ า แต่เป็นงาน 

  ค่อนข้างใหญ่ หากจะท าก็คงต้องท าการปรับปรุงตลาด  วัดลุ่มฯ ด้วย  
  พร้อมท าถนนในตลาดให้เรียบร้อย ซ่ึงคงต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่ง  
  แต่ในเบื้องต้นได้พยายามแก้ไขปัญหาให้แล้ว ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเมื่อครั้งที่แล้ว   
  ที่มีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเก่ียวกับเรื่องถนนยมจินดา  
  ซุ้มประตดู้านหน้าบ้านท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์  
  ซึ่งผมได้สอบถามไปทางผู้รับจ้างแล้วปรากฏว่าผู้รับจ้างได้รับจ้างงานนี้มา 

  มีทั้งโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องคอนกรีต และโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องไม้  
  โครงสร้างคอนกรีตนั้นเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงสร้างไม้ต้องใช้ช่างไม้  
  และสอบถามผู้รับจ้างแล้วปรากฏว่าไปหาช่างไม้มา 4 เจ้าแล้ว พอมาดู 
  หน้างานแต่ละเจ้าก็ไมต่กลงที่จะรับงานท าซุ้มประตูต่อเนื่องจากว่าต้องใช้ 
  เครื่องมือหนักในการยกไม้มา  ประกอบ คือเป็นเสาต้นที่ค่อนข้างขนาด 

  ใหญ่มาก ซึ่งทางผมก็ได้เร่งรัดว่าอย่างไรก็ให้หาช่างให้ได้ ไม่เช่นนั้นก็ต้องปรับ  
  จึงแนะน าว่าให้ลองไปประสาน  ทางช่างท าเรือ ช่างที่ต่อเรือซ่ึงช่างคนนี้ 
  จะเก่ง สามารถมาท าหน้างานได้  และน่าจะคล่องตัวกว่า ซึ่งก็ได้แนะน าไป  
  ส่วนทางผู้รับจ้างก็รับปากว่าจะเร่งรีบหาช่างทางช่างไม้มาท าซุ้มให้เรียบร้อย  
  แต่ก่อนที่จะท าให้เรียบร้อยนั้น  ผมบอกว่าตรงน็อทที่ท าเป็นฐานขึ้นมานั้นให้ 
  หาอะไรไปปิดกั้นก่อน ซึ่งทางผู้รับจ้างก็ได้ด าเนินการปิดให้เรียบร้อยแล้ว  
  ส่วนเรื่องตลาดปากคลอง  ที่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลบอกว่ารถติดนั้น  
  ขณะนี้ทางงานเทศกิจก็ได้ลงไปตีเส้นจราจร และลงไปเจรจากับแม่ค้า 

  เรียบร้อย ซึ่งทางแม่ค้าก็ปฏิบัติตามข้อตกลงดีคือหลบเข้าไปอยูภ่ายในเส้นที่ 
  ทางเทศบาลระบุไว้ให้ จึงท าให้การจราจรค่อนข้างราบรื่น ส่วนบริเวณ 
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  โขดศาลเจ้าที่ทางเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลบอกว่ามีกลิ่น โดยเทศบาลก็ได้ 
  ไปทดลองเอารถดูดท่อระบายน้ าไปดูดตรงที่คาดว่าหน้าจะเป็นต้นเหตุของกลิ่น  
  และเมื่อไปเปิดท่อที่จะดูดดังกล่าวแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีเศษอะไรอยู่เลย แสดงว่า 

  กลิ่นนั้นมาจากในคลองโดยตรง จึงให้ทางกองช่างสุขาไปดูวิธีการแก้ไข  
  คือในเบื้องต้นให้ท าถังสแตนเลสไปใส่น้ าจุลินทรีย์ และน าไปหยดชั่วคราว 

  ก่อนเพื่อบ าบัดให้ในเบื้องต้น ส่วนในระยะยาวก็ได้ประชุมกันว่าคงต้องท า 

  แบบระบบทดน้ า คือก่อนที่น้ า  จะไหลลงสู่คลองให้น ามาบ าบัดก่อน  
  และก็ลอกเลนตรงนั้นออกมาส่วนหนึ่ง คิดว่าน่าจะแก้ไขได้ เพราะทาง 

  กองช่างสุขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ลงไปหารือกับทางชุมชนโขดศาลเจ้าอยู่  
  จึงกราบเรียนให้ท่านประธานสภาเทศบาล และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 

  ได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ 
ประธานสภาเทศบาล      วงเวียน  

นางอ าไพ  วงเวยีน   -  ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรยีนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ขอขอบคุณ 
  ทางคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรี นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  
  ที่ได้ติดตามปัญหาของสมาชิกสภาเทศบาลที่ลงพ้ืนที่ในแต่ละเขตมาน าเสนอ 
  ปัญหาในการประชุมครั้งที่แล้ว และได้ติดตามปัญหาและแก้ไขปัญหา แล้วก็ 
  น ามาตอบในที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้เกือบครบถ้วน ต้องขอขอบคุณ  
  และพ่ีน้องประชาชนก็คงเข้าใจการท างานของสมาชิกสภาเทศบาลก็ดี  
  ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ การท างานของผู้บริหารก็ดี แต่ท่านนายกเทศมนตรี 
  ยังไม่ได้ตอบเรื่องน้ าท่วมของเขต 1 เลย ขอบคุณค่ะ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ต้องขออภัย   
ที่ตกไปเรื่องหนึ่งครับ เรื่องน้ าท่วมของเขต 1 คือบริเวณสี่แยกเกาะกลอย  
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้เชิญทางแขวงการทางมาเพ่ือประชุมหารือกัน  
และได้เชิญตัวแทนทางห้างเซ็นทรัลมาหารือว่าจะช่วยกันได้อย่างไรในการ 
ที่จะแก้ไขปัญหาน้ าท่วมทางสี่แยกเกาะกลอย จึงได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า 
ทางแขวงการทางเขาได้เล็งเห็นปัญหาเรื่องน้ าท่วมเหมือนกัน เขาก็ออกแบบ 
มาแล้วและได้ของบประมาณไปยังส่วนกลางไปแล้ว ปรากฏว่ายังไม่ได้ 
ตอบกลับมาว่ามีเงินหรือไม่ ผมถามว่าคาดว่าน่าจะได้หรือไม่ ทางแขวงการทาง 
ตอบว่าน่าจะไม่ได้ แต่ท่านออกแบบเรียบร้อยแล้ว ผมจึงสอบถามไปยัง 
แขวงการทางว่าหากผมจะใช้ท่อแบบนี้โดยใช้เงินของเทศบาลเองเลยจะได้ 
หรือไม่ ท่านบอกว่ายินดี หากเทศบาลมีงบประมาณพร้อมที่จะใช้ในการ 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ าท่วมคิดว่าทางแขวงการทางไม่ขัดข้อง  
เพียงแต่ให้ท าเรื่องขออนุญาตแขวงการทางว่าหากเทศบาลจะท าตามแบบ 
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ของเขา และท าท่อลอดใตถ้นนมาลงคลองเลย ท่านบอกว่ายินดี  
ซ่ึงได้หารือกันในที่ประชุมว่าต้องใช้เม็ดเงินของเทศบาลเอง หากรอเงินจาก 
แขวงการทางคงยังไม่มีงบประมาณ จึงกราบเรียนเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 
ว่าได้หารือเรื่องนี้แล้ว และได้หารือกับทางห้างเซ็นทรัลแล้ว ซึ่งทางห้างเซ็นทรัล 
ไดดู้ใหเ้หมือนกันว่าต้องใช้เงินเท่าไร และทางเทศบาลดูว่าหากท าแล้วใช้เงิน 
เท่าไร เพ่ือที่จะเสนอให้ทางห้างเซ็นทรัลได้ช่วยเหลือท้องถิ่นด้วย  
จึงขอกราบเรียนให้ที่ประชุมทราบในเบื้องต้น ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย 
ประธานสภาเทศบาล      แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ มีแม่ค้าเขาฝาก 
สมาชิกสภาเทศบาล   ถามมาเพ่ือต้องการความชัดเจนว่าตลาดจะสร้างใหมห่รือไม่ และผมเห็นว่าเต็นท ์

  ที่เคยตั้งไว้หายไป ฝากสอบถามทางท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วย  
  ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล และขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดแม่แดง 
ที่ได้เป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างอาคารตลาดแม่แดง ผมขอ 
ยืนยันว่าสร้างแน่นอน แต่เมื่อครั้งที่แล้วได้ออกแบบไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ปรากฏว่าแบบฐานเกรงว่าอาจจะล้ าเข้าไปในที่ของเอกชน จึงต้องมีการ 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ขณะนี้ได้ปรับเปลี่ยนแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ 
ระหว่างทางวิศวกรประมาณราคาว่าจะใช้งบประมาณจ านวนเท่าไร ซึ่งเดิม 
เราตั้งงบประมาณไว้ประมาณสามสิบกว่าล้านบาท แต่คาดว่าน่าจะใช้ไม่ถึง  
ซ่ึงน่าจะใช้แคป่ระมาณยี่สิบล้านบาท คือไม่น่าเกินสามสิบล้านบาท คาดว่า 
ประมาณ 1 - 2 เดือนนี้น่าจะประกาศหาผู้รับจ้างได้ และได้คุยกับพ่อค้า 
แม่ค้าแล้วพวกเขาบอกว่าที่จะไปสร้างตลาดชั่วคราวนั้นไม่เป็นไร และให้เอา 
เต็นท์กับไปได้แล้ว ซึ่งเขายืนยันว่าไม่ไปขายที่ตลาดชั่วคราวแน่นอน เขาบอก 
ว่าขณะก่อสร้างพวกเขาสามารถเบียดหลบกันขายในที่ปลอดภัยได้ ซึ่งพวก 
เขาบอกว่าหากไปอยู่ที่ตลาดชั่วคราวแล้วเกรงว่าจะค้าขายไม่ได้ ทางเทศบาลจึงไป 
เก็บเต็นท์กลับเพื่อให้ทางกองช่างเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ เพราะหาก 
กางเต็นท์เอาไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเกรงว่าเต็นท์อาจจะเสื่อมสภาพได้  
และไม่ต้องไปเสียค่าเช่าเพ่ิมเติมให้กับเจ้าของที่ดินอีก ส่วนแท็งค์น้ าเทศบาล 
ได้น ากลับไปใช้ประโยชน์ยังที่อ่ืนต่อไป จึงกราบเรียนให้เพ่ือนสมาชิกสภา 
เทศบาลได้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย 
ประธานสภาเทศบาล      แสงสุขขา  
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นายสมชาย  แสงสุขขา  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมชาย 
สมาชิกสภาเทศบาล   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ขอบคุณท่านนายกเทศมนตร ี

  ที่ได้ให้ความกระจ่างกับพวกพ่อค่าแม่ค้า ส่วนเรื่องตลาดวดัลุม่มหาชัยชุมพล 
  ไม่ทราบว่ามีงบประมาณมาสรา้งใหม่หรือไม่ เพราะเวลานี้แม่ค้าขายของกัน 
  ตามยะถากรรม ฝนตกก็ไม่มีร่ม เช้าก็หลบแดดกันเอง อย่างไรก็ขอความกระจ่างด้วย  
  ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ   

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย   
แสงสุขขา ที่เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ซึ่งเรื่องตลาดวัดลุ่มฯ นั้น  
ผมขอกราบเรียนว่าทางคณะผู้บริหารได้หารือกันอยู่ตลอดเวลาว่า 
ถึงเวลาแล้วที่ตลาดวัดลุ่มฯ น่าจะได้เวลาท าการปรับปรุง ส่วนเรื่องเม็ดเงิน 
คิดว่าน่าจะมี หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนเราอาจจะน าเงินสะสมมาใช้ได้  
ซึ่งเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลคงได้ดูในญัตติที่สี่ว่าเทศบาลเรามีเงินสะสม 
ทั้งหมดสี่ร้อยกว่าล้านบาท แต่ที่น ามาใช้ได้จริง ๆ ที่กันไว้แล้วนั้นจ านวน 
ประมาณร้อยเก้าสิบสี่ล้านบาท ซึ่งคิดว่าหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนเทศบาล 
ก็จะน าเงินสะสมนี้มาท าตลาดวัดลุ่มฯ คิดว่าน่าจะท าได้ แต่ก่อนที่จะท าต้อง 
มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันหลายรอบก่อน เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ 
บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตลาดวัดลุ่มฯ คงต้องลงไปหารือกับพวกพ่อค้าแม่ค้า 
ด้วยว่าหากด าเนินการนั้นควรจะท าอย่างไรเพ่ือให้พ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อน 
น้อยที่สุด จึงขอกราบเรียนให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ  
ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล 
ประธานสภาเทศบาล      ปิ่นปลื้มจิตต์ 

นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิก

สภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 พอมาพูดถึงตลาดวัดลุ่มฯ ก็อาศัยว่าอยู่ใกล้ ๆ 
เพราะเดินเช้าเดินเย็นอยู่แล้ว เท่าที่สอบถามกับแม่ค้าส่วนใหญ่จะเป็นแม่ค้า
จากข้างนอกมากกว่าแม่ค้าท่ีอยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง คือได้คุยกับพวก
พ่อค้าแม่ค้าแล้วเขาบอกว่าหากเทศบาลจะท าจริง ๆ พวกเขาก็ยินดีให้ความ
ร่วมมือ ฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปถึงผู้บริหารด้วยขอบคุณค่ะ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี- ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติม การประชุมสภา   
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลในวันนี้ได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุม            

  ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้ารว่มการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ  

(ปิดประชุมเวลา 15.00 น.) 
 
 

            (ลงชื่อ)            มนตร ี นันตติกูล            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

            (ลงชื่อ)        วรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์        ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 

                                        (ลงชื่อ)    ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงชื่อ)      พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    

         (ลงชื่อ)      ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

         (ลงชื่อ)           อนุสรณ์  สุรนารถ           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 

 

 
 
 
 


