
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2557 ครั้งที่ 4/2557 

วันที่  15  กันยายน  2557 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
5. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายชาญสิทธิ์ มณีการังกูร เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
9. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นางวรกมล   ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายบุญปลูก   ณีวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี                 (ไปราชการ) 
2. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
3. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล          (ลากิจ) 
5. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล                (ลากิจ) 
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6. นายไพฑูรย์   รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล                (ลากิจ) 
7. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล                (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
4. นางกิ่งแก้ว ถนอมถ่ิน ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
5. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
9. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
10. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
11. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
12. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
13. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
14. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
15. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
16. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง 
17. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
18. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
19. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
20. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
21. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
22. นายปณิธิ กรุตนิมิตร หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
23. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
24. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 4/2557  
  บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน 
  สภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป  
  ขอเรียนเชิญครับ 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายก 
ประธานสภาเทศบาล                      เทศมนตรี  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านสื่อมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  
  ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล 
  นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 4  
  บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  
  ผมขอเปิดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   วันนี้ผมไม่มีเรื่องแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบครับ 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                      

ระเบียบวาระท่ี 2  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ      
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วาระท่ี 2  

  และวาระที่ 3 ขอเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตกิรุณาท า 
  หน้าที่ของท่านด้วยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง คุณชลัช   
  รุจิพัฒนพงศ์ 

นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

  ผมนายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2  
  ในฐานะคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง ขอกล่าวรายงาน 
  บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล 
  นครระยอง ในการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทศบาลนครระยอง 
  วันที่ 13 กันยายน  2557 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 
  ผู้มาประชุม        
  1. นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ 

      2. นายอวบ  วงศ์มหา 
                        3. นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์  
      4. นายบุญปลูก ณีวงษ์  
                       5. นายทศพร  รติยานุวัฒน์  

                        ในวันที่ 13  กันยายน  2557 ที่ประชุมได้มีมติเลือกนายชลัช   
  รุจิพัฒนพงศ์ เป็นประธานกรรมการ   นายอวบ  วงศ์มหา เป็นกรรมการ   
  นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์ เป็นกรรมการ  นายบุญปลูก  ณีวงษ์ เป็นกรรมการ  
  และนายทศพร  รติยานุวัฒน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ 
  พิจารณาค าขอแปรญัตติและค าขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ  ตามร่างเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557                   
  ที่ประธานสภาเทศบาลได้ส่งให้ ดังต่อไปนี้  
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1) บันทึกหลักการและเหตุผล   งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม     
  9,633,500  บาท   (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
  จ าแนกเป็น 

  1. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
      แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม      9,300,000  บาท  

  2. ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
      แผนงานงบกลาง  ยอดรวม           333,500  บาท  

                        2) เทศบัญญัติ ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4 และ ข้อ 5   

                         ปรากฏว่า ในวันท่ี 13 กันยายน 2557 ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ  
  และไม่มีการแก้ไขเทศบัญญัติ ทั้ง 5 ข้อ แต่ประการใด ซึ่งถูกต้องเป็นไปตาม 
  ระเบียบวิธีการงบประมาณของเทศบาล คณะกรรมการจึงเห็นควร  ให้คงไว้ตาม 
  ร่างเดิม และที่ประชุมมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาลนครระยอง ที่ได้ตรวจ 
  พิจารณาแล้วต่อประธานสภาเทศบาลพร้อมรายงานการประชุม มาเพื่อให้ 
  สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระที่สามต่อไป 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ และคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล                     แปรญัตติทุกท่าน เป็นการพิจารณาในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ เมื่อไม่มีสมาชิก 

  สภาเทศบาลท่านใดเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
  และคงร่างเดิมไว้ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โปรดยกมือครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ท่าน-  )  

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 20 ท่าน ต่อไปเป็นการพิจารณา  
    ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ  
     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
     เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยเห็นชอบให้ตราเป็น 

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2557 โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ท่าน-  )  

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 20 ท่าน  เป็นอันว่าสภาเทศบาล 
  นครระยองแห่งนี้เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

มติที่ประชุม      - เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล                  งบประมาณ พ.ศ. 2557 เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล     
นครระยอง  เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2557 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี ้

  หลักการ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557   
  หมวดค่าครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  จ านวน 18 รายการ เป็นเงิน 15,535,500 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนสาม- 
  หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1/4-2/4 

                       2. เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2557  จ านวน 7 รายการ เป็นเงิน 17,980,000 บาท (สิบเจ็ดล้าน- 
  เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 3/4  

               3. เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557    
      (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวน 3 รายการ  เป็นเงิน  31,170,000  บาท   
      (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร  
      แนบท้าย 4/4  รวมทั้งสิ้น 28 รายการ เป็นเงิน 64,685,500 บาท  
      (หกสิบสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

  เหตุผล  เนื่องจากรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ยังมีรายการที่ไม่สามารถด าเนินการ 
  ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  (30  กันยายน   
  2557)  ซึ่งเทศบาลนครระยองยังมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตาม 
  แผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ต่อไปอีก รวมทั้งสิ้น 28 รายการ   
  เป็นเงิน 64,685,500 บาท  (หกสิบสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันห้า- 
  ร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ  ขออนุมัติกันเงิน 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ต่อสภาเทศบาล 
  ไปอีกหนึ่งปี   

              ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การเบกิจ่ายเงนิ  
      การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง  
      ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2547     

                       “ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
  ระยะเวลาหนึ่งป ี
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           หากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินยงัมิไดด้ าเนนิการก่อหนี้ผกูพัน  
      ตามเงื่อนไขใน วรรคหนึ่ง  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
      อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
      รายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง  
      สถานทีก่่อสร้าง ให้ขออนมัุติเปลี่ยนแปลงและหรอืขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิ  
      ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  

                        กรณีเมือ่สิน้สุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิแล้ว  
      หากไม่ไดด้ าเนนิการ  หรือมีเงนิเหลือจ่ายจากเงินดงักล่าว ใหเ้งินจ านวนนั้น  
      ตกเป็นเงินสะสม ” 

               จึงเสนอญตัติเพ่ือขออนมัุติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
      งบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
      จ านวน 28 รายการ เป็นเงิน 64,685,500 บาท (หกสิบสี่ล้านหกแสน-  
      แปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินภายใน  
      ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองครับ   
ประธานสภาเทศบาล    ตามท่ีคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
      ง บประมาณ พ.ศ. 2557 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือ 
      สอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล      
สมาชิกสภาเทศบาล           นครระยองผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 

        นครระยอง เขต 3  กระผมมีข้อสงสัยอยู่ว่าการกันเงิน ท าไมถึงต้องมีการกันเงิน 
      ท าไมไม่ท าให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณเลยครับ ถ้าเราท าให้เสร็จสิ้น 
      ภาย ในงบประมาณ ก็ไม่ต้องกันเงินใช่ไหมครับ ต้องการทราบว่าท าไมงาน 
       ที่ออกมาถึงล่าช้า โดยเฉพาะครุภัณฑ์น่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้เลยในปีงบประมาณ  
       ท าไมถึงต้องล่าช้ากว่าปงีบประมาณไปอีก ขอบคุณครบัท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  ขอบคุณครับท่าน สมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
    ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือให้เกิดความกระจ่าง 
    ในสภาเทศบาล ขอเรียนชี้แจงยกตัวอย่าง เช่น เกี่ยวกับเรื่องครุภัณฑ์ว่า 
    ท าไมต้องมากันเงิน ท าไมไม่ซื้อให้เสร็จสิ้นภายในงบประมาณ 
       ต้องขอกราบเรียนว่าจริง ๆ แล้วเราได้จัดหาแล้วภายในปีงบประมาณ 
      แต่ปรากฏว่า 3 ครั้งแล้วครับ ยังไม่มีผู้มาซื้อ บางครั้งมีมาซื้อซองแค่เจ้าเดียว 

   เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ เราจึงต้องยกเลิก และประกาศใหม่ หาผู้รับจ้าง 
   ราย ใหม่ บางครั้งอาจถึงสามครั้งหรือสี่ครั้งถึงจะได้ผู้รบัจ้างที่ถูกต้องตาม 
     ระเบียบของทางราชการ ส่วนเรื่องการก่อสร้างที่ผมอ่านดูบางเส้นทาง  
   บางโครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการหาผู้รับจ้างอยู่  บางรายก็ได้ผู้รับจ้างแล้ว  
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   รอการลงนามอยู่ จึงต้องกันเงินไว้ก่อน จึงขอกราบเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
    ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณชลัช 
ประธานสภาเทศบาล      รุจิพัฒนพงศ์  

                      นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  - ผมต้องการสอบถามหมวดวิชาการครับ ค่าป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย  
สมาชิกสภาเทศบาล    แสดงว่าที่เรายังไม่ท าสัญญา และทีต่่อ ๆ มานั้น เราไม่มีการป้องกันหรืออย่างไร   
      ทั้งสองรายการคือไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

 นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ข อบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  ที่ท่านพูดอยู่นี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล    อ ยู่ในหน้าที่ 1/4  ถูกต้องไหมครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย   
      แสงสุขขา 

 นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย แสงสุขขา 
 สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  ผมมีค าปรึกษากับท่านผู้บริหาร 
    ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้างนั้นจะเป็นของโรงเรียนมาก การจัดซื้อจัดจ้างในช่วงโรงเรียน   

   ปิดเทอมจะได้หรือไม่ครับ เพราะว่าเวลาท านักเรียนจะได้ไม่แกะกะ ซ่ึงช่วงนี้ 
   เป็นช่วง ปิดเทอม ผมว่าน่าจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ขอบคุณครับท่าน 
   ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ต้องขอขอบคุณอีกเช่นกัน ที่มีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเกี่ยวกับ 
  เรื่องโปรแกรมป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall)  ซึ่งตอนนี้เรายังใช้อยู่ 
  แต่ยังไม่หมดสัญญา อยู่ระหว่างรอการลงนามเพ่ือจะต่อสัญญาในปีต่อไป  
  ส่วนเรื่องท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองไดแ้นะน าเกี่ยวกับในโรงเรียน  
  เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างหรือการปรับปรุงอะไรต่าง ๆ ว่าควรจะเร่งให้ได้ 
  คู่สัญญาระหว่างช่วงที่นักเรียนปิดเทอม ซ่ึงคณะผู้บริหารก็ได้วางแผนไว้ 
  เหมือนกันว่าการปรับปรุงโรงเรียนหรือการจะก่อสร้างภายในโรงเรียน พยายามให้ได้  
  คู่สัญญาก่อนปิดเทอม แล้วไปลงมือท างานในช่วงนักเรียนปิดเทอม เพื่อความ 
  สะดวกในการปรับปรุง ซึ่งจะรับไปเร่งด าเนินการครับ ขอบคุณครับท่านประธาน  
  สภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

เห็นควรอนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
โปรดยกมือครับ 
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      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ท่าน-  )  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 20 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล      นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ.2557  

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล                         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล    
  นครระยอง เพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  งบประมาณ  พ.ศ. 2556   โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2556  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายการที่ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ านวน 5 รายการ  
  เป็นเงิน 6,282,900  บาท (หกล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
  แยกเป็น 

1.1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 797,900 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1/5  

1.2 เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2556 จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 115,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง- 
  หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2/5  

     1.3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2556 จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 5,370,000 บาท     
(ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 3/5 

     2. รายการที่ยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 รายการ  
  เป็นเงิน 6,800,000  บาท   (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน)  แยกเป็น 

2.1 เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  4/5                                                                        

2.2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปี 
  งบประมาณ  พ.ศ. 2556 จ านวน 3 รายการ  เป็นเงิน 5,700,000 บาท  
  (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  5/5 

     รวมทั้งสิ้น 10 รายการ เป็นเงิน 13,082,900 บาท (สิบสามล้าน- 
  แปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
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  เหตุผล  เนื่องจาก รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ซ่ึงด าเนนิการก่อหน้ีผกูพันไม่ทันภายใน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  แต่ได้ด าเนินการขออนุมัติกันเงินต่อสภาไปแล้วนั้น  
  ปรากฏว่ายังมีโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน 
  ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (30 กันยายน 2557)  รวมทั้งสิ้น  
  10 รายการ  เป็นเงิน 13,082,900 บาท (สิบสามล้านแปดหมื่นสองพัน- 
  เก้าร้อยบาทถ้วน)  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการขออนุมัติขยายเวลา 
  เบิกจ่ายเงินรายการดังกล่าว    

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    พ.ศ. 2547  

   “ข้อ 57 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้  
    ก่อนสิ้นปี  โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงิน  
    ไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิก  
     ในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ  ให้ขอขยายเวลาเบิก   
  จ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน” 

                        และ “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก 
  ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งป ี

                         หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม  
  เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี  
  ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ 
  ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
  ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
  อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

                        กรณีเมือ่สิน้สุดระยะเวลาการกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิแล้ว  
      หากไม่ไดด้ าเนนิการ  หรือมีเงนิเหลือจ่ายจากเงินดงักล่าว  ใหเ้งินจ านวนนั้น  
      ตกเป็นเงินสะสม ” 

                จึงเสนอญตัติเพ่ือขออนมัุติขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ รายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 10 รายการ 
  เป็นเงิน 13,082,900 บาท (สิบสามล้านแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
  เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา     - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับตามท่ี 
ประธานสภาเทศบาล   ทางคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด   
    ประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภา 
    เทศบาล คุณ วิโรจน์  มโนพรศิริกุล ครับ 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
    เ ขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล 

  เปิดไปหน้าที่ 1/5 ครับ  ผมมีความสงสัยขออนุญาตเรียนถามท่านประธานสภา   
    เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าในเรื่องการเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อที่ 1  
    ที่ว่าเป็นค่าติดตั้งราวสแตนเลส อาคาร 3 อาคาร 4 และอาคาร 5 ในหมายเหตุ 
    มีบอกว่าเป็นสัญญา ลงวันที่ 25 กันยายน 2556  ซึ่งถ้านับถึงปัจจุบัน 
    ก็ประมาณเกือบปีแล้ว ขออนุญาตสอบถามในเรื่องรายละเอียด ปัญหา  
      และอุปสรรคว่า  เหตุการณ์เม่ือมีการลงนามในสัญญาแล้วประมาณ 1 ปี แล้ว  
    มีอะไรผิดพลาดหรือเกิดปัญหาอะไรถึงว่าไม่มีการด าเนินการท า ขอบคุณครับ   
    ท่านประธานสภาเทศบาล    

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา    - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ต้องขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือให้เพ่ือนสมาชิก  
      ในสภาเทศบาล ได้รับความกระจ่าง จริงๆ แล้ว ค่าติดตั้งราวสแตนเลส  

    อาคาร 3, 4 และ 5 ในโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
    ตอนนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินไม่เช่นนั้นจะต้องเสียค่าปรับ ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
    รอเบิกจ่ายเงินซ่ึงเรียบร้อยแล้ว จึงกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป 
    ยังเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

เห็นควรอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2556 โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 19 ท่าน งดออกเสียง จ านวน 1 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล     เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

มติที่ประชุม   - อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2556 

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติอื่น ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่อง จะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย 

  แสงสุขขา  

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

    ร้องเรียนอยู่ 2 เรื่อง จากผู้เดือดร้อนครับ คือในชุมชนทุ่งโตนดเวลานี้ 
     มี ผู้ที่เดินออกก าลังกายจะโดนสุนัขกัดอยู่เป็นประจ าครับ เพราะมีสุนัขมาก  

  ไม่ทราบว่าทางเทศบาลนครระยอง มีนโยบายที่จะจับสุนัขจรจัดหรือไม่  
  ซึ่งมีผู้โดนกัดไปหลายราย และต้องไปเสียเงินฉีดยาเอง ซ่ึงเขาร้องเรียนมาครับ  
  และอีกชุมชนหนึ่ง ขออนุญาตเอ่ยนามครับ คือท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณอ าไพ วงเวียน มาเล่าให้ฟังว่าในชุมชนโขดปอนั้นห้องน้ าสกปรกมาก  
  มผีู้ซ่ึงไปออกก าลังกายและเขาไปใช้บริการเขาบอกว่าทนไม่ได้  เขาต้องการให้ 
  เทศบาลนครระยองมีมาตรการว่าท าอย่างไรจะให้ห้องน้ าสะอาด ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมชาย  แสงสุขขา เชิญสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน 
ประธานสภาเทศบาล     

นางอ าไพ  วงเวียน  - ข อบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   

  ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 เมื่อสักครู่นี้ 
  ได้ยินท่านสมาชิกสภาเทศบาลพูดถึงดิฉัน เลยต้องขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
  คือพ่ีน้องที่ไปออกก าลังกายที่สวนสาธารณะโขดปอ ซึ่งสถานที่ออกก าลังกาย 
  สวยงามด ีแต่ว่าห้องน้ า ห้องสุขา ไม่สะอาดเท่าท่ีควร ไม่ทราบว่าเทศบาล 
  นครระยองมีการดูแลอย่างไร แต่ดิฉันบอกไปว่าในขณะเดียวกันเทศบาล  
  นครระยองมาดูแลก็จริงแต่พ่ีน้องที่เดินออกก าลังกายก็ต้องมีจิตส านึกในการ 
  รักษาความสะอาดร่วมกัน มันถึงจะดูแล้วไม่มีกลิ่น มีความสะอาด มีจิตใจที่จะ 
  เดินออกก าลังกาย แต่ก็ไม่ทราบว่าการดูแลรักษานั้นเขาแบ่งโซนกันอย่างไร  
  ต้องการให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงให้ทราบด้วย และเม่ือพูดถึงความสะอาดแล้ว  
  เมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมาก็มีพ่ีน้องประชาชนที่มาใช้บริการในส านักงาน  
  เทศบาลนครระยอง เขามาพูดกับดิฉันว่าท าไมภายในอาคารส านักงานเทศบาล 
  นครระยองก็สวยงาม เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการก็ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการด้วยความ 
  รวดเร็ว แต่ว่าเดินเข้ามาจะมีกลิ่น กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ดิฉันจึงส ารวจและ 
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  พิสูจน์หลักฐานทันที  โดยการเข้าห้องน้ าชาย และห้องน้ าหญิงเห็นแล้วห้องน้ า 
  สะอาดดี ซึ่งห้องน้ าสะอาดทั้งห้องน้ าชาย และห้องน้ าหญิงเลย ดิฉันจึงคิดว่า 
  คงจะเกิดจากท่อบ าบัดน้ าเสียหรือไม ่เพราะว่าพิสูจน์แล้วห้องน้ าไม่มีกลิ่น 
  แต่มีกลิ่นเหมือนน้ าเสีย เหมือนบ่อบ าบัดเสียและส่งกลิ่นเข้ามาในบริเวณอาคาร 
  จึงไดส้อบถามเจ้าหน้าที่ทะเบียนว่าได้กลิ่นอย่างนี้บ่อยครั้งหรือเพ่ิงเป็น  
  เขาบอกว่าดมจนชินแล้วค่ะ เลยไม่รู้ว่ามันมีกลิ่นอะไร แต่มีกลิ่นจริงๆ   
  จึงต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปยังผู้บริหารว่าให้ช่วยดูว่าสาเหตุ 
  นั้นเกิดจากอะไร และในช่วงนี้หากเป็นการที่จะต้องท าอะไรอย่างยั่งยืนควรหา 
  สเปรย์ปรับอากาศ หรือสเปรย์อัตโนมัติมาติดหน้าประตูเพ่ือบรรเทากลิ่น 
  ไม่พ่ึงประสงค์ ซึ่งจะเป็นกลิ่นเหมือนส้วมแตก ต้องขออนุญาตด้วยนะคะ  
  จึงขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารในเรื่องนี้ด้วย  
  ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ วงเวียน เชิญสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ต้องขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่เสนอแนะปัญหาให้ทางคณะผู้บริหาร  
  ได้เข้าไปแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุนัขจรจัด เรื่องนี้ผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่ 
  ไปตรวจสอบดู และอาจจะจับสุนับจรจัดมาไว้ที่บ่อขยะ ส่วนเรื่องห้องน้ าที่ 
  โขดปอนั้นเท่าท่ีได้สอบถามดู ทางชุมชนจะเป็นผู้ดูแล ซึ่งได้ตกลงกันแล้วว่า 
  หากสร้างห้องน้ าขึ้นมาทางชุมชนจะเป็นผู้ดูแลกันเอง ทางเทศบาลนครระยอง 
  ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการท าความสะอาด ซึ่งเทศบาลจะดูแลเกี่ยวกับ 
  เรื่องหากเกิดมีการช ารุดบกพร่อง โดยทางเทศบาลนครระยองจะเข้าไปท าการ 
  ซ่อมแซมให้ ส่วนเรื่องการท าความสะอาดชุมชนจะเป็นผู้ดูแลกันเอง ต่อไปนี้  
  อาจจะให้ทางเจ้าหน้าที่เวียนเข้าไปดูแลไดบ้้าง ส่วนเรื่องกลิ่นในห้องน้ าภายใน   
  ส านักงานเทศบาลนครระยองที่ว่าไม่มีกลิ่นนั้น ผมคาดว่าน่าจะมาจากบ่อซึม 
  ด้านหลังอาคาร ซึ่งมันมีบ่อซึมอยู่บนพื้นถนนหน้าอาคารหลวงปู่คร่ า  
  ด้านหลังอาคารส านักงานเทศบาลนครระยอง เรื่องนี้ผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปดู 
  ว่ามีกลิ่นมาจากบ่อนี้ข้ึนมาใช่หรือไม ่จะได้เอารถดูดมาดูดก าจัดออกไปช่วงหนึ่งก่อน  
  แล้วค่อยใส่น้ ายาลงไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

   (  -ไม่มี-  )   
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม    
ประธานสภาเทศบาล      และทางคณะผู้บริหารก็ได้ตอบค าถามไปแล้ว วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ 

  ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณทางสมาชิกสภา 
  เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้า 
  ส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   

 
(ปิดประชุมเวลา 14.45 น.) 
 
 
 

            (ลงชื่อ)         นายสุธน  ซื่อประเสริฐ         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        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)          อนสุรณ์  สรุนารถ            กรรมการและเลขานุการ                 
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)         ตรวจรายงานการประชุม 
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           (ลงชื่อ)                                            ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 
 
            (ลงชื่อ)                                         ประธานตรวจรายงานการประชุม  

             (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                  
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
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