
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 

วันที่  4  มิถุนายน  2558 
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. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นางวรกมล   ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายบุญปลูก   ณีวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี         (ไปราชการ) 
2. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล               (ลากิจ) 
3. นายไพฑูรย์   รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล               (ลากิจ) 
4. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล               (ลากิจ) 
5. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล               (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
4. นางกิ่งแก้ว ถนอมถ่ิน ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
5. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
10. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
11. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
12. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
13. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
14. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
15. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
16. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
17. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
18. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ 
19. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
20. นายปณิธิ กรุตนิมิตร หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
21. นางสาวเนตรนภา รักความสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
22. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
23. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2558  
  บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน 
  สภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป  
  ขอเรียนเชิญครับ 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                      ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 
        นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วม 

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ ผมขอเชิญท่าน 
  เลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุมสภาด้วยครับ 

นายสุธน ซื่อประเสริฐ  - ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล        สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2558 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558  ได้ก าหนด   
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี 2558  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม   
2558  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุม 

สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2558 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 10  
  พฤษภาคม 2558  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  27  เมษายน  พ.ศ. 2558 นายประกิต   
  ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   วันนี้ผมมีเรื่องแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ ดังนี้ 

   1. แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีนครระยอง ตามค าสั่งเทศบาล  
  นครระยอง ที่ 420/2555 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีนครระยอง  
  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ได้แต่งตั้ง นายชาญสิทธิ์  มณีการังกูร  
  ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 1  
  พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป แต่เนื่องจาก นายชาญสิทธิ์ มณีการังกูร  
  ได้ลาอออกจากต าแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล       
  พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน จึงแต่งตั้งให้ นายธีรวุฒิ  
  รัตตานนท์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีนครระยอง 

    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป  

     (  -ที่ประชุมปรบมือ-   ) 
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    2. รับโอนและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยน  
  สายงานได้ ให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  จ านวน 1 ราย คือ 

             แต่งตั้งว่าที่ ร.ต.หญิงภูริชญา  ยิ้มแย้ม วุฒิการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พนักงานครูเทศบาล ต าแหน่งครู (วิทยฐานะครู 
  ช านาญการ) อันดับ คศ.2 โรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุด กองการศึกษา  
  เทศบาลเมืองมาบตาพุด  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ล าดับที่ 1 ในต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
  หน่วยศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2558  เป็นต้นไป  

     (  -ที่ประชุมปรบมือ-   ) 

     3. รับโอนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้  
  ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล จ านวน 1 ราย คือ 

             แต่งตั้ง นางสาวเนตรนภา  รักความสุข วุฒิปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
       สาขาวชิาการบริหารงานทัว่ไป พนกังานเทศบาล ต าแหนง่นักวิชาการ  

  ประชาสัมพันธ์ ระดับ 6ว งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผู้ผ่านการสอบ 
  คัดเลือกได้ล าดับที่ 1 ในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงาน   
  ทั่วไป 6) ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6)  
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม  2558  เป็นต้นไป  

     (  -ที่ประชุมปรบมือ-   ) 

     4. รับโอนพนักงานส่วนต าบลมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล  
รับโอนนางสาวสุจิตรา  ศรีธาราม พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ      
ระดับ 3 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง        
จังหวัดระยอง มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  
ระดับ 3 งานจัดซื้อและจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ส านักการคลัง เทศบาล 

  นครระยอง 
     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป  

     (  -ที่ประชุมปรบมือ-   ) 

5. บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล (กรณีมีเหตุพิเศษ 
  ไม่ต้องสอบแข่งขัน) จ านวน 4 ราย ได้แก่ 

1.) นางพรพิมล  จอมเพ็ชร์ ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ล าดับที่ 1 วุฒิการศึกษา 
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) (หลักสูตร 4 ปี) แต่งตั้งให้ด ารง 
     ต าแหน่งครูผู้ช่วย   โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
     สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนคระยอง 

     (  -ที่ประชุมปรบมือ-   ) 
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2.) นายศิริพล  กิจวาสน์ ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ล าดับที่ 2 วุฒิการศึกษา 
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) (หลักสูตร 4 ปี) และประกาศนียบัตร 
     บัณฑิตวิชาชีพครูแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนนครระยอง 
     วิทยาคม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนคระยอง 

     (  -ที่ประชุมปรบมือ-   ) 

3.) นายคมกฤช   สายมา ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ล าดับที่ 3 วุฒิการศึกษา 
     การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา) (หลักสูตร 4 ปี) แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
     ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา  
     เทศบาลนคระยอง 

     (  -ที่ประชุมปรบมือ-   ) 

4.) นางสาวธนาพิช  วาจาสิทธิ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ล าดับที่ 4  
     วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) (หลักสูตร 4 ปี)  
     แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
     สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนคระยอง 

     (  -ที่ประชุมปรบมือ-   ) 

   6. บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล (กรณีสอบแข่งขัน)  
  จ านวน 2 ราย ได้แก่ 

1.) นางสาวสุวรรณา  จันทร์พรหม ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 13  
     วุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการบริหารธุรกิจแขนง 
     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี) และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
     แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
     สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ช่วยปฏิบัติราชการ  
     ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

     (  -ที่ประชุมปรบมือ-   ) 

2.) นายนฤชล  บุญมา ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 14  
     วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     และการสื่อสาร (หลักสูตร 4 ปี) และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
     แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
     สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ช่วยปฏิบัติราชการ  
     ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

     (  -ที่ประชุมปรบมือ-   ) 

    - ในนามของเทศบาลระยอง ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ  

มติที่ประชุม      - รับทราบ                      
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
                     สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558  
                    และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 2/2558   
                       เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล                     สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558  

  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2558  
  ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะ 
  แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ทั้งสองครั้งขอเชิญครับ 

  (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
  นครระยอง ทั้งสองครั้ง ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาล 
  ท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5  
  มีนาคม 2558 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2558  
  ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 20-  )  

    - เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมทั้งสองครั้ง  

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
                         สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 1/2558  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558  
                        และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 2/2558   
                            เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2558  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล   
                       ประจ าปี 2558 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 
ประธานสภาเทศบาล      ต่อสภาเทศบาล ประจ าปี 2558  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
ด้วยนายกเทศมนตรี ต้องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง    

  ไว้ต่อสภาเทศบาล เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน และสร้างกระบวนการ   
  มีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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  หลักการ  เทศบาลนครระยองได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี          
  พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ขึ้นตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีนครระยองได้แถลง 
  ต่อสภาเทศบาล   นครระยอง  เป็นประจ าทุกปี 

  เหตุผล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ 
  ปัจจุบัน มาตรา 48  ทศ   วรรค 5   ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผล 
  การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  
  และประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการ 
  บริหารงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ  
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
  ในการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลให้แก่เทศบาลนครระยองในการบริหารงาน 
  ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในชุมชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ และความมี 
  ประสิทธิภาพ 

              จึงขอเสนอเพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองทราบ  ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตร ี
ประธานสภาเทศบาล       

      (  -ฉายวีดีทัศน์ แสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

  (  -ไม่มี-  )  

    - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมครับ  

มติที่ประชุม      - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติเรื่องขออนุมัติถอนคืนเงินรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
                         ประเภทเงินค่าปรับผิดสัญญา โดยจ่ายขาดจากเงินสะสม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติถอนคืนเงินรายรับประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล            พ.ศ. 2556 ประเภทเงินค่าปรับผิดสัญญา โดยจ่ายขาดจากเงินสะสม  

  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
               ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  

  นครระยอง เพื่อขออนุมัติถอนคืนเงินรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
  ประเภทเงินค่าปรับผิดสัญญา  โดยจ่ายขาดจากเงินสะสม จ านวน 262,325 บาท    
  (สองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังนี้ 
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  หลักการ  ขออนุมัติถอนคืนเงินรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
  ประเภทเงินค่าปรับผิดสัญญา  โดยจ่ายขาดจากเงินสะสม จ านวน 262,325 บาท    
  (สองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)         

  เหตุผล  เนื่องจาก บริษัท ด ารงสิทธิผลก่อสร้าง จ ากัด ได้ยื่นค าร้องเพ่ือขอรับ  
  เงินค่าปรับผิดสัญญาคืน จ านวน 262,325 บาท (สองแสนหกหมื่นสองพัน- 
  สามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ 
  ผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  
  เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ  
  จากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาท   
  โดยเงินค่าปรับผิดสัญญา จ านวน 262,325 บาท (สองแสนหกหมื่นสองพัน- 
  สามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)  เป็นเงินที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
  ซึ่งการขอเงินค่าปรับผิดสัญญาคืนนั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
  การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับ 
  และการจ าหน่ายหนี้สูญ ข้อ 94 มิได้ก าหนดให้การถอนคืนเงินรายรับ กรณีเงิน 
  ค่าปรับผิดสัญญาไว้ในระเบียบฯ เทศบาลนครระยองจึงได้ด าเนินการขอท า  
  ความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ซึ่งได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการ 
  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดได้ โดยจังหวัดระยองได้มีหนังสือ 
  ที ่รย 0023.4/5610 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 ตกลงให้เทศบาล 
  นครระยองสามารถจ่ายคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่เข้าข่าย  
  ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีได้ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ว่าด้วยการรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการ 
  ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 9 การถอนคืน 
  เงินรายรับและการจ าหน่ายหนี้สูญ ข้อ 95 “การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 94  
  ให้ตรวจสอบสาระส าคัญ  ดังนี้  (1) เหตุผลความจ าเป็นในการถอนคืนเงิน 
  รายรับที่น าส่งเป็นเงินรายรับแล้ว” และ ข้อ 96“วิธีปฏิบัติในการถอนคืน  
  เงินรายรับ  ให้ปฏิบัติดังนี้ (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงิน 
  รายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาด 
  เงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น”                     

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติถอนคืนเงินรายรับประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2556ประเภทเงินค่าปรับผิดสัญญา  โดยจ่ายขาดจากเงินสะสม  
  จ านวน 262,325 บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)   
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตร ีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล            หรอืสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย   

  แสงสุขขา 
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นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมชาย  
สมาชิกสภาเทศบาล    แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 เรื่องคืนเงินค่าปรับนี้  

  ซึ่งเป็นเงินจ านวนไม่ใช่น้อย คือ จ านวน 262,325 บาท (สองแสนหกหมื่น- 
  สองพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) หากว่าจะให้ผมยกมือเห็นชอบโดยไม่ทราบ 
  ข้อมูลนั้นไม่ได้ครับ คือผมสงสัยว่าเขาท างานอะไร เขาก่อสร้างอะไร และวงเงิน  
  ที่ก่อสร้างเป็นเงินจ านวนเท่าไร และได้ก าหนดในสัญญาไว้วันที่เท่าไร  
  เดือนอะไร และงานนี้จะสร้างเสร็จตามสัญญาหรือไม่ หรือว่าไม่ได้สร้างเลยผม  
  ก็ไม่ทราบ และถ้าบริษัทอ่ืนนั้น ในช่วงระยะงานนี้หากว่าโดนปรับ จะมาขอรับ  
  เงินคืนแบบบริษัทนี้อีกต่อไปได้หรือไม่ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล            เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
               ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ิมเติมเพ่ือความกระจ่าง  

  เป็นที่เข้าใจทั่วกัน คือจากกรณีนี้ บริษัท ด ารงสิทธิผลก่อสร้าง จ ากัด ได้ก่อสร้าง 
  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ซึ่งได้ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วเมื่อ 
  ในปี พ.ศ.2556 ซึ่งตอนนั้นได้มีการปรับค่าแรงเป็นจ านวนเงิน 300 บาท  
  หลังจากนั้นในทั่วประเทศก็มีการร้องไปยังคณะรัฐมนตรีกันว่าผู้รับจ้าง 
  ทั่วประเทศซึ่งรับงานของรัฐประสบภาวะขาดทุน คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น 
  จึงมีมติว่าให้คืนเงินค่าปรับ โดยต้องให้เข้าหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี  
  ของในช่วงเวลานั้นเท่านั้น ซึ่งบริษัทนี้ก็อยู่ในเครือข่าย คือได้ยื่นค าร้องเข้ามา  
  ทางเทศบาลเราก็ได้ส่งไปให้พิจารณาว่าได้เข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ ซึ่งที่ประชุม  
  พิจารณาแล้วปรากฏว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องคืนเงินค่าปรับ  
  ให้กับผู้รับจ้างรายนี้ เช่นเดียวกันทั่วประเทศ ของเรานี้แค่สองแสนหกหมื่น- 
  สองพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน แต่ที่มาบตาพุดนั้นต้องคืนเงินหลายล้านบาท  
  หลายบริษัทด้วยกัน รวมเป็นเงินค่าปรับร่วมสิบล้านบาท ของที่ยื่นจังหวัดนั้น 
  ของเทศบาลเรามีอยู่รายเดียวที่ขอไป อีกรายหนึ่งมาขอและไม่เข้าหลักเกณฑ์  
  เราก็ไม่อนุมัติคืนให้ ตอนนี้จะยื่นฟ้องเทศบาลอยู่เหมือนกัน หากว่าศาลตัดสิน 
  ให้เทศบาลเราแพ้เทศบาลเราก็จ่ายคืนให้ ก็ต้องมาขอสภาเทศบาลเช่นเดียวกัน  
  แต่หากศาลตัดสินให้เทศบาลเราชนะ เราก็ไม่ต้องจ่าย ซึ่งตรงนี้จึงจ าเป็น 
  ต้องจ่ายคืนให้เขาตามระเบียบ ซึ่งตัวเลขค่าก่อสร้างของโรงเรียนสาธิตเทศบาล 
  นครระยองคือประมาณสามสิบกว่าล้านบาท ซึ่งจะท างานได้เสร็จเรียบร้อย  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย 
ประธานสภาเทศบาล            แสงสุขขา  
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นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมชาย  
สมาชิกสภาเทศบาล    แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี 

  ได้ตอบมาก็มีความกระจ่างพอสมควร โดยตรงเหตุผลที่อ้างมานั้นจะไม่รู้  
  ที่มาที่ไป ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ให้ค าตอบ คือได้ความกระจ่างพอสมควร  
  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และท่านประธานสภาเทศบาลครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล            เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

  (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
       มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

  เห็นควรอนุมัตใิห้ถอนคืนเงินรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
  ประเภทเงินค่าปรับผิดสัญญา โดยจ่ายขาดจากเงินสะสม โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ท่าน-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 20 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล 
 นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้ถอนคืนเงินรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

        ประเภทเงินค่าปรับผิดสัญญา โดยจ่ายขาดจากเงินสะสม 

มติที่ประชุม     -  อนุมัตใิหถ้อนคืนเงินรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเภทเงินค่าปรับ 
                ผิดสัญญา โดยจ่ายขาดจากเงินสะสม 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                      พ.ศ. 2558 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล                     รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล      

  นครระยอง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้             

  หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  งบประมาณ  พ.ศ.  2558  จ านวน 1 รายการ  ดังนี้ 
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      กองช่าง 
  แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 

                        งบลงทุน/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
- ค่าปรับปรุงถนน คสล. ถนนซอยข้างส านักงานประปาส่วนภูมิภาค  

  จังหวัดระยอง  งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

  เหตุผล  ตามท่ี  เทศบาลนครระยองได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 รายการค่าปรับปรุงถนน คสล.  
  ถนนซอยข้างส านักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง งบประมาณตั้งไว้  
  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  กองช่างได้ด าเนินการส ารวจพื้นที่พบว่า  
  ถนนบริเวณปากซอยข้างส านักงานประปาจังหวัดระยอง  (ด้านถนนตากสิน- 
  มหาราช) ถึงทางเข้าวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  มีสภาพช ารุดเพิ่มขึ้นจากท่ีส ารวจ 
  ไว้เดิม ระยะทางประมาณ 80 เมตร หากเทศบาลไม่ด าเนินการปรับปรุง 
  ผิวจราจรในคราวเดียวกันจะส่งผลให้ถนนช ารุดเสียหายเพ่ิมข้ึนจนอาจ 
  เกิดอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ดังนั้น  เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้อง 
  ปรับปรุงผิวจราจรส่วนที่ช ารุดเพิ่ม   โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
  เพ่ิมปริมาณงานการก่อสร้างภายในวงเงินงบประมาณเดิม  

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร- 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
  งบประมาณ ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน   
  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” 

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อที่เทศบาล  
      จะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตร ีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล            หรอืสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

  (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

  เห็นควรอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ท่าน-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 20 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล 
        นครระยองแห่งนี้อนุมัติใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  

  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
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มติที่ประชุม    -  อนุมัติใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตตเิรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
                     หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล           พ.ศ. 2558 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
      ด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา  

  เทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  งบประมาณ พ.ศ.2558 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 17,000,000 บาท    
  (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)   ดังนี้   

  ส านักปลัดเทศบาล 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

     - ค่าก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลนครระยอง หลังที่ 2 จ านวน 1 หลัง  
      งบประมาณ 185,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยแยก 
      จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
      จ านวน 17,000,000 บาท  (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) จ่ายจากเงินสะสม  
      จ านวน 50,000,000บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และจ่ายจากเงินกู้  
      จ านวน 118,000,000 บาท  (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านบาทถ้วน) รายละเอียด 
      ตามเอกสารแนบท้ายญัตติ 

      เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครระยองได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  เป็นค่าก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล 
      นครระยอง หลังที่ 2 (อาคารจามจุรี)  และปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล 
      นครระยอง  (อาคารศาลากลางจังหวัดระยองหลังเดิม) โดยตั้งงบประมาณไว้ 
      ทั้งสิ้น 217,000,000 บาท (สองร้อยสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)  โดยแยกจ่ายจาก 
      เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 17,000,000 บาท             
      (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)  จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 50,000,000 บาท   
      (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และ จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 150,000,000 บาท  
      (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์จะด าเนินการ  
      1.) ก่อสร้างอาคารส านักงาน ค.ส.ล. 4 ชั้น  มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จ านวน 1 หลัง  
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      ภายในอาคารประกอบด้วยห้องท างานและห้องประชุมต่าง ๆ  
      และ 2.) ซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาอาคาร ห้องท างาน และระบบ 

    สาธารณูปโภคภายในอาคารส านักงานเทศบาลนครระยอง(อาคารศาลากลาง 
    จังหวัดระยองหลังเดิม) 

                       โดยการขออนุญาตก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลนครระยอง  
  หลังที่ 2 นั้นเทศบาลต้องท าการรื้อถอนอาคารศาลาประชาคมหลังเก่าเพ่ือใช้  
  เป็นสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวมีกระบวนการ  ขั้นตอนและ  
  ส่วนราชการที่เก่ียวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาหลายหน่วยงาน  
  ได้แก่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ส านักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี    
  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง  ซึ่งมีหน้าที่ร่วมพิจารณาก าหนด 
  แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ภายในอาคารส านักงานหลังใหม่  เพื่อจัดเป็นห้อง 
  แสดงร่องรอยประวัติความเป็นมาของอาคารศาลาประชาคมหลังเก่า    
  แสดงภาพทรงงานและภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
  ที่เก่ียวข้องกับจังหวัดระยอง  นอกจากนี้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
  ระยอง ยังมีหน้าที่ตรวจสอบการออกแบบแปลนอาคารซึ่งต้องเป็นไปตาม 
  ข้อก าหนดกฎหมายผังเมืองอีกด้วย  

                       ส่วนการขออนุญาตปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล (อาคารศาลากลาง 
  จังหวัดระยองหลังเดิม)  เทศบาลต้องจัดท ารายละเอียดการปรับปรุงอาคาร 
  ส่งให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ก่อนแล้ว จึงส่งเรื่องเพ่ือให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท างานของหน่วย  
  ราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลักพิจารณา แล้วให้ส านักงาน 
  เทศบาลนครระยองจัดส่งหลักฐานประกอบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ส านักงานธนารักษ์  
  พ้ืนที่ระยองรวบรวมข้อมูลเสนอจังหวัดระยองเพ่ือพิจารณา พร้อมกับรายงาน  
  ให้กรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาตต่อไป  

                       จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลนคร 
  ระยอง หลังที่ 2 และการขออนุญาตปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล  
  (อาคารศาลากลางจังหวัดระยองหลังเดิม) มีกระบวนการ ขั้นตอน  
  และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาหลายหน่วยงาน     
  หากเทศบาลยังคงด าเนินการตามแนวทางเดิมอาจท าให้เกิดความล่าช้า   
  ไม่สามารถก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล หลังที่ 2 แล้วเสร็จและเปิด 
  ให้บริการประชาชนตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ได้ ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงเห็น 
  ควรให้ชะลอการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลหลังเดิมไว้ก่อน จนกว่าจะ 
  ก่อสร้างอาคารส านักงานหลังใหม่แล้วเสร็จจึงจะด าเนินการปรับปรุง  

     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
        ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  งบประมาณ  “ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป  
  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
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                       จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง   
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
  ขอกราบเรียนชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ คือเดิมที่เพ่ือน  
  สมาชิกสภาเทศบาลได้อนุมัติต่อสภาแห่งนี้แล้วเพ่ือให้เราสร้างและปรับปรุง 
  อาคารหลังเก่าที่เราก าลังใช้ประชุมอยู่ในขณะนี้พร้อมกันไปเลย ปรากฏว่า 
  กระบวนการขั้นตอน พอเริ่มท าจริงก็ค่อนข้างจะซับซ้อน และมีหลายขั้นตอนมาก  
  เกรงว่าหากอยู่ในโครงการเดียวกันแล้วนั้น อาคารหลังใหม่ที่เราจะสร้างก็จะ 
  ล่าช้าตามหลังนี้ไปด้วย ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการบอกว่าให้แยก 
  ส่วนที่จะปรับปรุงออกมาก่อน และให้สร้างอีกหลังหนึ่งต่างหาก เพ่ืออาคาร  
  หลังใหม่จะได้เสร็จเร็วขึ้น และระหว่างสร้างอาคารหลังใหม่ เราก็จะเริ่มขอ 
  อนุมัติเพ่ือปรับปรุงอาคารหลังเก่าไปด้วย ซึ่งกว่าอาคารหลังใหม่จะสร้างเสร็จ  
  ก็พอดีอาคารหลังเก่าได้รับการอนุมัติให้ปรับปรุงต่อ ซึ่งจะเป็นการด าเนินการ  
  ต่อเนื่องกันไป แต่หากเป็นโครงการเดียวกันโดยไม่แยกเป็นสองโครงการ 
  งานนี้ก็คงจะล่าช้า จึงเป็นที่มาของการน าเรื่องนี้เข้ามาเป็นญัตติเสนอต่อสภา 
  เทศบาลนครระยองแห่งนี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตร ีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล            หรอืสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน ์  

  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ส าหรับในญัตตินี้ผมมีเรื่องขอกราบเรียน 
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารคือเรื่องความคืบหน้าในโครงการ 
  ที่จะสร้างอาคารหลังใหม่ว่าขณะนี้อยู่ในข้ันตอนไหนแล้ว เพื่อความกระจ่าง  
  ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล            เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ต้องขอบคุณ 

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่างให้กับ  เพื่อนสมาชิก  

  สภาเทศบาลด้วยกันได้รับทราบ คือขณะนี้เราได้ประชุมกันไปประมาณ  

  หลายครั้งแล้ว ประมาณสามครั้ง ซึ่งส านักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี  
  ได้ลงมาตรวจสอบอาคารหลังเดิมแล้ว ปรากฏว่าไม่เข้าข่ายอาคาร ที่ต้องอนุรักษ์  

  เนื่องจากว่าก่อสร้างมาได้ไม่ถึงร้อยปี ซึ่งสร้างมาได้แค่ 60 ปี จึงเห็นควรให้  
  รื้อถอนได้ ขณะนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างการออกแบบ และน าเสนอให้ทางโยธา  

  ได้รับทราบรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเรื่องห้องทรงงานของสมเด็จย่าก็ได้เตรียม  

  ออกแบบให้ทางคณะกรรมการได้ดูอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางคณะกรรมการ  ได้ชี้แนะ  
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  มาแล้วว่าควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งทางสถาปนิกของเราได้ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว  
  อยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติจากกรมธนารักษ์ และหากว่าทางกรมธนารักษ์  
  อนุมัติก็จะอยู่ในขั้นตอนของการกู้เงิน ซึ่งการขอกู้เงินนั้นต้องเข้าสภาเทศบาล  

  อีกรอบหนึ่ง คือระหว่างนี้เราก็เดินควบคู่กันไปเก่ียวกับเรื่องการขออนุมัติกู้เงิน  

  จากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) ประมาณห้าสิบล้านบาท  

  ซึ่งเราสามารถกู้ได้ถึงประมาณสิบเท่า แต่จริง ๆ เรากู้แค่ร้อยกว่าล้านบาทเอง  

  คาดว่าน่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณปลายปีนี้ โดยในปีหน้าก็น่าจะเริ่มลงนาม  

  สัญญาและก่อสร้างได้ คาดว่าเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลคงได้มีโอกาสได้นั่ง  

  ประชุมสภาเทศบาลในอาคารหลังใหม่ คือพยายามจะเร่งด าเนินการให้ทันครับ  

  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล             

  (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

  เห็นควรอนุมัตใิหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ท่าน-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 20 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล 
        นครระยองแห่งนี้อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2558 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

มติที่ประชุม      - อนุมัตใิหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
                         หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบให้ด าเนินการจ้างเอกชนบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  
            ระยะเวลา 25 ปี 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบให้ด าเนินการจ้างเอกชนบริหารจัดการ 
ประธานสภาเทศบาล            ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะเวลา 25 ปี  

  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง   มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติเพ่ือขอความ  
  เห็นชอบให้ด าเนินการจ้างเอกชนบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร   
  ระยะเวลา 25 ปี  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ  ขอความเห็นชอบให้ด าเนินการจ้างเอกชนบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
  แบบครบวงจร  ระยะเวลา 25 ปี  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตติ 
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  เหตุผล  ตามท่ีเทศบาลนครระยอง  ได้ด าเนินการขอความเห็นชอบจากสภา 
  เทศบาลให้ด าเนินการจ้างเอกชนบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
  ระยะเวลา 20 ปี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
  เอกชนที่มีความรู้ความสามารถ    มีประสบการณ์และมีความพร้อมด้านการ  
  ลงทุน เข้ามาด าเนินการบริหารจัดการระบบก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายใน 
  เขตเทศบาล  ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในส่วนของเทศบาล  
  ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในระบบก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยเน้นการใช้ 
  ประโยชน์จากมูลฝอยตามแนวทางการจัดการขยะฐานศูนย์ (Zero Waste  
  Management)  นั้น  ปรากฏว่าระยะเวลาตามข้อก าหนดงานเดิมท่ีเทศบาล 
  ก าหนดไว้ 20 ปี ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร    
  เนื่องจากผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยใหม่ที่เกิดขึ้นวันละ 
  ไม่น้อยกว่า 95 ตันต่อวัน มาคัดแยกและก าจัดโดยวิธีฝังกลบหรือก าจัดโดยวิธี 
  ธรรมชาติเพ่ือไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน พร้อมทั้ง 
  ด าเนินการขุดรื้อบ่อฝังกลบมูลฝอยเก่า จ านวน 2 บ่อ เพ่ือน ามูลฝอยเก่ากลับมา 
  ใช้ประโยชน์หรือก าจัดข้ันสุดท้าย รวมปริมาตรไม่น้อยกว่า 440,000 ลูกบาศก์เมตร  
  และคืนพื้นที่บ่อฝังกลบให้กับเทศบาล พ้ืนที่ประมาณ  40 ไร่ โดยขอบเขต 
  และเงื่อนไขการบริหารจัดการดังกล่าว   ได้แก่ 1) บริหารจัดการขยะมูลฝอยเก่า 
  เพ่ือน าพื้นที่กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยบ่อท่ี 1 ใช้เวลา 15 ปี และบ่อท่ี 2  
  ใช้เวลา 10 ปี  2) บริหารจัดการขยะใหม่ด้วยวิธีธรรมชาติบ าบัด  โดยบ าบัดให้ 
  ถูกต้องหลักเกณฑ์ของงานสุขาภิบาลเพื่อลดความเป็นพิษและกลิ่น    
  และ 3) บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษทางน้ า  อากาศและ 
  ฝุ่นละออง เพื่อให้ค่ามลพิษเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด โดยก าหนดให้  
  ผู้รับจ้างยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิควิธีการบริหารจัดการและข้อเสนอ 
  ด้านการเงิน การลงทุน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
  ที่เทศบาลต้องจ่ายตลอดอายุของสัญญาตามข้อก าหนดงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด  
  ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขยาย 
  ระยะเวลาในการด าเนินการ จาก 20 ปี เป็น 25 ปี  ซึ่งการด าเนินการจ้าง 
  เอกชนบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเป็นระยะเวลา  25 ปี  นั้น   
  เป็นการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543   

                       “ข้อ 38 ภายใต้บังคับข้อ 9 ข้อ 17 ข้อ 21 และข้อ 34 การก่อหนี้ผูกพัน 
      งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบ 

  ของสภาท้องถิ่น และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย   

                     การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปี งบประมาณส าหรับ 
  โครงการใดโครงการหนึ่งจะกระท าได้เมื่อมีความจ าเป็นที่ไม่อาจแยก  
  งบประมาณตั้งจ่าย และด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ซึ่งเป็นโครงการ 
  ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นส่วน ๆ   
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  และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ก่อหนี้ผูกพันได้  
  ไม่เกินปีงบประมาณถัดไป และงบประมาณท่ีจะก่อหนี้ผูกพันจะต้องไม่เกิน  
  ร้อยละห้าสิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของงบประมาณปีที่ผ่านมา   
  โดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบัน และในปีงบประมาณถัดไป 
  ให้ชัดเจน” 

                    จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยอง     
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
  ต้องขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมว่าเดิมทีสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้เคยอนุมัติ  
  ให้ทางคณะผู้บริหาร ที่ขออนุมัติไว้เกี่ยวกับการบริหารจัดการบ่อขยะ 20 ปี  
  หลังจากนั้นผ่านไปประมาณ 3 ปี แล้ว ก็มีผู้สนใจหลายรายเข้ามา  
  ซึ่งดูระยะเวลาแล้วว่าไม่สามารถจะคุ้มทุนได้ เนื่องจากว่าทางเทศบาลเองก็ได้  
  ตั้งเงื่อนไขว่าผู้ที่จะเข้ามานั้นจะต้องลงทุนเองทั้งหมด ต้องเป็นผู้ออกทุนทั้งหมดเลย  
  มีหลายท่านเสนอมาว่าอยากจะให้เป็น 25 ปี ทางคณะผู้บริหารจึงได้หารือกัน 
  ว่าถ้าเช่นนั้นก็ต้องน าเรื่องนี้เข้าสภาเทศบาลว่าขอเป็น 25 ปี เพื่อจะมีผู้สนใจ 
  มาบริหารจัดการขยะให้ครบวงจร ซึ่งหากว่ามีผู้สนใจรายใดแล้ว เราก็ต้องมาวาง 
  หลักเกณฑ์เงื่อนไขอีกข้ันตอนหนึ่ง จึงน าเรื่องนี้เข้าสู่สภาเทศบาลขออนุมัติจาก  
  สภาเทศบาล ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล            หรือสอบถามเพ่ิมเติมในญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีข้อที่จะสอบถามท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังท่านผู้บริหาร ดังนี้ 

1. ตามท่ีเมื่อสักครู่ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้กรุณาอธิบายให้ฟังว่า 
  มีบริษัทท่ีจะเข้ามาประมูลในการบริหารจัดการขยะ คิดว่าจะไม่คุ้มที่มี  
  ระยะเวลาค่อนข้างน้อยเกินไปคือ 20 ปี ผมต้องการจะสอบถามว่าวิธีการที่ 
  บริษัทใหม่ หรือบริษัทอ่ืน ๆ ที่จะเข้ามาบริหารจัดการ เช่นอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง  
  ที่ผมจะสอบถามเช่นว่ามีวิธีการที่จะมาบริหารจัดการขยะอย่างไร เช่น มีการจะ  
  ตั้งเป็นโรงไฟฟ้าก าจัดขยะหรือไม่ ที่ต้องการจะขอระยะเวลาให้ยาวขึ้น เพื่อที่จะ  
  ได้คุ้มทุนในการลงทุนของเอกชน  

2. กรณีท่ีเทศบาลท าสัญญาระยะยาวซึ่งเป็นสัญญาที่ผมคิดว่าทาง 
  สมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านก็อดเป็นห่วงไม่ได้ ก็คือว่าท าสัญญาถึง 25 ปี  
  ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน ถ้าหากว่าบริษัทมีการท าผิดสัญญา หรือท าแล้ว  
  ไม่ได้ตามท่ีท าสัญญานั้น เทศบาลเราสามารถที่จะยกเลิกสัญญาได้หรือไม่  
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3. อีกค าถามคือว่าวิธีการบริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอย ผมคิดว่า 
  ภายในอีกห้าปีหรือสิบปีข้างหน้า น่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ดีกว่านี้ ต้องกราบ 
  เรียนท่านผู้บริหารว่าให้ช่วยพิจารณาด้วยว่าถ้าจะมีการเซ็นสัญญาไปแล้วนั้น 
  เราจะสามารถมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเพิ่มเติมในสัญญานี้ได้หรือไม่ว่าจะมี  
  เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยบริหารจัดการขยะตรงนี้  

4. ผมต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง 
  ท่านผู้บริหารว่าผมต้องการให้ทางผู้บริหารช่วยคิดในกระบวนการที่จะให้ 
  ประชาชนหรือชาวบ้านร่วมรณรงค์ในการ ลดขยะจะดีกว่า เอาวิธีก าจัดขยะ 
  อย่างอ่ืนควบคู่ไปกับตรงนี้ด้วย เพราะว่าผมคิดดูจากสัญญาแนบท้าย  
  หรือตารางที่ให้มาว่ามีการค านวณว่าต้องมีขยะเพ่ิมข้ึนทุกปี ๆ ซึ่งคงเป็นสิ่งที่  
  พวกเราก็คงไม่อยากจะเห็นว่ามีขยะเพ่ิมข้ึนในเขตเทศบาลนครระยองของเรา  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล            เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เป็นห่วงและมีข้อกังวล ได้สอบถามมายัง  
  คณะผู้บริหาร เท่าที่เคยได้คุยกับหลายบริษัท ส่วนใหญ่จะน าขยะเพ่ือไปท าเป็น  
  พลังงานไฟฟ้า เพราะหากไปท าอย่างอ่ืนไม่คุ้มทุนแน่นอน ทางเทศบาลเรา  
  บอกว่าผู้ที่สนใจที่จะมาลงทุนนั้นต้องไปลงทุนนอกพ้ืนที่เขตบ่อขยะของเทศบาลเรา  
  เราจะไม่ใช้พื้นท่ีของเรา เพราะเราอยากจะได้พ้ืนที่นี้คืน ซึ่งคงจะเหลือเพียง  
  บางส่วนเท่านั้นที่อาจจะต้องใช้ในกิจการของเทศบาลเอง คือยกเว้นไว้บางส่วน  
  ซึ่งอย่างน้อยก็ต้องคืนให้เทศบาล จ านวน 40 ไร่ เราจะให้ผู้ที่จะมาลงทุนนั้น 
  จัดหาพื้นที่แล้วสามารถด าเนินการได้ด้วย ซึ่งผมเป็นห่วงผู้ลงทุนเหมือนกัน  
  คือเกรงว่าเขามาลงทุนแล้วไปไม่รอดก็จะไม่เกิดประโยชน์ คือลงแล้วขาดทุนเขา  
  ไปไม่รอด เทศบาลก็จะย่ าแย่ยิ่งข้ึนไปอีก และส่วนที่ว่ายกเลิกสัญญาได้หรือไม่นั้น  
  ตามระเบียบคือเมื่อผู้ลงทุนไม่สามารถท าตามสัญญาได้ สัญญาทางราชการ  
  ก็ต้องยกเลิกได้ ซึ่งสัญญาตรงนี้คงต้องให้ส านักงานอัยการเป็นผู้ตรวจทาน 
  อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการลงนาม หรือจะมีข้อตกลงที่จะมาลงทุน สัญญาต่าง ๆ  
  ต้องให้ทางอัยการเป็นผู้พิจารณาให้เกิดความรอบคอบ ส่วนเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
  ผมยังไม่ค่อยมั่นใจ คือยิ่งตอนนี้หากในประเทศไทย ซึ่งท้องถิ่นท่ีท าอยู่มีอยู่  
  สองแห่ง ส่วนใหญ่มาท าเป็นไฟฟ้า คือ มีที่เทศบาลนครภูเก็ต กับเทศบาลนครหาดใหญ่  
  โดยขณะนี้ก าลังเดินเครื่องอยู่ แต่อันนั้นลงทุนค่อนข้างจะสูง เนื่องจากว่า 
  ปริมาณขยะค่อนข้างมาก โดยลงทุนไปเป็นเงินสองถึงสามพันล้านบาท  
  ซึ่งเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างจะสูง คือเดิมมีผู้มาหารือหลายราย เดิมทีมี 20 ปีมา 
  ขอเทศบาลว่าขอ 30 ปี ได้หรือไม่ ผมจึงมาพิจารณาว่าถ้าเช่นนั้นเราลองดู 
  คนละครึ่งทาง คือหากว่าเป็น 25 ปี จะมีผู้สนใจหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้สนใจ  
  จึงขอเป็น 25 ปี เพื่อขอสภาเทศบาล ส่วนเรื่องการลดขยะทุกวันนี้ทางเทศบาลเรา    
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  ก็พยายามรณรงค์ ซึ่งทางส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกับกองช่างสุขา  
  ได้พยายามรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนพยายามลดขยะลง แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ลดลง  
  เพราะเนื่องจากว่ามีประชากรแฝงเพิ่มมากขึ้น การรณรงค์ให้พี่น้องประชาชน  
  ในเขตเทศบาลนครระยองให้ความร่วมมือกับประชากรแฝงนั้นจะร่วมมือล าบาก  
  เนื่องจากว่าไปแล้วไม่เจอตัว และขอความร่วมมือเชิญมาประชุมก็ไม่มากัน  
  ขยะจึงไม่ค่อยลดลงเท่าไร แต่ทางเทศบาลเราก็ไม่ได้หยุดนิ่งคือจะมีการรณรงค์  
  อยู่ตลอดเวลา ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล            เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมชาย  แสงสุขขา  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมต้องการทราบว่าโครงการนี้ยังไม่ได้ 
  จัดจ้างอะไรเลย ยังไม่ได้ประมูลใช่หรือไม่ครับ คือผมมีความสงสัยว่า 25 ปี  
  ผมจะมีโอกาสได้ดูผลงานเขาได้หรือไม่ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา เชิญสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล            ท่านต่อไปครับ  
      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
       มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

  เห็นชอบให้ด าเนินการจ้างเอกชนบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  
  ระยะเวลา 25 ปี โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ท่าน-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 20 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล 
        นครระยองแห่งนี้ เห็นชอบให้ด าเนินการจ้างเอกชนบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ 
      ครบวงจร ระยะเวลา 25 ปี  

มติที่ประชุม      - เห็นชอบให้ด าเนินการจ้างเอกชนบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  
                              ระยะเวลา 25 ปี  

ระเบียบวาระท่ี 8  ญัตติอื่น ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ  

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

  ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้า 
  ส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   

 
(ปิดประชุมเวลา 15.30 น.) 
 
 
 

           (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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            (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)    
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         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                  
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
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