
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2558 ครั้งท่ี 2/2558

วันท่ี 20 สิงหาคม 2558
ณ หองประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง

.....................................
ผูมาประชุม
1. นายวรวิทย ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี
4. นายธนิต อังควินิจวงศ รองนายกเทศมนตรี
5. นายบุญสืบ เจริญรัตน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
6. นายประกอบ อังควินิจวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรี
7. นายนิวัติ กลอมแกว เลขานุการนายกเทศมนตรี
8. นายผณินทร เกษรแพทย เลขานุการนายกเทศมนตรี
9. นายธีรวุฒิ รัตตานนท เลขานุการนายกเทศมนตรี
10. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล
11. นายนิพนธ เตชโชควารี รองประธานสภาเทศบาล
12. นายพัชวัฒณ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล
13. นายนรินทร เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล
14. นายอวบ วงศมหา สมาชิกสภาเทศบาล
15. นายประเสริฐ ฟาประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล
16. นางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล
17. นายไพฑูรย รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล
18. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ สมาชิกสภาเทศบาล
19. นายจิรโรจน เกษรศิริศิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล
20. นายปกรณ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล
21. นายมานะ กึกกองสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
22. นายทศพร รติยานุวัฒน สมาชิกสภาเทศบาล
23. นายภาณุพงค พัฒนวงศอนันต สมาชิกสภาเทศบาล
24. นางวรกมล ปนปลื้มจิตต สมาชิกสภาเทศบาล
25. นายรักเร สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล
26. นายสุพรรณ บุญอนันต สมาชิกสภาเทศบาล
27. นายอนุสรณ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล
28. นายบุญปลูก ณีวงษ สมาชิกสภาเทศบาล
29. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล
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ผูไมมาประชุม
1. นายวารินทร ดุษฎีวงษกําจร รองนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
2. นายวิโรจน มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
3. นายพจนาท นัยพงศประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย)
4. นายณัฐพัฒน เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย)
5. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)

ผูเขารวมประชุม
1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล
3. นางเสาวลักษณ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล
4. นายธนวัฒน พนชั่ว รก.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
5. นางก่ิงแกว ถนอมถ่ิน ผูอํานวยการสํานักการคลัง
6. นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
7. นางกรรณิกา วิโรจนแสงทอง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
8. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ ผูอํานวยการกองชาง
9. นางผองศรี ปยะยาตัง ผูอํานวยการกองการศึกษา
10. นายเจตน ศรีสุขโข ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
11. นางลัดดา โกสีย ผูจัดการสถานธนานุบาล
12. นางพรทิพย เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
13. นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ ผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง
14. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
15. นางซอนกลิ่น ชูเชิด หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
16. นางสาวชนิดา เอมเปย หัวหนาฝายปกครอง
17. นายชนินทร จันทนขาว หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
18. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
19. นางสายสุนีย วาระสิทธิ์ ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได
20. นางพิมพผกา ทายพงศศักดิ์ หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
21. นางสาวอรุณรัตน ภูพันตันติ หัวหนาฝายงบประมาณ
22. นายนที ปลื้มจิตต หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
23. นางสาวรุงนภา ธันยสหพงศ หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
24. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
25. นางสาวฐปนีย โสภณ หัวหนาฝายบริหารยุทธศาสตร
26. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
27. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย
28. นายปณิธิ กรุตนิมิตร หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
29. นางสาวรัชนี คุมครอง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
30. นางสาวดวงพร วิทยากุล หัวหนาฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
31. นางเสาวลักษณ แกนทอง หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี
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32. วาท่ีเรือตรีเชาวลิต เล็กโลง หัวหนาฝายนิติการ
33. นางสาววิราภรณ โคลงชัย หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน
34. นางอมรรัตน สุวรรณกูฏ เจาพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายสุธน  ซื่อประเสริฐ - ทานผูมีเกียรติ พอแมพ่ีนองท่ีอยูทางบานท่ีชมการถายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2558 ครั้งท่ี 2/2558
บัดนี้ สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ผมขอกราบเรียนเชิญทานประธาน
สภาเทศบาลข้ึนจุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย และเปนประธานในท่ีประชุมตอไป
ขอเรียนเชิญครับ

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล ทานรองนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ทานสื่อมวลชน และผูเขารวม
การประชุมทุกทาน เนื่องดวยในวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 มีผูไมหวังดี
ตอประเทศไทยของเรา ไดนําระเบิดแสวงเครื่องมาไวท่ีสี่แยกราชประสงค
และทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของชาวไทย
และชาวตางชาติ ซึ่งทําใหมีการเสียชีวิต และมีผูบาดเจ็บเปนจํานวนมาก
วันนี้พวกเราคณะสภาเทศบาลนครระยอง ทานคณะผูบริหาร และพนักงาน
เทศบาลทุกทาน ขอเปนตัวแทนพ่ีนองชาวจังหวัดระยอง ใหยืนไวอาลัยแก
ผูเสียชีวิตและผูไดรับความเสยีหายในครั้งนี้เปนเวลา 1 นาที ขอเชิญทุกทานครับ

( -ท่ีประชุมยืนไวอาลัยฯ- )
- วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3
ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 2/2558 บัดนี้ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นครระยอง ไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับ

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล วันนี้ผมไมมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ไดรับทราบ
มติท่ีประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2559 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3

ขอเชิญทานคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัตกิรุณาทําหนาท่ีของทาน
ดวยครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง คุณทศพร  รติยานุวัฒน



4

นายทศพร  รติยานุวัฒน - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมการประชุมทุกทาน ผมนายทศพร  รติยานุวัฒน

สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 จากบันทึกรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง ในการพิจารณา
แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ของเทศบาลนครระยอง วันท่ี 19 สิงหาคม 2558
ณ หองประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง
ผูมาประชุม
1. นางอําไพ วงเวียน
2. นายพจนาท นัยพงศประสิทธิ์
3. นายทศพร รติยานุวัฒน
4. นายบุญปลูก ณีวงษ
5. นายบรรหาญ สุคนธวารี

ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมไดมีมติเลือกนางอําไพ  วงเวียน
เปนประธานกรรมการ นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ เปนกรรมการ นายบุญปลูก
ณีวงษ เปนกรรมการ นายบรรหาญ สุคนธวารี เปนกรรมการ และนายทศพร
รติยานุวัฒน เปนกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีพิจารณาคําขอ
แปรญัตติและคําขอแกไขรางเทศบัญญัติ ตามรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณพ.ศ.2559 ท่ีประธานสภาเทศบาลไดสงให ดังตอไปนี้

1) บันทึกหลักการและเหตุผล งบประมาณรายจายท่ัวไป
จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
ยอดรวม 618,000,000 บาท (หกรอยสบิแปดลานบาทถวน) จําแนกเปน
1. ดานบริหารงานท่ัวไป
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ยอดรวม 68,879,500 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 22,993,900 บาท
2. ดานบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 275,570,300 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 47,760,800 บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 147,217,200 บาท
4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 12,060,600 บาท
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ ยอดรวม 16,863,000 บาท
3. ดานการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 309,900 บาท
2. แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 3,159,800 บาท
4. ดานการดําเนินงานอ่ืน
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 23,185,000 บาท
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2) งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได
ยอดรวม 38,050,300 บาท (สามสิบแปดลานหาหม่ืนสามรอยบาทถวน)
จําแนกเปน
1. งบกลาง ยอดรวม 7,135,900 บาท
2. งบบุคลากร ยอดรวม 3,422,500 บาท
3. งบดําเนินงาน ยอดรวม 3,287,500 บาท
4. งบลงทุน ยอดรวม 560,900 บาท
5. งบรายจายอ่ืน ยอดรวม 23,643,500 บาท

3) เทศบัญญัติ ขอ 1, ขอ 2, ขอ 3, ขอ 4, ขอ 5, ขอ 6 และขอ 7
ปรากฏวา ตั้งแตวันท่ี 14 – 19 สิงหาคม 2558 ไมมีผูใดขอแปรญัตติ
และไมมีการแกไขเทศบัญญัติ ท้ัง 7 ขอ แตประการใด ซึ่งถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณของเทศบาล คณะกรรมการจึงเห็นควรใหคงไว
ตามรางเดิม และท่ีประชุมมีมติใหเสนอรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลนครระยอง ท่ีไดตรวจพิจารณา
แลวตอประธานสภาเทศบาลพรอมรายงานการประชุม มาเพ่ือใหสภาเทศบาล
นครระยองพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสามตอไป

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณทศพร  รติยานุวัฒน และคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติทุกทาน เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอคําแปรญัตติ

และในวาระนี้ไมมีการอภิปรายนะครับ ตอไปจะเปนการพิจารณาในวาระท่ี 3
ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้นะครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาล
ทานใดเหน็ชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โปรดยกมือดวยครับ

( -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ทาน เปนเอกฉันท- )
- ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน 20 ทาน
เปนอันวาสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้เห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติท่ีประชุม - เห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขออนุญาตทําสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาระยอง
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขออนุญาตทําสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี
ประธานสภาเทศบาล กับธนาคารออมสิน สาขาระยอง เชิญทานนายกเทศมนตรี

เสนอญัตติครับ
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นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ดวยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอ
สภาเทศบาล นครระยอง เพ่ือขออนุญาตทําสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี
กับธนาคารออมสิน สาขาระยอง วงเงิน 50,000,000 บาท (หาสิบลาน-
บาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังนี้
หลักการ ขออนุญาตทําสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน
สาขาระยอง วงเงิน 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน)
เพ่ือปดบัญชีสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีสัญญาเดิม  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย
เหตุผล ตามท่ีสถานธนานุบาลไดทําสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร
ออมสิน สาขาระยอง สัญญาลงวันท่ี 28 มกราคม 2551
วงเงิน 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน) โดยใชบัญชีเงินฝาก
ประจําของเทศบาลนครระยอง ประเภท 12 เดือน บัญชีเลขท่ี
03-2201-34-009877-3 จํานวน 50,000,000 บาท (หาสิบลาน-
บาทถวน) เปนหลักทรัพยคํ้าประกัน อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจํา ประเภท 12 เดือน บวกรอยละ 1 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนรับจํานําทรัพยสินในกิจการสถานธนานุบาล
ในการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนดานการเงินแก
ประชาชนท่ัวไป  และมีการแกไขเพ่ิมเติมบันทึกตอทายสัญญากูเบิกเงิน
เกินบัญชี เพ่ือขอเพ่ิมวงเงินกูอีก 2 ครั้ง ดั้งนี้

ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2553 เพ่ิมวงเงินกูอีก
จํานวน 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน) รวมเปนวงเงินกู
ตามสัญญาเบิกเกินบัญชีท้ังสิ้นจํานวน 100,000,000 บาท (หนึ่งรอย-
ลานบาทถวน) ซึ่งจะครบกําหนดสัญญาในวันท่ี 3 กันยายน 2558

ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2555 เพ่ิมวงเงินกูอีก
จํานวน 40,000,000 บาท(สี่สิบลานบาทถวน) รวมเปนวงเงินกู
ตามสัญญาเบิกเกินบัญชีท้ังสิ้นจํานวน 140,000,000 บาท (หนึ่งรอยสี่-
สิบลานบาทถวน)

ซึ่งบันทึกตอทายสัญญาเงินกูท้ังสองครั้ง   มีอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ันต่ํา
ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) – รอยละ 2 ครบกําหนด 5 ป
นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายญัตติ)

โดยบันทึกตอทายสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 3
กันยายน 2553 จะครบกําหนดสัญญาในวันท่ี 3 กันยายน 2558
ดังนั้น  สถานธนานุบาลจึงมีความจําเปนตองขออนุญาตทําสัญญากูเบิกเงิน
เกินบัญชีสัญญาใหมกับธนาคารออมสิน  สาขาระยอง ภายใตเงื่อนไข
สัญญาเดิม ท้ังนี้ เพ่ือนําเงินกูไปใชในการปดบัญชีสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี
ท่ีครบกําหนด จํานวน 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน)
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ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน  สวนท่ี 5 การคลังและทรัพยสินของเทศบาล  มาตรา 66
วรรคสอง “การกูเงินตามมาตรา 66 (6) เทศบาลจะกระทําไดตอเม่ือ
ไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาลและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยแลว”

จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุญาตทําสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร
ออมสิน สาขาระยอง วงเงิน 50,000,000 บาท (หาสบิลานบาทถวน)
เพ่ือท่ีเทศบาลจะไดดําเนินการตอไป ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงค
ประธานสภาเทศบาล จะอภิปรายถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล

คุณอําไพ  วงเวียน
นางอําไพ  วงเวียน - ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ดิฉันนางอําไพ

วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 กอนท่ีจะยกมือผาน
สภาเทศบาลนครระยองในครั้งนี้ ก็ตองขออนุญาตใหผูบริหารไดอธิบาย
ใหเห็นภาพโดยคราว ๆ ใหเขาใจวาทําไมถึงตองกูเงินอีกหาสิบลานบาท
เพราะดูจากตรงนี้คงเหลือหนึ่งรอยลานบาทเศษ จึงขออนุญาตใหชวยอธิบาย
ใหเห็นภาพดวย ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล
นายไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ผมนายไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเรียนถามเพ่ิมเติม ผมขออนุญาตอานครับ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 3

กันยายน 2553 เพ่ิมวงเงินกูอีกจํานวน 50,000,000 บาท (หาสิบลาน-
บาทถวน) รวมเปนวงเงินกูตามสัญญาเบิกเกินบัญชีท้ังสิ้น
จํานวน 100,000,000 บาท (หนึ่งรอยลานบาทถวน) ซึ่งจะครบกําหนด
สัญญาในวันท่ี 3 กันยายน 2558 เพราะฉะนั้นถาดูตามประโยคนี้ แสดงวา
เรามีอยูแลว จํานวน 50,000,000 บาท ประเด็นก็คือในวันท่ี 3
กันยายน 2553 เรากูมาอีก จํานวน 50,000,000 บาท รวมเปน
จํานวน 100,000,000 บาท และก็อีกครั้งหนึ่ง เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2555
เพ่ิมวงเงินกูอีก จํานวน 40,000,000 บาท (สี่สิบลานบาทถวน)
รวมเปนวงเงินกู ตามสัญญาเบิกเกินบัญชีท้ังสิ้นจํานวน 140,000,000 บาท
(หนึ่งรอยสี่สิบลานบาทถวน) คือรวมท้ังของเกาดวย ซึ่งประเด็นคือในวันนี้
เทศบาลเรามาขออนุญาตทําสัญญาเงินกูเบิกเงินเกินบัญชีอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งหาสิบลานบาทนี้ก็จะหมดสัญญาในวันท่ี 3 และประเด็นก็คือในวันนี้
เพ่ือท่ีจะเอาเงินหาสิบลานบาทนี้เอาไปตอในสัญญาครั้งกอนถูกตองหรือไม
ซึ่งอันนี้คือความเขาใจของผม และผมขออนุญาตสอบถามอีกวา
และครั้งท่ีสองละครับ คือเขาใจครับวาเงินจํานวนหาสิบลานบาทนั้นเอาไป
ตอในสัญญาเกา แตครั้งท่ีสองนั้นผมไมทราบวาคืออยางไร จึงขออนุญาต
สอบถาม ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล
ประธานสภาเทศบาล คือประเด็นท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล

สอบถามนี้คือการท่ีทางคณะผูบริหารไดเสนอญัตตินี้เขามาเพ่ือตอสัญญาของ
วันท่ี 3 กันยายน 2553 นี้ ถูกตองหรือไมครับทานสมาชิกสภาเทศบาล
คุณไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล ตามท่ีทานถามมานั้น คือใชตอจากหมดสัญญา
ในป 2558 นี้ ใชหรือไมครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย
รัตนพรวารีสกุล

นายไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ในวันนี้ถาดูจากคําชี้แจงงบประมาณนั้นก็คือในวันท่ี 3 กันยายนนี้

เราจะหมดสัญญาเกา จํานวนหาสิบลานบาทถูกตองหรือไมครับ
เพราะฉะนั้นในวันนี้เพ่ือจะผานสภาเทศบาลเพ่ือจะนําเงินจํานวนนี้ไปตอ
ของเกา แตประเด็นก็คือของครั้งท่ีสองครับท่ีผมตองการทราบ ขอบคุณครับ
ทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดสอบถามเพ่ือความกระจางแก
สภาเทศบาลแหงนี้ ตามญัตตินี้คือเปนการตอสัญญากูสัญญาเดิม เนื่องจาก
สัญญาเดิมจะหมดอายุลงในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะขอกูเขาไปตอสัญญา
เพ่ือนําเงินมาใชเหมือนเดิม เพ่ือนําไปใชในกิจการของสถานธนานุบาล
เนื่องจากยังมีความจําเปนเพราะพ่ีนองประชาชนยังมาใชบริการกับ
สถานสถานุบาลของเรา และก็สรางรายไดใหกับเทศบาลพอสมควร
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปจจุบันทองคําเปนทรัพยสินท่ีพ่ีนองประชาชน
สามารถนํามาแปรสภาพเปนเงินเพ่ือนําไปใชในเชิงธุรกิจไดกันพอสมควร
สวนครั้งท่ีสองไมไดเปนการกู คือจะเปนการขออนุญาตกับธนาคารเพ่ือวา
ใหคงดอกเบี้ยไวเทาเดิม อยาใหดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึน จึงตองขออนุญาต
สภาเทศบาลเชนเดียวกัน จึงกราบเรียนใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
ไดรับทราบ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณทศพร
ประธานสภาเทศบาล รติยานุวัฒน
นายทศพร  รติยานุวัฒน - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ผมมีเรื่องสงสัยวาสัญญา

ท่ีจะกูนั้นมีระยะเวลาก่ีป ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณทศพร  รติยานุวัฒน
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา
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นายนรินทร  เจนจิรวัฒนา - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ผมนายนรินทร  เจนจิรวัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ใหทานประธานสภาเทศบาลไปดู

เอกสารแนบทายญัตติ คือผมดูแลวไมเขาใจครับ ใหทานประธานสภา
เทศบาลดูในชองตาราง ซึ่งเอกสารทายญัตตินั้นไดชี้แจงใหทราบวาสถิติ
รับจํานําไถถอน และรายไดของสถานธนานุบาลยอนหลัง 3 ป ในป 2555
ใหดูตรงกําไรทรัพยหลุดจํานํา ผมก็อานไมถูกเหมือนกันครับ คือผมตองการ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลวาเอกสารท่ีนํามาเสนอใหพิจารณานั้นควร
จะมีการตรวจทาน สวนป 2556 และป 2557 ถือวาปกติ ผมยอนมาดู
ป 2555 ผมคิดวาทางเจาหนาท่ีใส คอมมา (,) ผิดหรืออยางไร และในป 2555
มีจุดทศนิยม และในป 2556 และป 2557 จํานวนเงินลงตัวพอดี
หรืออยางไรครับ อันนี้ตั้งเปนขอสังเกต ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดสอบถามเพ่ือความกระจางแก
สภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ สัญญาแตละครั้งท่ีเทศบาลนครระยองทํากับ
ธนาคารออมสินนั้นคือครั้งละ 5 ป สวนเรื่องเอกสารทายญัตติในชองตาราง
ของป 2555 ท่ีวากําไรทรัพยหลุดจํานํานั้น นาจะไมใชจุดทศนิยม คือนาจะ
เปนการพิมพผิด ไมใชสองรอยกวาลานบาทครับ ท่ีถูกตองคือสองลานหนึ่ง-
แสนหนาหม่ืนเกาพันกวาบาท ตองกราบขอพระทานอภัยสภาเทศบาล
นครระยองแหงนี้ดวย ผมจะใหทางเจาหนาท่ีแกไขใหถูกตองเรียบรอย
ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ
ประธานสภาเทศบาล

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ

มติจากสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใด
เห็นควรอนุญาตใหทําสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน
สาขาระยอง โปรดยกมือครับ

( -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ทาน เปนเอกฉันท- )
- มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุญาต จํานวน 20 ทาน เปนอันวาสภาเทศบาล

นครระยองแหงนี้อนุญาตใหทําสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน
สาขาระยอง

มติท่ีประชุม - อนุญาตใหทําสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาระยอง
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ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอ่ืน ๆ
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องจะเสนอตอ
ประธานสภาเทศบาล ทางคณะผูบริหาร ขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา
นายนรินทร  เจนจิรวัฒนา - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ผมนายนรินทร  เจนจิรวัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 กอนอ่ืนผมขออนุญาตชมสํานักการคลัง

ซึ่งในการประชุมครั้งท่ีแลวนั้นผมไดมีการรองขอตองการทราบและตองการ
ทราบวาทรัพยสินของเทศบาลนั้นมีอะไรบาง และมีทรัพยสินใดบาง
ท่ีกอใหเกิดประโยชนและรายไดใหกับเทศบาล วันนี้สํานักการคลังไดจัดทํา
เอกสารใหกับสมาชิกสภาเทศบาลโดยวางอยูท่ีโตะของทานสมาชิก
สภาเทศบาลทุกทานแลว ผมตรวจดูแลวตองขอชมเชยวาจัดทําไดยอดเยี่ยมมาก
ภาพคมชัดและอธิบายรายละเอียดไดชัดเจน ขอบคุณครับทานประธาน
สภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน
นางอําไพ  วงเวียน - ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลท่ีเคารพ ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ

ทุกทาน ดิฉันนางอําไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1
กอนอ่ืนก็ตองขออนุญาตชื่นชมตอจากทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร
เจนจิรวัฒนา ขออนุญาตเอยนามคะ วาในการพิจารณางบประมาณใน
แตละปดิฉันไดพยายามตั้งขอสังเกตเก่ียวกับสํานักการคลัง ก็สังเกตไมได
สักครั้งหนึ่ง ไมเคยพูดถึงสํานักการคลังเลย แสดงวาทานผูอํานวยการ
สํานักการคลัง คุณก่ิงแกว  ถนอมถ่ิน และทีมงานสํานักการคลังคงจะทํางาน
ไดละเอียดดี และในรายละเอียดของทรัพยสินท่ีไดจัดทํามาเปนเอกสาร
เย็บเลมแบบนี้ละเอียดมาก ถาเทศบาลเปนบริษัทหรือองคกรเอกชนก็คงจะมี
กําไรลนเหลือ ไมขาดทุนแนนอน สวนในเรื่องท่ีดิฉันจะพูดคือท่ีทานประธานสภาเทศบาล
ไดพูดตั้งแตแรกกอนท่ีจะเขาระเบียบวาระท่ีหนึ่ง ในเรื่องของความม่ันคง
จึงทําใหดิฉันไดคิดวาในปจจุบันนี้เหตุการณบานเมืองของเราอยูใน
สภาวการณปกติบาง และไมปกติบาง ซึ่งจะเกิดเหตุการณข้ึนเม่ือไรเรา
ไมสามารถทราบไดเลย สถานท่ี เวลา ก็ไมสามารถทราบได สิ่งท่ีดิฉัน
คํานึงถึงมากซึ่งเก่ียวกับนโยบายของทานนายกเทศบาลดวยคือเรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งนับวาเปนความม่ันคงของพ่ีนองประชาชน
ในเขตเทศบาลนครระยองดวยก็คือเรื่องกลองวงจรปด วันนี้ดิฉันจะพูดอยาง
เปนจริงเปนจังแลว จะขอพูดทุกครั้งหากวายังไมไดรับการแกไข เทาท่ีทราบ
วาดิฉันและเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลเองก็ไดยกมือผานงบประมาณนี้มิใชนอย
ท่ีจะนํางบประมาณนั้นไปติดตั้งกลองวงจรปด เพราะวาเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญ
มากในขณะนี้ คือไมวาจะเกิดอาชญากรรม อุบัติเหตุ กอวินาศกรรม
คือจําเปนตองใชกลองวงจรปดท้ังนั้น ซึ่งตองขอดูกลองวงจรปด
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แตก็ไมทราบวากลองวงจรปดในเขตเทศบาลนครระยองสามารถใชได
จํานวนก่ีตัว และเพราะอะไร คือไมไดพูดแคครั้งนี้ครั้งเดียว คือกอนหนานี้
ก็ไดพูดมา แตก็ใหเวลาพอสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ีปรับปรุงแกไข
คือตองการใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของไดชี้แจงใหฟงบางวามีเหตุขัดของ
เนื่องจากอะไร เปดไดหรือใชไดจํานวนก่ีตัว แลวจะแกไขไดเม่ือไร ตองฝาก
เรื่องนี้ไวดวยซึ่งเปนเรื่องภายในองคกร และอีกเรื่องหนึ่งก็เปนเรื่องภายใน
องคกรก็คือเรื่องเครื่องกดบัตรคิว เทาท่ีดิฉันทราบมาคือมีพ่ีนองประชาชน
ไดมาใชบริการในสํานักงานเทศบาลนครระยอง ท่ีเก่ียวกับงานทะเบียนราษฎรก็ดี
หรือเก่ียวกับการเสียภาษีก็ดี อะไรท่ีตองใชบัตรคิวนั้น ปรากฏวาเครื่องกด
บัตรคิวเสียซึ่งยังไมไดรับการแกไข และเทาท่ีดิฉันเดินข้ึนเทศบาลมาก็คาดวา
เครื่องกดบัตรคิวนาจะเสียมานานเปนเดือนแลว ไมทราบวาทําไมถึงใชไมได
และสํานักงานทะเบียนก็เปน One Stop Service เพราะฉะนั้นก็ควรท่ี
จะตองรีบแกไขปรับปรุง ในสวนนี้ก็ตองขออนุญาตทานประธานสภา
เทศบาลแคนี้กอน ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดมีความเปนหวงเปนใยในความ
ปลอดภัยของบานเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของพ่ีนองประชาชน โดยเฉพาะกลองวงจรปด ผมก็จะกําชับ
เจาหนาท่ีใหไปตรวจสอบกลองวงจรปดทุกตัว หากกลองตัวใดเสียใหรีบเรง
แกไขซอมแซมใหใชการได ในสวนบางตัวท่ีเรารับถายโอนมาจากชุมชน
เนื่องจากวาชุมชนไดมีงบประมาณและจัดซื้อเอง ตอนนี้เนื่องจากวาสวนใหญ
ของชุมชน ผมก็ไมคอยแนใจ ทําหนังสือยกใหเทศบาล เทศบาลก็พยายาม
จะเขาไปรับมอบ แตตองขอไปตรวจสอบกอนดูวาใชไดก่ีตัวและเสียก่ีตัว
ตัวใดซอมไดบาง และตัวใดซอมไมได ก็อาจจะตองแทงจําหนายไป
เนื่องจากวาทางชุมชนเองท่ีมีงบประมาณซื้อมาแลวก็ไมมีงบประมาณ
ท่ีจะซอมบํารุง หรือคอยดูแลรักษา ผมจึงแนะนําไปวาถาหากวาไมมี
งบประมาณในการซอมดูแลรักษาแลวก็ขอใหยกใหเทศบาล เพ่ือเทศบาล
จะไดตั้งงบประมาณไปซอมตัวท่ียังใชไดอยู จะไดกอใหเกิดประโยชน
แกพ่ีนองประชาชน ก็จะพยายามเรงรีบดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ
โดยเร็วท่ีสุด สวนเรื่องบัตรคิวท่ีอยูหนาโตะประชาสัมพันธ สําหรับผูท่ีมา
ติดตอในสวนของงานทะเบียนฯ และสํานักการคลัง คือเม่ือสัปดาหท่ีผานมา
ผมไดเดินผานและไดคุยกับชาวบานวามาทําธุระเรื่องอะไร เขาบอกวามา
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ติดตองานทะเบียนฯ ผมจึงถามไปวาไดบัตรคิวหรือยัง เขาจึงชูบัตรคิวใหผมดู
วาเขาไดบัตรคิวแลว คือถาหากวาบัตรคิวเสียผมก็จะไดดําเนินการซอมให
แตเห็นชาวบานเขายังโชวบัตรคิวใหผมดูอยูเลย หรือวาชวงนั้นเครื่องยังไมเสีย
และหลังจากวันนั้นแลวเครื่องเสียก็อาจจะเปนไปได เปนอันวาผมจะเรง
ดําเนินการแกไขซอมแซมใหใชงานไดตามปกติครับ ขอบคุณครับทาน
ประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน
นางอําไพ  วงเวียน - ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลท่ีเคารพ ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ

ทุกทาน ดิฉันนางอําไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1
พ่ีนองท่ีอาศัยอยูในอาคารพาณิชยในชุมชนตลาดแมแดงฝากชื่นชม
และขอบคุณทานนายกเทศมนตรีมาวาไดมีการปรับปรุงตลาดแมแดง
ซึ่งขนาดยังไมเสร็จเรียบรอยดีก็เห็นภาพท่ีสะอาดและสวยงาม ซึ่งจะมีพ้ืนท่ี
ท่ีจะนั่งอยูหนาบานได แตก็ไดฝากถามมาวาระยะเวลาในการปรับปรุงตลาด
แมแดงนั้นใชระยะเวลานานเทาไร ซึ่งดิฉันเองก็ตอบไมได จึงบอกวาจะมา
เรียนถามทานนายกเทศมนตรีให จึงขอรับความกระจางกับทางคณะผูบริหารดวย
ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดมีความเปนหวงเปนใยกับพ่ีนองชาว
ตลาดแมแดง และตองขอบคุณพ่ีนองชาวตลาดแมแดงทุกทานท่ีไดใหความ
รวมมือกับทางเทศบาลนครระยองเปนอยางดี โดยรวมมือกันพรอมจะ
เคลื่อนยายรานคาเพ่ือใหเจาหนาท่ีเทศบาลและบริษัทผูรับจางเขาไป
ดําเนินการไดอยางเต็มท่ี ซึ่งตอนนี้ไดทําการรื้อถอนหลังคาท่ีตอเติม
ไมเรียบรอยออกไปแลว ระยะเวลาในสัญญาท่ีผูรับจางใหสัญญากับ
ทางเทศบาลไวคือเปนระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในเดือน
กุมภาพันธ 2559 ซึ่งผมคิดวานาจะเสร็จเร็วกวานี้เนื่องจากหลังจากท่ี
เทศบาลเราทําการรื้อหลังคาแลวปรากฏวาพ้ืนถนนรอบตลาดท้ังหมดยังเปน
พ้ืนถนนท่ียังดีอยู ซึ่งในแบบของเทศบาลเรากําหนดไววาจะใหทําการ
ปรับปรุงถนน โดยจะใหรื้อถนนท้ังหมดแลวทําการปรับปรุงใหม ซึ่งปรากฏ
วาพ้ืนผิวถนนเดิมยังมีสภาพท่ีดีอยูจึงตองคุยกับผูรับจางอีกครั้งหนึ่งวาอาจจะ
ขอลดเนื้องานตรงนี้ลง คือไมตองรื้อปรับปรุงถนนใหม ซึง่อาจจะทําเพียงทอ
ระบายน้ําในสวนดานริมถนนเทานั้น คาดวาหากผูรับจางเห็นดวยกับ
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ขอตกลงนี้ก็จะไดทําการแกไขสัญญากันในบางสวน ก็จะทําใหการกอสราง
เสร็จเร็วข้ึน ซึ่งจะเปนประโยชน และประหยัดงบประมาณของทางราชการ
ไดอีกสวนหนึ่ง จึงกราบเรียนใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ
ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ
ประธานสภาเทศบาล

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคอภิปรายเพ่ิมเติม วันนี้สภา

เทศบาลนครระยอง ไดประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแลว
ผมขอขอบคุณคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน ผมขอปดการประชุมครับ

(ปดประชุมเวลา 15.45 น.)

(ลงชื่อ) ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุธน  ซื่อประเสริฐ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประเสริฐ  ฟาประทานชัย)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายอนุสรณ  สุรนารถ) ตรวจรายงานการประชุม

(นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา)
ประธานสภาเทศบาลนครระยอง
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(ลงชื่อ) นายสธุน  ซื่อประเสริฐ         ผูจดบนัทึกรายงานการประชุม
(นายสุธน  ซื่อประเสริฐ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) วรกมล  ปนปลื้มจิตต          ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต)

(ลงชื่อ) ภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต      กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต)

(ลงชื่อ) พจนาท  นัยพงศประสิทธิ์       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) ประเสริฐ  ฟาประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ฟาประทานชัย)

(ลงชื่อ) อนุสรณ  สุรนารถ            กรรมการและเลขานุการ
(นายอนุสรณ  สุรนารถ) ตรวจรายงานการประชุม
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