
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2558 ครั้งท่ี 5/2558

วันท่ี 25 กันยายน 2558
ณ หองประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง

.....................................
ผูมาประชุม
1. นายวรวิทย ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี
4. นายธนิต อังควินิจวงศ รองนายกเทศมนตรี
5. นายวารินทร ดุษฎีวงษกําจร รองนายกเทศมนตรี
6. นายบุญสืบ เจริญรัตน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
7. นายประกอบ อังควินิจวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรี
8. นายนิวัติ กลอมแกว เลขานุการนายกเทศมนตรี
9. นายผณินทร เกษรแพทย 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. นายพจนาท นัยพงศประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
20. นายจิรโรจน เกษรศิริศิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล
21. นายปกรณ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล
22. นายมานะ กึกกองสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
23. นายทศพร รติยานุวัฒน สมาชิกสภาเทศบาล
24. นายภาณุพงค พัฒนวงศอนันต สมาชิกสภาเทศบาล
25. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล
26. นางวรกมล ปนปลื้มจิตต สมาชิกสภาเทศบาล
27. นายรักเร สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล
28. นายสุพรรณ บุญอนันต สมาชิกสภาเทศบาล
29. นายอนุสรณ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล
30. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล
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ผูไมมาประชุม
1. นายธีรวุฒิ รัตตานนท เลขานุการนายกเทศมนตรี
2. นายวิโรจน มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย)
3. นายณัฐพัฒน เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
4. นายบุญปลูก ณีวงษ สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)

ผูเขารวมประชุม
1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล
3. นางเสาวลักษณ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล
4. นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5. นางกรรณิกา วิโรจนแสงทอง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
6. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ ผูอํานวยการกองชาง
7. นางผองศรี ปยะยาตัง ผูอํานวยการกองการศึกษา
8. นางลัดดา โกสีย ผูจัดการสถานธนานุบาล
9. นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ ผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง
10. นางศิริลักษณ ทองเรือง หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
11. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
12. นางซอนกลิ่น ชูเชิด หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
13. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
14. นางสายสุนีย วาระสิทธิ์ ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได
15. นางพิมพผกา ทายพงศศักดิ์ หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
16. นางสาวอรุณรัตน ภูพันตันติ หัวหนาฝายงบประมาณ
17. นางสาวกนก อารีรักษ ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
18. นางสาวรุงนภา ธันยสหพงศ หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
19. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
20. นางสาวฐปนีย โสภณ หัวหนาฝายบริหารยุทธศาสตร
21. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
22. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย
23. นายปณิธิ กรุตนิมิตร หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
24. นางสาวรัชนี คุมครอง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
25. นางเสาวลักษณ แกนทอง หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี
26. นางสาววัชรีย ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง
27. นางกุลยา กุลรัตน เจาพนักงานธุรการ
28. นางอมรรัตน สุวรรณกูฏ เจาพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
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นายสุธน  ซื่อประเสริฐ - ทานผูมีเกียรติ พอแมพ่ีนองท่ีอยูทางบานท่ีชมการถายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2558 ครั้งท่ี 5/2558
บัดนี้ สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ผมขอกราบเรียนเชิญทานประธาน
สภาเทศบาลข้ึนจุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย และเปนประธานในท่ีประชุมตอไป
ขอเรียนเชิญครับ

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล ทานรองนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ทานสื่อมวลชน และผูเขารวม
การประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชมุสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ
สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 5/2558 บัดนี้ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นครระยอง ไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับ

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล

( -ไมมี-)
มติท่ีประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ดวยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเปนตองเสนอญัตติเพ่ือขอความ
เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
จํานวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) จําแนกรายละเอียดตาม
แผนงานไดดังนี้
ดาน  บริการชุมชนและสังคม

- แผนงาน  เคหะและชุมชน ยอดรวม 19,600,000 บาท
ดาน  การดําเนินงานอ่ืน
- แผนงาน งบกลาง ยอดรวม 400,000 บาท
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เหตุผล ตามท่ีเทศบาลนครระยอง  ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปและเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยตั้งประมาณการรายรับไวท้ังสิ้น
จํานวน 600,770,000 บาท (หกรอยลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน)
ปรากฏวาถึงขณะนี้มีรายรับจริงจํานวน 620,850,764.48 บาท
(หกรอยยี่สิบลานแปดแสนหาหม่ืนเจ็ดรอยหกสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค)
ทําใหมีรายรับจริงเกินยอดรวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับท่ีตั้งไว
จํานวน 20,080,764.48 บาท (ยี่สิบลานแปดหม่ืนเจ็ดรอยหกสิบสี่บาท-
สี่สิบแปดสตางค) ดังนั้น เทศบาลนครระยองจึงสามารถนําเงินรายรับจริง
ในสวนท่ีเกินประมาณการรายรับมาดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและแผนงาน
ท่ีตั้งเปาหมายไวได

คณะผูบริหารจึงไดพิจารณาคัดเลือกโครงการกอสรางปรับปรุงถนน
สุขุมวิทและซอยแยกมาดําเนินการตอจากของเดิม โดยจัดทําเปนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) เพ่ือพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน และเพ่ือความสะดวก ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจรของพ่ีนองประชาชน

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541 หมวด 2 ลักษณะของ
งบประมาณ “ขอ 21 การตรางบประมาณรายจายเพ่ิมเติมจะกระทําได
ตอเม่ืองบประมาณรายจายประจําปท่ีไดรับอนุมัติแลวไมพอแกการใชจาย
หรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายข้ึนใหม ท้ังนี้ ตองแสดงใหปรากฏ
ในงบประมาณรายจายดังกลาวดวยวาจะจายจากเงินรายไดท่ีมิไดตั้งรับไว
ในประมาณการรายรับหรือจากเงินรายไดท่ีเกินยอดรวมท้ังสิ้นของ
ประมาณการรายรับประจําป”

จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
นครระยอง เพ่ือท่ีเทศบาลจะไดดําเนินการตอไป

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใด
ประธานสภาเทศบาล ประสงคจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม หรือรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขอเชิญครับ
( -ไมมี- )

- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือสอบถาม
เพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เราไมสามารถจะพิจารณาในคราวเดียวกันท้ังสามวาระได และวันนี้เปนการ
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ประชุมสภาเทศบาลในวาระท่ีหนึ่ง เปนการพิจารณาเห็นชอบรับหลักการ
ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ ทานสมาชิกสภาเทศบาล
ทานใดเห็นชอบรับหลักการในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โปรดยกมือครับ

( -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 21 ทาน- )
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน 21 ทาน เปนอันวาสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลนครระยองแหงนี้ ไดเห็นชอบรับหลักการในรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน
พ.ศ.2547 ขอ 49 ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเม่ือสภาทองถ่ิน
ลงมติรับหลักการแลวใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ทานสมาชิกสภาเทศบาลเห็นสมควรวาการ
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ควรใชเวลาก่ีวันในการเสนอคําแปรญัตติ
ตอคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญเสนอครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล
คุณอนุสรณ  สุรนารถ

นายอนุสรณ  สุรนารถ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผูบริหารทุกทาน ผมนายอนุสรณ  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล

นครระยอง เขต 4 ผมขอเสนอระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติ เปนเวลา 1 วัน ขอบคุณครับ

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ ตามท่ีทานสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ เสนอระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติตอ

คณะกรรมการแปรญัตติเปนเวลา 1 วัน ผมขอผูรับรองดวยครับ
( -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง- )

- รับรองถูกตองครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน
ขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน เปนอันวาท่ีประชุมสภา
เทศบาลนครระยอง ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ
แปรญัตติเปนเวลา 1 วัน และผมขอกําหนดวันในการเสนอคําแปรญัตติ
ตอคณะกรรมการแปรญัตติ คือ เริ่มตั้งแตเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 25
กันยายน 2558 ถึงเวลา 13.00 น. ของวันท่ี 26 กันยายน 2558
และผมขอนัดประชุมครั้งตอไปเพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3
ในจันทรท่ี 28 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมตากสินมหาราช
เทศบาลนครระยอง สวนในเรื่องของเอกสารจะใหทางเจาหนาท่ีจัดสงใหภายหลัง
และขอใหคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ซึ่งประกอบดวย

1. นางอําไพ  วงเวียน
2. นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์
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3. นายทศพร รติยานุวัฒน
4. นายบุญปลูก  ณีวงษ
5. นายบรรหาญ  สุคนธวารี

ไดปฏิบัติหนาท่ีของทานภายในวันและเวลาดังกลาวดวย
มติท่ีประชุม - รับหลักการ
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
ประธานสภาเทศบาล ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ดวยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาล
นครระยอง เพ่ือขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ ขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ฉบับท่ี 1 ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง จํานวน 7 รายการ เปนเงิน 45,395,000 บาท (สี่สิบหาลาน-
สามแสนเกาหม่ืนหาพันบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทายญัตติ
เหตุผล เนื่องจากรายจายในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพ่ิงไดรับอนุมัติใหประกาศใชทําใหไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
ไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (30 กันยายน 2558)
ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตอสภาเทศบาลไปอีกหนึ่งป

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2547

“ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจาย หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีก
ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป

หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกิน
อีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน  หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกลาวท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี
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กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว
หากไมไดดําเนนิการ หรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้น
ตกเปนเงินสะสม”

จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง จํานวน 7 รายการ เปนเงิน 45,395,000 บาท (สี่สิบหา-
ลานสามแสนเกาหม่ืนหาพันบาทถวน) เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงินภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี ตามท่ีทางคณะผูบริหาร ไดเสนอ
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย
หรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ

มติจากสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใด
เห็นควรอนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โปรดยกมือครับ

( -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 21 ทาน เปนเอกฉันท- )
- มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 21 ทาน เปนอันวาสภาเทศบาล
นครระยองแหงนี้อนุมัตกัินเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

มติท่ีประชุม - อนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอ่ืน ๆ (ถามี))
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอ่ืนๆ  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องจะเสนอ
ประธานสภาเทศบาล ตอทางคณะผูบริหาร ขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ วงเวียน

นางอําไพ  วงเวียน - ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีเคารพ ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน

ดิฉันนางอําไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 กอนอ่ืนตอง
ขอขอบคุณท่ีการพูดในสภาเทศบาลแหงนี้ ทําใหมีการปรับปรุงอยางรวดเร็ว
ในเรื่องของกลองวงจรปด  ตองขอขอบคุณทางหัวหนางานเทศกิจ คุณจักรีชัย
เชยชม ซึ่งไดมาชี้แจงและแจงใหทราบวาไดมีการดําเนินการแกไขกลองวงจรปด
ใหใชไดสวนหนึ่ง แตอีกสวนหนึ่งก็ยังรอการแกไขอยู แตก็ยังคิดวาถึงอยางไร
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ก็มีความสําคัญ แลวควรตองดําเนินการทําใหกลองวงจรปดใชไดท้ังเขตเทศบาล
นครระยอง สวนเรื่องท่ีพ่ีนองประชาชนฝากมาในวันนี้ เรื่องท่ีหนึ่ง คือเรื่อง
สะพานเปยมพงศสานต ซึ่งขณะนี้กรวยก็ยังวางอยู จึงตองการทราบวาจะอีกนาน
แคไหน และมีการแกไข ปรับปรุงอยางไร ถึงเรื่องนี้มีประชาชนถามกันมามาก
ซึ่งดิฉันก็ตอบเองไมไดดวย เรื่องท่ีสอง คือ ตั้งแตดิฉันอยูศูนยการคามาไมเคย
เห็นน้ําทวมขนาดนี้ คือทวมแบบขามวันและขามคืน คิดวาทุกทานก็คงไดเห็น
เปนวิกฤตอุทกภัยน้ําทวม แตก็ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี
และคณะผูบริหารท่ีมีความเปนหวงเปนใยพ่ีนองประชาชน ซึ่งท่ีน้ําทวมหนัก ๆ
คือ บริเวณศูนยการคา ซึ่งตรงนั้นคือจุดท่ีหนึ่ง สวนจุดท่ีสอง คือ ถนนจันทอุดม
จุดท่ีสาม คือ ถนนเกาะกลอย และโดยเฉพาะหลังวัดเกาะกลอย และจุดท่ีสี่
คือ หลังวัดปาประดู ซอย 1 และซอย 2 ซึ่งจะเปนเขต 1 ท้ังหมด ซึ่งเปนท่ีทราบ
กันดีวาปญหาเกิดจากอะไร  ทําไมน้ําถึงทวมมากมายขนาดนี้ แตก็จะไมพูดถึง
ปญหาแลว คือเปนไปไดวาในวันเสารน้ํานาจะมาอีกรอบหนึ่ง ซึ่งแนวทางแกไข
ปองกัน คือ ในคราวตอไปก็ตองการทราบวาจะทําอยางไรบาง แลวถามีการ
สํารวจตรวจสอบแลว ถาทางน้ําท่ีทวมขังมากนั้น ก็ตองการจะฝากของซอยสุขใจ
ซึ่งซอยสุขใจปจจุบันคือน้ําจะลงไปท่ีทุงนา ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีมีเจาของ แตจะใหเปน
ลักษณะแบบนีต้อไปก็คงเปนไปไมได จึงตองการฝากทางทานผูบริหาร
ชวยสํารวจ ขออนุญาตคะ คือ ณ วันเสารดิฉันไดมีโอกาสไปแจกยาสามัญประจําบาน
รวมกับทานรองปลัดเทศบาล คุณฉัตรนุชัย  สมบัติศรี ซึ่งทางทานรองปลัดเทศบาล
คุณฉัตรนุชัย  สมบัติศรี จะเห็นภาพวาเปนอยางไรบาง คือเปนซอยหนึ่งท่ีจะทํา
ใหน้ําจากหลังวัดเกาะกลอยออกมาเสนทางนี้ได คือปจจุบันน้ําไหลลงทุง
แตตองการใหสํารวจวาจะทําอยางไรจะใหน้ําจากปลายออกไปทางถนนสาย 36
ใหได ขอฝากตรงนี้ไวดวย และตองการฟงคณะผูบริหาร ไดแสดงความคิดเห็นวา
หลังจากนี้ไปจะมีแนวทางแกไขอยางไร ฝากทานประธานสภาเทศบาลผานไป
ยังทานผูบริหารดวย ขอบคุณคะ

นายประกิต  ปฐวีศรีสธุา - ขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน  เชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ทานตอไปครับ เชิญทานนายกเทศมนตรี
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล  ท่ีไดสอบถามปญหาในหลายๆ เรื่อง
เพ่ือใหความกระจางแกสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ และพ่ีนองประชาชน
อันดับแรกขอเรียนชี้แจงเรื่องสะพานเปยมพงศสานต เนื่องจากสะพานเปยมพงศสานต
ไดกอสรางมานานแลว มีลักษณะเปนสะพานสองตัว แบงเปนซายกับซีกขวา
ซึ่งซีกขวาเปนสะพานดานตะวันออก สะพานตัวนีก้อสรางมาประมาณ 60 ปแลว
และไดเคยซอมบํารุงมาแลว คือซอมบริเวณคอสะพานครั้งใหญมาครั้งหนึ่งแลว
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ปจจุบันจุดท่ีซอมก็เริ่มสึกกรอนเชนเดิม และมีความชํารุดในจุดอ่ืนเพ่ิมเติมข้ึน
ในสวนของความแข็งแรงนั้นเนื่องจากวาบริเวณเสา คอสะพานเริ่มสึกหรอ
และเห็นเหล็ก ซึ่งในปจจุบันเหล็กไดข้ึนสนิม หรือเรียกวาเหล็กระเบิด
พรอมกับพ้ืนสะพานท่ีรถวิ่งผานไปมา ดานลางปูนเกิดการสึกกรอนไปคอนขางมาก
และเหล็กเกิดการระเบิดเชนเดียวกัน ในเรื่องของความแข็งแรงซึ่งทางวิศวกร
รายงานมาวารถเล็กพอวิ่งผานไปมาได ไดแก รถยนตสวนบุคคล รถสองแถว
สวนรถท่ีไมตองการใหผานเลย คือ ตั้งแตรถ 6 ลอ ข้ึนไป ซึ่งขณะนีท้างเทศบาลเรา
ไดประชาสัมพันธไปยังบริเวณแยกตางๆ กอนท่ีจะมายังแยกตากสินมหาราช
หรือมาทางปากน้ํา คาดวาประมาณไมเกินหนึ่งสัปดาหก็จะเริ่มนํากรวยก้ันออก
รถขนาดเล็กก็จะวิ่งได สวนรถใหญก็ตองมีวิธีปองกัน คือบางครั้งหากเทศบาลเรา
จะจัดเจาหนาท่ีจราจรไปเฝาก็คงไมได 24 ชั่วโมง หรือใหเจาหนาท่ีเทศกิจ
ไปเฝาก็คงไมได 24 ชั่วโมง จึงไดปรึกษากับทางเจาหนาท่ีวาควรจะทําราว
เหล็กกอนทางข้ึนสะพาน ความสูงไมเกิน 3 เมตร ซึ่งรถบรรทุกจะไมสามารถ
วิ่งผานได บางครั้งหากมีรถบรรทุกจากตางจังหวัดวิ่งเขามาโดยไมทราบวา
เราหามรถบรรทุกวิ่งบนสะพานเปยม หรือไมไดอานปาย ก็อาจจะหลงวิ่ง
ผานมาได เทศบาลเราจึงตองทําราวเหล็กก้ันสะพานเลย และบอกวาวิ่งผานไมได
ซึ่งความสูง 3 เมตร คิดวารถตั้งแต 6 ลอ ข้ึนไปไมนาจะผานได โดยจะให
เจาหนาท่ีทางกองชางไปดําเนินการทําราวเหล็ก และติดปายวาหามผาน
ตั้งแตรถยนต 6 ลอ ข้ึนไป สวนเรื่องการซอมบํารุง ขณะนี้กองชางไดออกแบบ
มาคอนขางเกือบสมบูรณรอยเปอรเซ็นตแลว สะพานจะกวางกวาเดิม
ความยาวเทาเดิม ดูแลวก็นาจะม่ันคงแข็งแรงดี อาจมีความจําเปนตองใชเงิน
สะสม ซึ่งมีความจําเปนเรงดวน จึงจําเปนตองขออนุมัตจิากสภาเทศบาล
นครระยองแหงนี้เชนเดียวกัน คือขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือมาสราง
สะพานเปยมพงศสานต สวนระยะเวลาในการกอสรางคือหากวาสภาเทศบาล
อนุมัติผานแลว ซึ่งเทศบาลก็พยายามดูเรื่องระยะเวลาในการกอสราง
และจะพยายามกอสรางในชวงนักเรียนปดเทอม เพ่ือทําใหประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาในถนนเสนนี้มีความเดือดรอนคอนขางนอยลง เรื่องท่ีสองซึ่งเม่ือสัปดาห
ท่ีแลวเกิดปญหาน้ําทวมขังบริเวณศูนยการคา เกาะกลอย จันทอุดม บอนไก
หลังวัดปาประดู และอีกหลายๆ จุด  เนื่องจากวาในปจจุบันพ้ืนท่ีรับน้ํา
เม่ือเวลาฝนตกลงมาทองทุง สวน ไรนา บึงตางๆ  ปจจุบันเจาของท่ีดิน
ดังกลาวไดไปพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนามากข้ึน แตปรากฏวาพ้ืนท่ีรับ
น้ําไดหายไป น้ําจึงไหลลงสูแมน้ําไมทัน เนื่องจากฝนตกมา 3 วันติดตอกัน
ทําใหน้ําเออลนเขามาในเมือง คือก็ไดไปตรวจสอบตามจุดท่ีต่ําท่ีสุด ปรากฏวา
บริเวณหนาศูนยการคาสาย 4 ข้ึนไปทางทิศตะวันตก บริเวณโรงแรมสหยนตเกา
ซึ่งจุดนั้นจะเปนจุดต่ําท่ีสุด เนื่องจากวาพอทวมบริเวณนั้นน้ําก็จะลนขามมา
ทางซอยอดีตระยองไนทคัพเกา ซึ่งทุกทานอาจจะทราบดี ซึ่งไมเคยมีแบบนี้มากอน
เม่ือไปสํารวจดูแลวจึงไดหารือกันวา ตอไปคงตองไปทําบอพักน้ําบริเวณ
หนาศูนยการคาสาย 4 โดยทําเปนบอขนาดใหญ เปลี่ยนทอระบายน้ําใหม
ใหไปลงหนาโลตัส เพ่ือลงสูคลองเอไอเอใหใหญข้ึน เพ่ือท่ีเวลาน้ําเหนือไหลมา
เขาศูนยการคา น้ําจากศูนยการคาจะไดไหลไปลงบอพักแหงนี้ และไหลลงสู
คลองเอไอเอไดเร็วยิ่งข้ึน ทําใหน้ําสามารถระบายไดทันในชวงหนึ่ง และหาก
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ทําเชนนี้แลวน้ํายังมีมามากอยูก็คงตองใชเครื่องสูบน้ําชวย คาดวาหากแกไข
ปญหาตรงนี้ได ก็นาจะดข้ึีนพอสมควร สวนเรื่องถนนจันทอุดม  มีทานสมาชิก
สภาเทศบาลหลายทานไดเสนอแนะ และตลอดจนประชาชนท่ีอยูบริเวณถนน
จันทอุดมไดเสนอแนะวานาจะทําทอยอนกลับไปยังทิศเหนือไปถึงสี่แยก
ท่ีรานขายจักรยานยนต และก็เลี้ยวซายไปทางรานวรรณ และนําน้ํามาออก
ทางถนนทุงชายกระตาย และก็มาลงคลองบริเวณตนมะขามเชนเดียวกัน
ซึ่งเปนอีกจุดหนึ่งท่ีทางเจาหนาท่ีไดไปสํารวจและออกแบบ และดูวาตองใช
งบประมาณเทาไร ซึ่งคงตองมานําเรียนหารือกันอีกครั้งหนึ่งวาเม่ือเทศบาลเรา
ใชงบประมาณไปแลวนั้นจะสามารถแกไขปญหาไดจริง จึงจําเปนตองขออนุมัติ
สภาเทศบาลแหงนี้เชนเดียวกัน คือขอเบิกจายขาดเงินสะสมเชนเดียวกัน
ถือวาเรื่องเรงดวนจริงๆ ตอไปคิดวาน้ําคงไมมาแคหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง
ซึ่งเวลาฝนตกครั้งหนึ่งก็ประมาณ 5 ชั่วโมง ซึ่งทําใหมีมวลน้ําคอนขางมาก
และทางบริเวณเทศบาลตําบลทับมา ก็ไมสามารถจะรองรับน้ําได เนื่องจาก
พ้ืนท่ีดังกลาวท่ีไดกราบเรียนไปแลววาไดนําไปทําประโยชนกันหมดแลว
ไมมีท่ีรองรับน้ํา จึงตองอาศัยคลองเพียงอยางเดียว จากนั้นก็ตองไปขุด
ลอกคลองบริเวณหลังหางเซ็นทรลั และสะพานบริเวณเกียรตินาคิน
เพ่ือขุดลอกคลองใหกวางข้ึน และใหลึกข้ึน เพ่ือใหน้ําไหลไปตามธรรมชาติ
มาตามระเบียงเมือง มาท่ีโรงเรียนมัธยมตากสิน และมาเชื่อมกับน้ําท่ีบริเวณ
สะพานโรงทรายเจียฮะฮวด เพ่ือใหลงสูแมน้ําไดอีกทางหนึ่ง เพ่ือใหเร็วข้ึน
คิดวาท้ัง 3 จุดนี้ หากเทศบาลเราแกไขไดตามเปาหมาย คาดวาน้ําคงไมเขา
เมืองระยอง จึงกราบเรียนใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบ สวนเรื่อง
ซอยสุขใจนั้น ไดมีทานสมาชิกสภาเทศบาล และประชาชน และประธาน
ชุมชนเกาะกลอยไดแจงมาวาตองการใหทางเทศบาลนครระยองเขาไป
ตรวจสอบ และสามารถดึงน้ําโดยทําเปนทอลอดมาลงตรงบริเวณสี่แยกใหญ
ใตทางตางระดับ และไปลงแมน้ําไดหรือไม ซึ่งเทศบาลเราไดไปเช็คกับ
แขวงการทางระยองแลว ปรากฏแขวงการทางระยองมีงบประมาณจะมาทํา
ทอลอดเชนเดียวกัน ซึ่งสามารถจะดึงน้ํามาเชื่อมกับทอลอดของแขวงการทางระยอง
ซึ่งไดตั้งงบประมาณไวแลว ของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และหากแขวงการทาง
ดําเนินการทําทอลอดบริเวณนั้น เทศบาลเราก็สามารถจะทําทอเชื่อมเพ่ือนํา
น้ําจากบริเวณหลังวัดเกาะกลอยใหมาลงท่ีทอลอดของแขวงการทางระยอง
เพ่ือระบายลงสูแมน้ําระยอง คิดวานาจะเปนการแกปญหาน้ําทวมไดอีกจุดหนึ่ง
จึงกราบเรียนใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบในเบื้องตน ขอบคุณครับ
ทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสธุา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ วงเวียน
นางอําไพ  วงเวียน - ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ดิฉันนางอําไพ วงเวียน

สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ตองขอขอบพระคุณทางคณะผูบริหาร
โดยเฉพาะทานนายกเทศมนตรี คุณวรวิทย ศุภโชคชัย ท่ีใหความกระจางวา
ในอนาคตตอไป เทศบาลเราจะทําอยางไรในการแกไขน้ําทวมและในเรื่องของ
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การใชจายเงินสะสม ดิฉันคิดวาสมาชิกสภาเทศบาล ณ แหงนี้คงไมขัดของ
เพราะวาเปนเรื่องท่ีเรงดวนและตองแกไขอยางยั่งยืน และเปนจริงเปนจัง
ตองกราบเรียนทานนายกเทศมนตรีไวดวยวาในการดําเนินงานหรือตรวจสอบ
แกไข การคิดแผนการดําเนินงาน คือตองการฝากทานประธานสภาเทศบาล
ผานไปยังทานนายกเทศมนตรีวาควรจะมีคณะทํางานท่ีเก่ียวกับการแกไข
ปญหาหาน้ําทวม และรูพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาอยู คือรูและมองเห็นภาพได
ขออนุญาตนะคะ คือการแกไขปญหานั้นบางครั้งเจาหนาท่ีเทศบาลเอง
ก็อาจจะยังไมรูจักพ้ืนท่ีตรงนั้นอยางเห็นภาพชัดเจน จึงขอความกรุณาวา
ควรจะมีคณะทํางานเพ่ือชวยกันระดมความคิดเห็น แลวแกไขไดอยางยั่งยืน
ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสธุา - ขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ วงเวียน เชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ทานตอไปครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม

วันนี้สภาเทศบาลนครระยองไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระ
การประชุมแลว ผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
ทานนายกเทศมนตรี และคณะผูบริหาร ทานหัวหนาสวนราชการ
ทานสื่อมวลชน ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน ผมขอปดการประชุมครบั

(ปดประชุมเวลา 10.40 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) ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุธน  ซื่อประเสริฐ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต)
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(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ฟาประทานชัย)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายอนุสรณ  สุรนารถ) ตรวจรายงานการประชุม

(นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา)
ประธานสภาเทศบาลนครระยอง

(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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