
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2559 ครั้งท่ี 3/2559 
วันท่ี 5 กันยายน 2559 

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. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท เลขานุการนายกเทศมนตรี 
11. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
12. นายนิพนธ เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
13. นายพัชวัฒณ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายอวบ วงศมหา สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายวิโรจน มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายประเสรฐิ ฟาประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายพจนาท นัยพงศประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายจิรโรจน เกษรศิริศิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายปกรณ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายณัฐพัฒน เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายมานะ กึกกองสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายทศพร รติยานุวัฒน สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายภาณุพงค พัฒนวงศอนันต สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นางวรกมล ปนปลื้มจิตต สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายรักเร สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายสุพรรณ บุญอนันต สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายอนุสรณ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
30. นายบุญปลูก ณีวงษ สมาชิกสภาเทศบาล 
31. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผูไมมาประชุม 

1. นายนรินทร เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย) 
2. นายไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
3. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย) 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
4. นายธนวัฒน พนชั่ว หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
5. นางก่ิงแกว ถนอมถ่ิน ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
6. นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

7. นางกรรณิกา วิโรจนแสงทอง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8. นางผองศรี ปยะยาตัง ผูอํานวยการกองการศึกษา 

9. นายมานพ ศรีสพุรรณถาวร รก.ผูอํานวยการกองการแพทย 
10. นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ ผูอํานวยการสวนพัสดุ 
11. นางศิริลักษณ ทองเรือง ผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง 
12. นางซอนกลิ่น ชูเชิด หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
13. นางสาวชนิดา เอมเปย หัวหนาฝายปกครอง 
14. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

15. นางสายสุนีย วาระสิทธิ์ ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได 
16. นางพิมพผกา ทายพงศศักดิ์ หัวหนาฝายอํานวยการ 
17. นางสาวอรุณรัตน ภูพันตันติ หัวหนาฝายงบประมาณ 
18. นายชาคริต เอ่ียมสําอาง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
19. นายนที ปลื้มจิตต หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
20. นางสาวกนก อารีรักษ ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

21. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
22. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม 
23. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
24. นางสาวเนตรนภา รักความสุข หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
25. นางสาวนิทรา ลาภเวที หัวหนาฝายปองกันควบคุมโรคและฟนฟูสุขภาพ 
26. นางสาวรัชนี คุมครอง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
27. นางสาวดวงพร เสง่ียมรัตน หัวหนาฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
28. วาท่ีเรือตรีเชาวลิต เล็กโลง หัวหนาฝายนิติการ 
29. นางสาววัชรีย ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง 
30. นางกุลยา กุลรัตน เจาพนักงานธุรการ 
31. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบรหิารสวนจังหวดัระยอง 
32. นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
33. นายฉัตรชัย ปตุเตชะ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
34.     นายโชดก วิริยะพงษ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
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35. นายสุริยะ ศิริวัฒน หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม อบจ.ระยอง 
36. นางสาวโสภา เกษมแสง นักวิชาการสิ่งแวดลอม อบจ.ระยอง 
37. นางสาวพรพรรณ ศรีพล ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ อบจ.ระยอง 
38. นางสาวณัชชา ดุษฎีวงษกําจร ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ อบจ.ระยอง 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ   - ทานผูมีเกียรติ พอแมพ่ีนองท่ีอยูทางบานท่ีชมการถายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจาํป พ.ศ.2559 ครั้งท่ี 3/2559 
  บัดนี้ สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ผมขอกราบเรียนเชิญทานประธาน 
  สภาเทศบาลข้ึนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปนประธานในท่ีประชุมตอไป 
  ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                      ทานรองนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ทานสื่อมวลชนและผูเขารวม 

  การประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญ  
  สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 3/2559 บัดนี้ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน แจงใหท่ีประชุมทราบ 2 เรื่อง  
ประธานสภาเทศบาล    เรื่องแรก ขอเชิญรวมพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช   
ทรงครองสิริราชสมบัติเปนปท่ี 70 ซ่ึงนับเปนมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่ง  
เทศบาลนครระยอง จึงไดกําหนดรวมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ  
พระเจาอยูหัว ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 กันยายน 2559 ณ ศาลา สหทัยสมาคม  
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเทศบาลทานใด 
ประสงคท่ีจะรวมเดินทางขอใหกรอกเอกสารท่ีอยูบนโตะของทานไดเลยครับ    
กรอกเสร็จแลววางไวท่ีโตะ จะมีเจาหนาท่ีสภาเทศบาลมาเก็บรวบรวมครับ  

   เรื่องท่ีสอง วันนี้สภาเทศบาลนครระยอง ไดรับเกียรติจากทานนายกองคการ 
  บริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเขารวมสังเกตการณประชุม ในการประชุมสภา 
  เทศบาลนครระยองวันนี้ดวย ขอเสียงปรบมือตอนรับทานนายกองคการ 
  บริหารสวนจังหวัดระยอง  นายปยะ ปตุเตชะ   

มติท่ีประชุม   - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินเหลือจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559  
                       ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินเหลือจายงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

  เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ  
ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน ดวยนายกเทศมนตรีนครระยอง   

  มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน  
เหลือจาย งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจาย 
เปนรายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการขออนุมัติโอนเงินเหลือจาย งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2559 จํานวน  15,764,000  บาท(สิบหาลานเจ็ดแสนหกหม่ืนสี่พัน- 
  บาทถวน) ไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังนี้   

  1. สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
      แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
      คาครุภัณฑ/ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
      1.1 คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา  

  18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องเปนเงิน16,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน)   
  รายละเอียดตามเอกสาร  แนบทายรายการท่ี 1.1 

      แผนงานการพาณิชย/งานตลาดสด 
      คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
      1.2 คาติดตั้งราวกันตกและหลังคากันสาด ตลาดสดเทศบาล 4  

  (แมแดง) เปนเงิน90,000 บาท   (เกาหม่ืนบาทถวน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบทายรายการท่ี 1.2รวมเปนเงิน  106,000 บาท(หนึ่งแสนหก- 
  พันบาทถวน)  

  2. กองการแพทย 
      แผนงานสาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 
      คาครุภัณฑ/ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
      2.1 คาเครื่องฟนคืนคลื่นหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ  

  จํานวน 1 เครื่องเปนเงิน120,000 บาท   (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน)   
  รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายการท่ี 2.1 

      2.2 คาหุนฝกสอนการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 1 ชุด 
  เปนเงิน35,000 บาท   (สามหม่ืนหาพันบาทถวน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบทายรายการท่ี 2.2 
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      ครุภัณฑงานบานงานครัว 
2.3 คาอางสแตนเลสพรอมติดตั้ง จํานวน 2 ชุดเปนเงิน30,000 บาท  

  (สามหม่ืนบาทถวน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายการท่ี 2.3 
       รวมเปนเงิน  185,000 บาท(หนึ่งแสนแปดหม่ืนหาพันบาทถวน)  

      3. กองชาง 
      แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน 
      คาครุภัณฑ/ครุภัณฑอ่ืน 
      3.1 คาผาใบเต็นททรงโคง ขนาด 5 x 12 เมตร จํานวน 20 ผืน 

เปนเงิน600,000 บาท   (หกแสนบาทถวน)  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายรายการท่ี 3.1 

      คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 3.2 คาปรับปรุงผิวจราจรถนนราชวมิล 1  เปนเงิน 190,000  บาท  

      (หนึ่งแสนเกาหม่ืนบาทถวน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายการท่ี 3.2 
  3.3 คาปรับปรุงผิวจราจรถนนราชวมิล 2   เปนเงิน  88,000  บาท   
   (แปดหม่ืนแปดพันบาทถวน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายการท่ี 3.3 

     3.4 คาปรับปรุงผิวจราจรถนนจันทอุดมฝงตลาดแมแดง   
      เปนเงิน  466,000  บาท (สี่แสนหกหม่ืนหกพันบาทถวน) รายละเอียดตาม 
      เอกสารแนบทายรายการท่ี 3.4 
       3.5 คาปรับปรุงผิวจราจรถนนชุมพล  เปนเงิน  294,000 บาท   
      (สองแสนเกาหม่ืนสี่พันบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายการท่ี 3.5 
       3.6 คาปรับปรุงผิวจราจรถนนคลองขุด  เปนเงิน  473,000 บาท   
      (สี่แสนเจ็ดหม่ืนสามพันบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายการท่ี 3.6 
       3.7 คาปรับปรุงผิวจราจรถนนจันทอุดมฝงโรงพยาบาล   
      เปนเงิน  1,062,000 บาท (หนึ่งลานหกหม่ืนสองพันบาทถวน) รายละเอียด 
      ตามเอกสารแนบทายรายการท่ี 3.7 
       3.8 คากอสรางและติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง ชนิดไฮเมส 

     (High Mast) เปนเงิน 4,600,000 บาท (สี่ลานหกแสนบาทถวน)   
     รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายการท่ี 3.8 

       3.9 คาปรับปรุงผิวจราจรถนนสัมฤทธิ์ เปนเงิน 6,200,000 บาท  
      (หกลานสองแสนบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายการท่ี 3.9 
       3.10 คากอสรางปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางถนนริมน้ํา   

     เปนเงิน 1,500,000 บาท  (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)  
     รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายการท่ี 3.10 
     รวมเปนเงิน 15,473,000 บาท(สิบหาลานสี่แสนเจ็ดหม่ืนสามพันบาทถวน)  

      รวมเปนเงินท้ังสิ้น 15,764,000 บาท(สิบหาลานเจ็ดแสนหกหม่ืนสี่พันบาทถวน)  

  เหตุผล   เนื่องจาก เทศบาลนครระยองไดดําเนินการสํารวจการใชจายเงิน 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แลว ปรากฏวามีเงินงบประมาณเหลือจาย 
  จากการดําเนินการและการยกเลิกโครงการท่ีหมดความจําเปน รวมเปนเงิน 
  ท้ังสิ้น 15,764,000  บาท (สิบหาลานเจ็ดแสนหกหม่ืนสี่พันบาทถวน) 
  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุด คณะผูบริหาร 
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  จึงพิจารณาใหใชเงินงบประมาณเหลือจายจํานวนดังกลาวโอนไปตั้งจาย 
  เปนรายการใหมเพ่ือจายเปนคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางในการจัดบริการ 
  สาธารณะเพ่ืออํานวยความสะดวกและแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ  
  ประชาชนในพ้ืนท่ี  โดยโครงการดังกลาวไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาล 
  นครระยอง 3 ป  (พ.ศ. 2559 - 2561) และฉบับเพ่ิมเติมแลว  

       ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 “ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ 
  รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ  
  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ 
  ของสภาทองถ่ิน” 

       จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง  
  เพ่ือท่ีเทศบาลจะไดดําเนินการตอไป ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี ตามท่ีทางคณะผูบริหารไดเสนอญัตติเรื่อง
ประธานสภาเทศบาล    ขออนุมัติโอนเงินเหลือจาย งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. 2559 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ไมทราบวาสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  
  ประสงคจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภา 
  เทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และทานผูมีเกียรติทุกทาน  

  ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  
  ทานประธานสภาเทศบาลครับ สําหรับญัตติท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอ 
  กับสภาเทศบาลนครระยอง ในเรื่องของการขออนุมัติโอนเงินเหลือจาย  
  กอนอ่ืนตองขอชื่นชมยินดี และขอชื่นชมดวยความจริงใจท่ีทางทานนายกเทศมนตรี  
  และคณะผูบริหารมีการใชจาย และมีการดูแลงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
  ในเรื่องของงบประมาณของกองงานตาง ๆ ท่ีไมไดใช หรือเหลือจากความ  
  จําเปน ก็ไดนํามาตั้งจายเปนรายการใหม เพ่ือทําโครงการตาง ๆ  
  ท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอมา ซ่ึงเปนประโยชน เพียงแตวาผมมีขอสงสัย  
  และตั้งขอสังเกต คือ ตองการฝากทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังผูบริหาร  
  ในเรื่องของถนนท่ีจะโอเวอรเลย ท่ีตลาดแมแดง ท้ัง 2 ฝง คือ ฝงแมแดง  
  กับฝงโรงพยาบาลระยอง สิ่งท่ีตองการจะสอบถามคือวากรณีถาเราไป โอเวอรเลย  
  ผมเขาใจดีนะครับ เพราะวาตอนนี้ถนนมีความตางระดับกันอยู อาจจะจําเปน  
  หรือไมผมไมทราบ เพราะวาตอนเราเลี้ยวรถข้ึนมาจากถนนจันทอุดมก็อาจจะ 
  มีความลําบาก สิ่งท่ีตองการจะสอบถามคือวาถาหากวาในอนาคตเรามี 
  โครงการท่ีจะตองมาทําในเรื่องของทอระบายของถนนจันทอุดม ผมเกรงวาจะ  
  มีบางอยางท่ีเราจะตองมาทําซํ้า ๆ เชน ตองมารื้อถนนกันอีกหรือไม ตรงนี้ถาหากวา  
  เรามีการวางแผนท่ีดี บางทีอาจจะไมตองเสียงบประมาณซํ้าซอนตรงนี้อีก  
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณอนุสรณ สุรนารถ  

นายอนุสรณ สุรนารถ  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานนายกเทศมนตรีนครระยอง  

  และคณะผูบริหาร ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน ผมนายอนุสรณ  
  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยองเขต 4 ทานประธานสภาเทศบาลครับ  
  ผมไดอานในญัตติแลวจึงตองการจะสอบถามเรื่องเครื่องกระตุนหัวใจ 
  ดวยไฟฟา ผมเคยสอบถามราคาเม่ือปท่ีแลว เครื่องละประมาณ 170,000 –  
  180,000 บาท ผมเห็นวางบประมาณ จํานวน 123,000 บาท นั้น  
  คอนขางนอยครับทานประธานสภาเทศบาล แลวคลินิกอบอุน เทศบาลนครระยอง  
  ของเราปจจุบันมีผูเขามารับบริการคอนขางมาก ซ่ึงเกือบ ๆ จะเปนโรงพยาบาลอยูแลว  
  จึงเกรงวาตอนท่ีเราซ้ือเครื่องดังกลาว เราอาจจะไดของไมมีคุณภาพ ฝากทานประธานส 
  เทศบาลผานไปยังทานผูบริหารใหดูใหดี เพราะวามีคนใชบริการคอนขางมาก  
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณบุญปลูก  ณีวงษ 

นายบุญปลูก  ณีวงษ  - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานนายกองคการบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล    สวนจังหวัดระยอง ทานนายกเทศมนตรี ทานคณะผูบริหาร และผูเขาประชุม  

  ทุกทานครับ หนาท่ี 6/9 ครับ ทานประธานสภาเทศบาล ครุภัณฑยานพาหนะ  
  และขนสง คารถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ตั้งงบประมาณไว จํานวน 42,000 บาท  
  เกรงวาตัวเลขจะผิด เพราะหากตั้งงบประมาณไว จํานวน 42,000 บาท  
  คาดวาจะซ้ือไมได อยางไรตองขอใหตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับทาน  
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ  
ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 

  ท่ีไดแนะนํา และกลาวชื่นชม ขออนุญาตเรียนชี้แจงท่ีเม่ือสักครูท่ีทานสมาชิก 
  สภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ บอกวางบประมาณ จํานวน 42,000 บาท  
  เกรงวาจะซ้ือไมได คือเงินตรงนี้เปนเงินเหลือจายครับ เปนเงินเหลือจาย 
  ท่ีแตละกองงานเหลือ และเราจึงรวบรวมมาเปนเงินเหลือจายปลายป  
  โดยนํามาตั้งเปนญัตติใหม  คือโอนตั้งจายเปนรายการใหม ตรงนี้เปนเงิน 
  เหลือจายแตละรายการในชองซายมือครับ สวนเรื่องคาเครื่องกระตุนหัวใจ  
  คือกองการแพทยไดตรวจสอบมาแลว ซ่ึงผมไดถามผูอํานวยการกองการแพทย 
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  วาเครื่องราคา 120,000 บาท คุณภาพเปนอยางไร คุณภาพของเครื่อง 
  ท่ีแพทยไดเคยใชมาก็ถือวาอยูในเกณฑมาตรฐานดี ก็สามารถซ้ือได  
  และตองการจะเรียนชี้แจงเพ่ิมอีกเล็กนอย คือ หนาท่ี 2 ตั้งแต 3.2 – 3.7  
  ทานสังเกตหรือไมครับวาเปนคาปรับปรุงผิวจราจรตั้งแตจากของเดิม  
  ซ่ึงเดิมเราไดงบอุดหนุนมาจากรัฐบาล ตําบลละ 5,000,000 บาท และเงินก็กระจาย 
  ไปประมาณ 300,000 บาท บาง และ 400,000 - 500,000 บาท บาง  
  จึงโอเวอรเลยไมหมด หรือปรับปรุงผิวจราจรไมหมด จึงทําใหขาดทอนหรือ 
  ขาดตอน เลยเอาเงินเหลือจายตรงนี้มาตอเนื่องงานท่ียังไมจบ ใหมันจบ 
  เปนเสน ๆ ไปเลย บางทานอาจจะงงวาทําไมไปทําเปนกระจาย เปนหลาย ๆ สาย  
  จึงกราบเรียนชี้แจงใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบ ขอบคุณครับทาน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงค  
ประธานสภาเทศบาล    จะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ  

  (  -ไมมี-  )    

    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปราย ผมจะขอมติจาก  
        สภา เทศบาลนครระยองแหงนี้ครบั ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นควร 

  อนุมัติโอนเงินเหลือจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  ไปตั้งจายเปนรายการใหม โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ทาน, งดออกเสียง 1 ทาน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 20 ทาน เปนอันวาสภาเทศบาล 
      นครระยองแหงนี้อนุมัติโอนเงินเหลือจายงบประมาณรายจายประจาํป 

  งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

มติท่ีประชุม   - อนุมัติโอนเงินเหลือจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2559  
  ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติเรื่องขออนุมัติกนัเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขออนุมัตกัินเงินงบประมาณรายจายประจําป 
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณ พ.ศ. 2559 เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ  
ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทานดวยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความ 

  จําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือขออนุมัติกันเงิน 
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีหลักการและ 
  เหตุผลดังนี ้
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  หลักการ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
  พ.ศ. 2559 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559   
  จํานวน 19รายการ เปนเงิน 27,418,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดลานสี่แสนหนึ่ง- 
  หม่ืนแปดพันบาทถวน) รายละเอียด  ตามเอกสารแนบทายหนา 1/4 – 2/4 

     2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559   
      (โอนตั้งจายรายการใหม) จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 3,967,800 บาท  
      (สามลานเกาแสนหกหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน) รายละเอียดตาม  
      เอกสารแนบทายหนา 3/4   
     3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

    ประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาไฟฟาบริษัท ไออารพีซี จํากัด  
      (มหาชน)  จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 1,999,690 บาท (หนึ่งลานเกาแสน - 
      เกาหม่ืนเกาพันหกรอยเกาสิบบาทถวน) รายละเอียดตาม เอกสารแนบทาย 
      หนา 4/4 
      รวมท้ังสิ้น 23 รายการ เปนเงิน 33,385,490 บาท (สามสิบสาม- 
       ลานสามแสนแปดหม่ืนหาพันสี่รอยเกาสิบบาทถวน) 

  เหตุผล  เนื่องจากรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
  และรายการเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  ยังมีรายการท่ีไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดทันภายใน  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (30 กันยายน 2559) เทศบาลนครระยอง 
  ยังมีความจําเปนท่ีจะตองใชจายเงินตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดไว  
  ตอไปอีก รวมท้ังสิ้น 23 รายการ เปนเงิน 33,385,490 บาท (สามสิบสาม- 
  ลานสามแสนแปดหม่ืนหาพันสี่รอยเกาสิบบาทถวน) ดังนั้น จึงมีความจําเปน 
  ตองขออนุมัตกัินเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2559  ตอสภาเทศบาลไปอีกหนึ่งป  

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
       การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง  
       สวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2547   

       “ขอ  59  ในกรณีท่ีมีรายจาย หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและ  
  สิ่งกอสราง ยังมิไดกอ หนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  
  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีก 
  ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

     หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตาม  
      เง่ือนไขใน วรรคหนึ่งใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งป 
      ตอสภาทองถ่ิน  หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ  
      ดังกลาวท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ เปลี่ยนแปลงสถานท่ี 
      กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกิน 
      อีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี 
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     กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว 
      หากไมไดดําเนินการ หรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้น 
      ตกเปนเงินสะสม” 

        จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป  
       งบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
       จํานวน 23 รายการ เปนเงิน 33,385,490บาท (สามสิบสามลานสาม - 
       แสนแปดหม่ืนหาพันสี่รอยเกาสิบบาทถวน) เพ่ือดําเนินการเบิก จายเงิน  
       ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี ตามท่ีทางคณะผูบริหารไดเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล    เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
       พ.ศ. 2559 ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือ  
         สอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน   
       มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผูทรงเกียรติ ทานนายกองศการบริหารสวนจังหวัด ทานผูบริหาร  
       และผูเขารวมการประชุมทุกทาน ทานประธานสภาเทศบาลครับ  
       ใหเปดไปท่ีหนา 2/4 ในหมวดของคาท่ีดินและสิ่งกอสราง คือมีท้ังหมด  
       8 รายการ  จํานวนเงิน 19 ,648,000 บาท ในหมายเหตุระบุวาอยูใน  
         ระหวางการออกแบบ และประมาณราคาทุกรายการ ตองการจะสอบถาม  
       ทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังผูบริหารวา ท้ัง 8 รายการ หมายถึงวา  
       โครงการนี้ท้ัง 8 รายการ เปนโครงการท่ีเคยขอกันเงินไวครั้งหนึ่งแลว  
       ถาผมจําไมผิด ผมจึงสงสัยวาหมายถึงอะไรครับ คําวาระหวางการ  
       ออกแบบ และประมาณราคาทุกรายการ คือมีการออกแบบใหมหรือวา  
       มีการประมาณราคากันใหม ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ  
ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน ตองขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 

  ท่ีไดสอบถามเพ่ือความกระจางแกเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล ตองกราบเรียน  
  วาท่ีอยูในระหวางการออกแบบคือออกแบบเสร็จเรียบรอยแลว  
  บางรายการครั้งแรกวาจะสงสํานักการคลัง บางรายการแบบเสร็จ  
  เรียบรอยแลวจะสงสํานักการคลังประกวดราคาแลว มีความจําเปนท่ีตอง  
  ใหชะลอไวกอน เนื่องจากวามันเปนถนนท่ีวามีความจําเปนตองใช  
  เพ่ือระบายการจราจรในระยะชวงเวลาท่ีมีการรื้อสะพานเปยมพงศสานต  
  อยางเชนถนนซอยผองดี เสร็จเรียบรอยแลว แตหากวาไปทําในชวงนี้เลย  
  จะตรงกับชวงรื้อสะพานเปยมฯ พอดี และเสนทาง ซอยสองพ่ีนอง  
  กับซอยผองดี ซ่ึงเปนเสนทางหลักในการระบายรถ จึงบอกวาใหชะลอไวกอน   
  จึงเปนท่ีมาของการท่ีจะตองกันเงิน เพราะวาในหลายเสนทางผม  
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  ยกตัวอยาง คือสองพ่ีนอง ซอยผองดีดวย ท่ีวาตองชะลอไวกอน เดิมท่ีจะ  
  สงสํานักการคลังประกวดราคา เลยบอกใหเลื่อนออกไปกอน  
  และใหหลังจากท่ีสะพานเปยมฯ ไดสามารถกอสราง และรถพอวิ่งสัญจร  
  ไปมาไดแลว ก็จะเริ่มประกวดราคา และใหกอสรางตอไป จึงตองมาขอ  
  กันเงินไวกอนครับ ขอบพระคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล   

  (  -ไมมี-  )    

    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปราย ผมจะขอมติจาก  
        สภา เทศบาลนครระยองแหงนี้ครบั ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นควร 

  อนุมัตกัินเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 ทาน, งดออกเสียง 2 ทาน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 19 ทาน เปนอันวาสภาเทศบาล 
           นครระยองแหงนี้ อนุมัตกัินเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มติท่ีประชุม   - อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
   พ.ศ. 2558 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ  
ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน ดวยนายกเทศมนตรีนครระยอง   
มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาล นครระยองเพ่ือขออนุมัติ  
ขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 25 58 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  

  หลักการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  
  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ  
  สิ่งกอสรางโดยมีรายละเอียดดังนี้  

     1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําป  
      งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 31,049,000 บาท  
      (สามสิบเอ็ดลานสี่หม่ืนเกาพันบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทายหนา 1/3 

     2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
      (โอนตั้งจายรายการใหม) จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 25,460,000 บาท  
      (ยี่สิบหาลานสี่แสนหกหม่ืนบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทายหนา 2/3 
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     3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
      ไดรับจัดสรรงบประมาณประจาํป พ.ศ. 2558 (ประเภทเงินรางวัล  
      องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี  
      ประเภทเทศบาลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556) จํานวน 1 รายการ 
      เปนเงิน 918,000 บาท (เกาแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถวน) รายละเอียด 
      ตามเอกสารแนบทายหนา 3/3รวมท้ังสิ้น 7 รายการ เปนเงิน 57,427,000 บาท 
      (หาสิบเจ็ดลานสี่แสนสองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)  

  เหตุผล   เนื่องจากรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง   
  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ่ึงดําเนินการกอหนี้ผูกพันไมทันภาย 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แตไดดําเนินการขออนุมัติกันเงินตอสภาไปแลวนั้น 
  ปรากฏวายังไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2559 (30กันยายน 2559) รวม 7 รายการ เปนเงิน 57,427,000 บาท  
  (หาสิบเจ็ดลานสี่แสนสองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) จึงมีความจําเปนตอง  
  ดําเนินการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินรายการดังกลาว    

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
    พ.ศ.  2547 

     “ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
  ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร 
  ปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกิน 
  ระยะเวลาหนึ่งป      

     หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน 
  ตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งป  
  ตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ  
  ดังกลาวท่ีทําให  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยน แปลง 
  สถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินได 
  ไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี 

     กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน และขยายเวลาเบิกจายเงินแลว  
      หากไมไดดําเนินการ หรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้น 
      ตกเปนเงินสะสม” 

     จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  
  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
  จํานวน 7 รายการ เปนเงิน  57,427,000 บาท (หาสิบเจ็ดลานสี่แสน - 
  สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)  เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงิน ภายในปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2560 ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงค  
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  

      (  -ไมมี-  )  

    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปราย ผมจะขอมติจาก  
        สภา เทศบาลนครระยองแหงนี้ครบั ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นควร 

  อนุมัตขิยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2558 โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 ทาน, งดออกเสียง 2 ทาน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 19 ทาน เปนอันวาสภาเทศบาล  
        นครระยองแหงนี้อนุมัตขิยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป 

  งบประมาณพ.ศ. 2558 

มติท่ีประชุม   - อนุมัตขิยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2558 

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตตขิอรับความเห็นชอบใชประโยชนท่ีดินบริเวณศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 
                      จังหวัดระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติขอรับความเห็นชอบใชประโยชนท่ีดินบริเวณศูนยกําจัด 
ประธานสภาเทศบาล    ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง เชิญทานนายกเทศมนตรี 

  เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ  
ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทานดวยนายกเทศมนตรีนครระยอง   

  มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือขอรับความ 
  เห็นชอบกรณีองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอใชประโยชนในท่ีดิน 
  บริเวณศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง โดยมีพ้ืนท่ี 
  ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลนครระยองท้ังหมดรวม 429 ไร  
  3 งาน 10 ตารางวาแบงเปนพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองมาบตาพุดจํานวน 184 ไร  
  47 ตารางวา และพ้ืนท่ีของเทศบาลนครระยอง จํานวน 244 ไร 3 งาน  
  32.5 ตารางวา  ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 68895 ตําแหนงท่ีดินระวาง 5234  

  Ш 4208,4210  เลขท่ีดิน 196 ท่ีดินตั้งอยูท่ีหมู  3  ตําบลน้ําคอก   
  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้   

  หลักการ   ขอความเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยองใชประโยชน 

  ในท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี 68895 ตําแหนงท่ีดินระวาง 5234 Ш 
  4208,4210 เลขท่ีดิน 196 ตําบลน้ําคอก อําเภอเมืองระยอง   
  จังหวัดระยอง  เนื้อท่ี 244 ไร 3 งาน 32.5 ตารางวาเปนศูนยกําจัดขยะ 
  มูลฝอยครบวงจร จังหวัดระยอง 
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  เหตุผล   ดวยเทศบาลนครระยอง ไดรับหนังสือจากองคการบริหาร 
  สวนจังหวัดระยอง ท่ี รย51020.3/3052 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2559  
  เรื่อง ขอใชประโยชนในท่ีดินบรเิวณศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร   
  จังหวัดระยอง  เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ 
  ครบวงจร จงัหวัดระยอง 

    องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     ขนาดใหญ มีบทบาทหนาท่ีใหบริการสาธารณะในภาพรวมของจังหวัด  
     ไดดําเนินโครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร   

  จังหวัดระยอง  ซ่ึงปจจุบันศูนยกําจัดขยะมูลฝอยฯ  รับกําจัดขยะจากองคกร 
  ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดระยอง จํานวน 23 แหงปริมาณ 250-300 ตัน/วัน 
  ในขณะท่ีจังหวัดระยอง มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมด จํานวน 68 แหง  
  ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 900-1,000 ตันตอวัน ซ่ึงขยะมูลฝอย 
  ท้ังหมดในปจจุบันมีปริมาณเกินศักยภาพ ของระบบคัดแยกของศูนยกําจัด  
  ขยะมูลฝอยฯ  และมีแนวโนมวาศูนยกําจัดขยะมูลฝอยฯ  ตองรองรับการ 
  จัดการขยะจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ ในจังหวัดระยอง  
  ท่ีมีประมาณเพ่ิมมากข้ึนกวา 500 ตันตอวัน โดยภายใตการดําเนินโครงการ 
  กอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง (ระยะท่ี 2)   
  มีแผนงานรองรับในสวนของการจัดการขยะอินทรีย (Organic Waste)  
  โดยการนําไปทําปุยหมัก สวนการจัดการขยะอินทรีย (Inorganic Waste)  
  ไดวางแผนใหเอกชนนําไปผลิตเปนเชื้อเพลิงพลังงานขยะ (Refuse Derived  
  Fuel : RDF)  เพ่ือนําไปใชประโยชนเปนพลังงานตอไป ซ่ึงจําเปนตองไดรับ 
  ความเห็นชอบยินยอมการใชประโยชนในท่ีดินของเทศบาลท่ีเปนเจาของท่ีดิน 
  ดังกลาว 

     เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
  การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติม 
  ถึงฉบับท่ี  10  พ.ศ.2558 ขอ 155 “การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับ 
  สิทธิใดๆ  อันเก่ียวกับพัสดุประเภทท่ีดิน  หรือสิ่งกอสรางของหนวยการ 
  บริหารราชการสวนทองถ่ิน ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหาร 
  ราชการสวนทองถ่ินนั้น”   

จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือขอความเห็นชอบให 
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยองใชประโยชนในท่ีดิน  โฉนดท่ีดินเลขท่ี   

  68895  ตําแหนงท่ีดินระวาง  5234  Ш 4208,4210 เลขท่ีดิน 196  
  ตําบลน้ําคอก อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  เนื้อท่ี 244 ไร 3 งาน  
  32.5 ตารางวาเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยครบวงจร จังหวัดระยองภายใต 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ 
  สวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 10 พ.ศ.2558 เทานั้น 
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงค  
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญทานนายกองคการ   

  บริหารสวนจังหวัดระยองครับ 

นายปยะ  ปตุเตชะ  - ทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  
นายกองคการบริหาร     ทานนายกเทศมนตรีนครระยอง ทานผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
สวนจังหวัดระยอง     ผมนายปยะ  ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

  กอนท่ีทานประธานสภาเทศบาล และทานสมาชิกสภาเทศบาลจะใหความเห็นชอบท่ีดิน  
  ผมขออนุญาตทานประธานสภาเทศบาลอภิปรายเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
  ของทานสมาชิกสภาเทศบาล ผมเรียนวาโครงการนี้เกิดข้ึนมานานแลว  
  ผมขออนุญาตทานประธานสภาเทศบาลใชเวลาสักเล็กนอย ซ่ึงถือวาเปน 
  ประโยชนอยางยิ่งท่ีเราตองทํางานรวมกัน ผมเรียนวา เม่ือป พ.ศ.2538  
  ผมไดไปเปนผูแทนราษฎร ผมไดรับเรื่องจากนายกเทศบาลนครระยอง 
  ในสมัยนั้น และนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด บอกวาเรายังมีปญหาเรื่องขยะ  
  เราจะตองซ้ือพ้ืนท่ีท่ีสําหรับท้ิงขยะ ในจํานวนท่ีเมืองของจังหวัดระยอง 
  เจริญเติบโต ผมเปนคณะกรรมการงบประมาณในสมัยนั้น เม่ือผมไดรับเรื่อง 
  รองเรียน ผมจึงไดไปปรึกษากับทานรัฐมนตรี นายยิ่งพันธ  มนะสิการ  
  ซ่ึงเปนรัฐมนตรีสิ่งแวดลอมในสมัยท่ียังไมไดควบรวมกระทรวง ทานก็เขาใจวา 
  จังหวัดระยองในอนาคตตองโตแน คนก็มาก ขยะนี้มีปญหาท่ัวประเทศอยูแลว  
  ทานก็เลยใสงบประมาณจัดซ้ือท่ีดินไวท้ัง 2 แหง นั่นคือไวท่ีเทศบาลนครระยอง  
  และเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยทานแนะนําวาท่ีดินท้ัง 2 แหงหรือท้ัง 2 เทศบาลนี้  
  จะตองอยูติดกัน ถาตางคนตางทํา หรือตางคนตางซ้ือ ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  หรือความยอมรับของพ่ีนองประชาชนจะเกิดปญหา แตถารวมกันก็สามารถทํา 
  โครงการใหญได ผมก็ไดรับคําแนะนํามา ก็มาปรึกษากับท้ัง 2 เทศบาล  
  และท้ัง 2 เทศบาลก็เห็นดวย ก็เลยไปจัดซ้ือ ทานจะเห็นวาในเรื่องหนังสือ 
  ขอใชขององคการบริหารสวนจังหวัดนี้ จะมีท้ังเทศบาลเมืองมาบตาพุด  
  และเทศบาลนครระยอง ในขณะนั้นเม่ือเราไดเงินมาจากรัฐบาล ทองถ่ินตอง  
  สมทบ 10 เปอรเซ็นต เปนหลักเกณฑกระทรวงมหาดไทยอยูแลว เทศบาล 
  นครระยองก็สมทบอีก 10 เปอรเซ็นต เทศบาลเมืองมาบตาพุดก็สมทบมา  
  10 เปอรเซ็นต เปนไปตามเง่ือนไข ผมเรียนวาหลังจากนั้นเราใชเวลานานมาก  
  จากป พ.ศ.2539 จนกระท่ังเรามาถึงป พ.ศ.2547 เราจึงมาทํา MOU  
  รวมกัน โดยทานผูวาราชการจังหวัดระยอง นายวิจารณ  ไชยนันทน คือเอกสาร 
  ตามท่ีผมเรียบเรียงดู คือตอนนั้นทานผูวาราชการจังหวัดระยอง นายวิจารณ   
  ไชยนันทน ไดมอบหมาย โดยมีคําสั่งเลยนะครับ ใหจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอย 
  ครบวงจร เพ่ือใหโครงการนี้เปนผลสําเร็จ และสมบูรณแบบ จากหนวยงาน 
  ราชการสวนทองถ่ินท้ังหมดไดรวมกันทําบันทึกขอตกลงโดยใหองคการบริหาร 
  สวนจังหวัดระยองเปนศูนยกลางในการจัดตั้ง ซ่ึงจริง ๆ องคการบริหาร 
  สวนจังหวัดระยองไมไดมีขยะ และไมมีพ้ืนท่ีเก็บ แตวาเราเปนองคกรใหญ  
  ท่ีสามารถรวบรวมขยะท้ังหลายในจังหวัดระยองมากําจัดท่ีเดียวได  
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  เม่ือทานผูวาราชการจังหวะระยอง นายวิจารณ ไชยนันทน ตอนนั้นผมดูใน 
  รายละเอียดท่ีเปนรวมกัน ก็จะมีทานผูวาราชการจังหวัด ปลัดองคการบริหาร 
  สวนจังหวัดระยอง แตมีทานนายกเทศมนตรี นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  
  นายชานนท ชลศรานนท นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ไปรวมกันหมดเลยครับ  
  เปน MOU ท่ีครบท้ังจังหวัด นี่คือจุดเริ่มตนท่ีศึกษารวมท้ังจังหวัดวาจังหวัดระยอง  
  จะเดินในลักษณะกําจัดขยะรวมท้ังจังหวัดไดอยางไร ตอมาผมก็เห็นวาทุกคนลงขัน  
  คือ เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด องคการบริหารสวนจังหวัด ลงขันรวมก 
  จางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาศึกษาวาถาเราจะทําขยะรวมท้ังหมดรูปแบบ  
  เปนอยางไร มลภาวะแกอยางไร ควรจะมีระบบท่ีเก่ียวกับดูแลสิ่งแวดลอมอยางไร  
  มหาลัยเกษตรศาสตรไดศึกษาท้ังหมดออกมาแลว ผมเรียนวามีสิ่งท่ีประชาชน 
  ไมเห็นดวยก็คือรับฟงความคิดเห็น คือ ไมตองการใหมีหลุมฝงกลบ  
  ตองการใหมีการคัดแยก และตองการใหมีการทําไฟฟา คือไมตองการใหนํา  
  ขยะไปฝงไว เพราะถาฝงไว ในท่ีดิน 400 ไร ฝงไดไมก่ีปก็เต็ม และปจจุบันนี้ 
  ปหนึ่งก็เต็มประมาณ 30 ไร อีกไมก่ีปก็เต็ม และจากผลการศึกษานั้นใหเราทํา 
  แบบครบวงจร โดยมีศูนยใหญอยูท่ีท่ีดินของเทศบาลนครระยอง กับท่ีดินของ 
  เทศบาลมาบตาพุด ศูนยยอยอยูท่ีปลวกแดง อีกศูนยหนึ่งอยูท่ีแกลง ตัวนี้เปน 
  ศูนยขนถาย เม่ือขยะวิ่งมาเลยจากเทศบาลแลว มันจะไกล ก็นําขยะไปไว 
  ท่ีศูนยขนถายกอน เพ่ือคัดแยกบางสวน และบีบใหแนนและก็วิ่งมาศูนยใหญ  
  โดยศูนยใหญจะมีการกําจัดอยางครบวงจร ตอมาเราไดเงินครั้งแรก  
  คือโครงการท้ังหมดผลการศึกษาท้ังหมดนั้นเราก็เสนอขอเงินไปท่ีรัฐบาล  
  จากป พ.ศ.2547 ป พ.ศ.2548 ผมจําไดวาผมมาเปนนายกองคการบริหาร 
  สวนจังหวัดระยองพอดีเม่ือ ป พ.ศ.2550 เราไดงบประมาณมางวดแรก  
  จํานวน 115,000,000 บาท ท้ัง ๆ ท่ีโครงการท้ังหมดท่ีเราขอไปนั้น  
  ถาครบวงจรจริง ๆ คือ ถามีโรงไฟฟาดวย หรืออ่ืน ๆ ก็นาจะประมาณ   
  2,000,000,000 บาท แตเราไดงบประมาณมาแค 115,000,000 บาท  
  ใหมาแบบทําอะไรไดยากมาก แตในวงเงิน  115,000,000 บาท งวดแรกนี้ 
  เราก็ไดสํานักงาน ไดหลุมฝงกลบมาประมาณ 60,000 ตัน และก็ไดบอน้ําเสีย  
  แคนั้นเอง ปรับปรุงพ้ืนท่ีในศูนยขยะ ตลอดระยะเวลาผานมานั้นเราก็ไม 
  สามารถเรียกขยะเขามาได เพราะเรามีอยูหลุมเดียว 60,000 ตัน  
  ซ่ึง 60,000 ตัน นั้น ถาเปนเวลานี้ไมเกิน 5 เดือนก็เต็ม ทานประธานสภา 
  เทศบาลครับ เวลานี้ขยะวันหนึ่งท่ีเขามา เรายังไมเรียกครบนะครับ เราเรียก 
  แบบขัดไมได ท่ีเราบริหารอยูนั้น ปหนึ่ง แสนกวาตันในตอนนี้ ฉะนั้นผมเรียน 
  วาเม่ือทิศทางมันเปนอยางนี้ ผมก็ขอเงินไปอีก ขออยูเรื่อยนะครับ โดยเราทํา  
  แผนสงไปเรื่อย ๆ เราไมยอทอ เพราะวาถามันไมตอเนื่องจะมีปญหา เราก็ได  
  งบประมาณงวดท่ีสองมา แตงบประมาณงวดท่ีสองนี้ไดมาแบบไมไดตั้งใจ  
  ซ่ึงจริง ๆ เพราะวาท่ีมีการฟองรองในเขตมาบตาพุดก็ใหองคการบริหาร  
  สวนจังหวัดจัด โดยเปนคนควักกระเปา จัดจางมหาวิทยาลัยมหิดลทําแผนวา 
  สิ่งแวดลอมทําอยางไร ขยะทําอยางไร ขยะอุตสาหกรรมทําอยางไร และเราก็  
  สงแผนของเทศบาลเมืองมาบตาพุดไป เขาก็ใหเงินมาในเรื่องของรื้อบอของเทศบาล 
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  เมืองมาบตาพุด แตปรากฏวาพอจางผูเชี่ยวชาญกรมควบคุมมลพิษมารื้อบอของ 
  เทศบาลมาบตาพุดจริง ๆ แลว กลายเปนวาเม่ือรื้อออกมาแลว เงินท่ีไดมา  
  จํานวนรอยแปดสิบกวาลานบาทนั้น ไมสามารถทําได เนื่องจากรื้อออกมาแลว 
  จะมีขยะชุมชน ปนไปกับขยะอุตสาหกรรม ขยะชุมชนนั้นกําจัดไมแพง แตขยะ 
  อุตสาหกรรมนั้นไปกําจัดแพงมาก ก็ไมสามารถทําได ก็คือใหเงินมาปดไวเดิม  
  โดยไมขยับ ใหปดไวนะครับ หมายถึงวาหากรื้อไปแลวมีปญหาแน ก็เลยปดไวกอน  
  และก็ใหเทศบาลเมืองมาบตาพุดเปนศูนยขนถาย หมายถึงวาใหเอาขยะเกาปดไว  
  ขยะใหมมา และก็คัดแยกเปนศูนยสงมาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด  
  และเอาเงินท่ีใหเทศบาลเมืองมาบตาพุดนั้นโยกมาใหองคการบริหารสวนจังหวัด 
  เพ่ือทําโรงคัดแยก เพ่ือรับขยะเฉพาะมาบตาพุด วันละ 100 ตัน เงินกอนนั้น 
  ก็เปนเงินเทศบาลเมืองมาบตาพุด แตวาเทศบาลเมืองมาบตาพุดทําไมได จึงโยกมาให 
  องคการบริหารสวนจังหวัด แตตอนทําตองรับขยะของเทศบาลเมืองมาบตาพุดเทานั้น  
  เปนโครงการของเทศบาลเมืองมาบตาพุด แตวาในขณะเดียวกันขยะของท่ีอ่ืน  
  ก็ยังเขามา เราก็ไดโรงคัดแยก ซ่ึงผมก็เรียนทานประธานสภาเทศบาลผานไป 
  ยังทานสมาชิกสภาเทศบาลวาคัดแยกแลวก็ไปไมรอดครับ เรื่องกําจัดขยะนั้น 
  ทํายากนะครับ เพราะวาคัดแยกแลวมันจะมีบางสวนท่ีขายได และบางสวน 
  ท่ีขายไมได สวนท่ีขายไมไดนี่คือขยะอินทรีย พอเรามาคัดแยกและขยะอินทรีย  
  ไมมีท่ีไป ก็ตองเอาไปท้ิงท่ีบออยูดี สุดทายเรารับขยะมา 100 ตัน เราคัดแยกได 
  ประมาณ 20 เปอรเซ็นต อีก 80 เปอรเซ็น ก็ตองกลับไปท่ีบออยูดี บอก็เต็มเร็ว 
  อีกเหมือนเดิม เพราะไมสามารถกําจัดไดครบวงจรตามท่ีเราตั้งชื่อไว  
  เพราะฉะนั้นการท่ีจะกําจัดครบวงจรจริง ๆ จะตองมีหลายอยางดวยกัน  
  เชน คัดแยกออกมาพลาสติก ขวดน้ํา นั้นขายได ใหขายไปเลย จะมีคนมาซ้ือ   
  ถุงพลาสติกท่ีใชไมไดตองเปน RDF เอาไปทําอะไร เอาไปทําเชื้อเพลิงในการเผาไฟ  
  หรือสรางโรงไฟฟา นี่เปนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟาขาย สวนขยะอินทรียจะตองมีบอหมัก  
  มีการคัดแยกขวดแตกเพ่ือเอาไปเปนปุย หรือสารปรับปรุงดิน แตพวกนี้จะตอง  
  เก่ียวพันกันหมดถึงจะครบวงจรได ถามันไมครบ ทํายังไงก็ขาดทุน ผมเรียน 
  ทานประธานสภาเทศบาลผานไป ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติวา 
  สุดทายเวลานี้เรายื่นแผนไปท่ีสภาพัฒนฯ ซ่ึงสภาพัฒนฯ เห็นดวยกับเราครับ  
  เนื่องจากจังหวัดระยองก็ทราบกันดีอยูวาเรามีปญหากันมาก เม่ือเห็นดวยกับเรา  
  สภาพัฒนฯ ก็ใหเงินเพ่ิมเติมมาอีก 233,000,000 บาท เปนงวดท่ีสอง  
  จากงวดแรก 115,000,000 บาท มาไดตกจากเทศบาลมาบตาพุด  
  จํานวนรอยกวาลานบาท ไดหลุมฝงกลบ เพ่ิมหลุมหนึ่ง และไดโรงคัดแยกขยะ 
  อันหนึ่ง และใหมาอีก 233,000,000 บาทนี้ เราก็จะมีขบวนการคัดแยก 
  เพ่ิมข้ึน เพราะเดิมโรงคัดแยกท่ีเรามีอยูคัดไดเฉพาะของเทศบาลมาบตาพุด  
  วันหนึ่ง 100 กวาตัน แตขยะตอนนี้มา 400 กวาตัน ซ่ึงมันก็ไปไมได  
  มันก็ตองเพ่ิมในเรื่องของการคัดแยก และในขณะเดียวกันเม่ือสภาพัฒนฯ  
  ใหเงินเรามาแลว มันก็ไมสมบูรณอยูดี ไมมีผูเผา จะตองเอา RDF ใสรถวิ่งไป 
  สระบุรี ทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลครับ คาขนสง 
  ก็หมด ไมเหลืออะไรครับ ไปก็ไมรอด เราก็กําลังทําแผนเรื่องการมีโรงไฟฟา  
  เราก็นึกวาไปดูงานมาท่ัวประเทศไมมีโรงไฟฟาไหนเลยท่ีประสบความสําเร็จ  
  ณ วันนี้ ซ่ึงมันยากมากครับ แลวแตละแหง คากําจัดขยะก็แพง เราไปดูท่ี 
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  จังหวัดภูเก็ต  ซ่ึงภูเก็ตนี้รัฐบาลตองใหปหนึ่งเกือบรอยลานบาท เราไปดูท่ี 
  หาดใหญ อันนี้เดินเครื่องไมไดนะครับ ยังเดินเครื่องไมไดเลย และคากําจัด  
  ขยะท่ีทํากันไวท่ีเทศบาลนครหาดใหญ 450 ตอตัน ผมวาถาองคการบริหาร 
  สวนจังหวัดไปดําเนินการแลวเก็บคาขยะตันละ 450 บาท หรือ 600 บาท  
  อยางภูเก็ต ผมบอกศูนยขยะนี้ก็คงเปนอนุสาวรียตอไป อยางไรเสียก็ไมมีทาง  
  ท่ีทองถ่ินจะมีเงินงบประมาณมาใหกําจัดขยะได เพราะฉะนั้นมันก็ไมมีทางประสบ 
  ความสําเร็จไดเลย แตวาโชคดีท่ีรัฐบาลชุด คสช. เขามา เพราะจัดเรื่องขยะเปนเรื่อง 
  แรกเลย และก็ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ก็บินมาเลยครับ บังเอิญทานเปนประธาน 
  พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก ท่ีอยูในพ้ืนท่ีของเรา สภาพัฒนฯ ก็เสนอเรื่องไป  
  วาเรื่องนี้ขององคการบริหาร สวนจังหวัดขาด ยังไมครบวงจรจริง ๆ ทานก็สั่ง 
  ใน คสช. วาใหจังหวัดระยอง องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  และกลุมบริษัท ปตท. ดําเนินการสรางโรงไฟฟา คือเราไมตองทําโรงไฟฟา  
  แตใหเอกชนมาทําครับ แตวาคําสั่ง คสช. ก็ไมงาย สั่งจริงแตพอมาเปด 
  ระเบียบดู ทานประธานสภาเทศบาลครับ ณ วันนั้น จน คสช. ปฏิวัติมา 
  จนกระท่ังวันนี้เรื่องผมยังไมถึงไหนเลย เพราะวาผมตองไปเขาขบวนการรวมทุน  
  เพราะขยะนี่คือสมบัติของชาติ ตองรวมทุน และตองดําเนินการตามขบวนการ  
  ตามระเบียบกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย พรอมท้ังกระทรวงอ่ืนอีกมากมาย  
  เวลานี้เรื่องท่ีผมทํากันติดอยูท่ีอัยการสูงสุดเพราะกอนท่ีเราจะเซ็นตสัญญาก็แลวแต 
  อัยการสูงสุดตองตรวจรางสัญญากอนวาสัญญานี้หลวงเสียเปรียบหรือไม แลวสัญญานี้ 
  จะเกิดประโยชนอยางไร ซ่ึงผมเรียนทานประธานวาผมอธิบายยากมาก  
  เนื่องจากเราไมไดใสผลประโยชนขององคการบริหารสวนจังหวัดเลย  
  ไมใชวาเราตองการใสตันหนึ่ง ตองเก็บ 400 - 500 บาท เราไมใสเลย  
  เราใสอยางเดียววาใหกลุมบริษัท ปตท. กําจัดขยะใหถูกท่ีสุด นั่นคือ 
  ผลประโยชนท่ีคนจังหวัดระยองจะไดประโยชน เราก็เลยมีขอตกลงกับกลุม 
  บริษัท ปตท. วาคุณตองเก็บผม 100 บาท ซ่ึงการอธิบายตรงนี้ทุกอยางทุกคน 
  ไมเขาใจ เพราะวาถาเขาใจวาทําไมองคการบริหารสวนจังหวัดไมไดอะไรเลย  
  แตผมก็ชี้แจงวาผมไมตองการไดอะไรจากพ่ีนองประชาชน จากองคการบริหาร  
  สวนตําบลทองถ่ินอยูแลว ขอใหขยะหมดไป และขอใหทองถ่ินเสียเงินนอยท่ีสุด  
  ถาเปนอยางนี้ ทองถ่ินท่ีอ่ืนจะเสียเงินอยูตันหนึ่งประมาณ 100 กวาบาท  
  ผมวาท้ังประเทศนี้ไมมีใครทําได เพราะเราตกลงกับ ปตท. วาจะตองมองเปนเรื่อง  
  ของความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ มากกวาเรื่องของธุรกิจ เพราะ ปตท. มีฐานธุรกิ 
  อยูในจังหวัดระยองหลายแสนลานบาท ถาทานเอากําไรเรื่องนี้ผมวาทานแย  
  ทานตองมาชวยกันใหบานเมืองนี้มันสะอาด และถาทุกฝายไมวาทองถ่ินอ่ืนหรือองคการ 
  บริหารสวนตําบล เทศบาล กําจัดขยะถูก ผมวาคูแขงก็ไมมี ผมวานายกเทศมนตรี  
  นครระยอง จะคิดทําโรงไฟฟาแขงกับผม ไดราคา 100 บาท หรือไม ถาไมได  
  จะทําไดอยางไร หรือท่ีอ่ืนท่ีจะทํามาบตาพุดอาจจะคิดทําแขงกับผม แตวา  
  คุณตองกําจัดถูกกวาผมนะครับ เพราะวาถาแพงกวาผมคุณเอามาใหผม 
  ไมดีกวาเหรอ คุณจะทําแพงทําไม สุดทายวันนี้ตองมารบกวนทานประธานสภา 
  เทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ดูตามระเบียบแลวผมยังไมได 
  รับอนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยองเลย ในรายละเอียดท้ังหมด ของเทศบาล 
  เมืองมาบตาพุดผมไปชี้แจงเอง และเวลานี้ผมเรียนทานประธานสภาเทศบาลวา 
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  ทุกอยางมันยากมาก ถาบอกวาทานใหเฉพาะทําขยะ และผมทําไฟฟาทานจะ  
  ใหผมหรือไม ถาใหไฟฟาแลวทานคัดแยกใหผมหรือไม และถาผมคัดแยกและ  
  ผมเอาสารอินทรียไปหมักเปนแกสแลวทานใหผมหรือไม เพราะฉะนั้นขอเรียน 
  วาผมตองมาชี้แจงทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังทานสมาชิกสภา 
  เทศบาลวามันเปนเรื่องท่ีสําคัญ เวลานี้เรื่องของผมไดรับหนังสือยินยอมจาก 
  ทานนายกเทศมนตรี นายวรวิทย  ศุภโชคชัย ท่ีมาถึงผมนะครับ แตวาผมดูแลว 
  ยังไมมีอนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง ดูระเบียบแลวอยางไรก็ตองเขาสภา 
  เทศบาลเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบพัสดุ ผมขอเรียนวาท่ีผมมาในวันนี้ก็เพราะวา 
  ในการขอญัตติครั้งนี้ ตองใหครบ ไมเชนนั้นวันหนาผมก็มาหาทานอีก  
  เพราะผมตองการทําเรื่องเก่ียวกับขยะตรงนี้เพ่ิมอีกนิด คือไมมี ซ่ึงอานดูแลว  
  ในรายงานการประชุมเท่ียวนี้ไมไดขอไว เพราะฉะนั้นผมเรียนวาการขอใช 
  พ้ืนท่ีของเทศบาลนครระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด เปนการขอใชเพ่ือทํา 
  เปนศูนยขยะครบวงจร ผมใชคําวาครบวงจร เพราะถาผมทําถนน ผมก็ตองมา 
  ขออนุญาตทานอีกวาผมทําถนนไดหรือไม หรือไมก็มาขุดบอน้ําไดหรือไม  
  เพราะฉะนั้นผมตองเรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลและทานประธานสภา 
  เทศบาลดวยวา ผมขอครบ เพ่ือทําใหศูนยขยะนี้ครบวงจร โรงไฟฟาก็ตองอยูในนี้  
  ศูนยคัดแยกก็อยูในนี้ หมักน้ําก็อยูในนี้ ปุยก็อยูในนี้ เพราะพวกนี้เอาจากขยะท้ังนั้น  
  ไปทําใหเกิดประโยชนใหมันหมดไป สุดทายมันจะมีขยะท่ีหลุมฝงกลบอยูให 
  นอยท่ีสุด นั่นคือไมเกิน 10 เปอรเซ็นต เม่ือไมถึง 10 เปอรเซ็นต หลุมท่ีวาเราจะขยาย  
  เราก็ลด มันก็จะไมมีพ้ืนท่ีพอจะใชไดตลอดไป ตองไปซ้ือท่ีดินใหม ตองไปทํา  
  ประชาวิจารณใหม ไปทะเลาะกับชาวบานใหม ผมก็ทะเลาะกับชาวบานท่ีไม 
  เขาใจนะครับ แตวาผมตองตัดสินใจเดินหนา ผมมาใหม ๆ มีคนมาคัดคานอยู  
  3 - 4 พันคน หนาองคการบริหารสวนจังหวัด ผมไมเคยถอยครับ เพราะผมถือวา 
  โครงการนี้ตองทํา อยางไรเสียก็ตองทํา ผมคิดวาไมเชนนั้นทานจะเอาขยะไปท้ิง 
  ตรงไหน ไมมีใครอยากใหขยะไปอยูใกลบานเขาหรอกครับ แตตอนนี้เราซ้ือท่ีแลว  
  เราเดินมาไกล เราศึกษาแลว มีความไมเขาใจผมก็ตองไปชี้แจงทุกเวที  
  ท่ีเทศบาลตําบลทับมา เทศบาลตําบลน้ําคอก ผมไปมาหมด และในศูนยนี้ 
  ผมเรียนวาผมสรางเตาเผาขยะติดเชื้อ เพราะมันตองใช ทานก็ตองอนุญาต  
  ท่ีอยูในนี้ ก็คือขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล ท้ังหลายท้ังปวง ท่ีอยูในจังหวัด 
  ระยอง ศูนยอนามัยท้ังหลาย ทานทราบหรือไมวาเขาเอาไปท้ิงท่ีไหน ถาไมมี  
  ทานคิดวามันจะเปนอยางไร เราเปดหลุมขยะอยู เราตองตรวจทุกวันวามีขยะ 
  ติดเชื้อมาหรือไม ถามีเราตองรีบแจงทันที และถามวามีหรือไม มีครับ  
  แตเราตองติดตามเลยวามันมาจากไหน ตองไปไลจากตนตอ เพ่ือไมใหมาปนอยู 
  ในขยะชุมชน และท่ีศูนยนี้ก็มีศูนยขยะติดเชื้อไดเงินมาแลวจากรัฐบาล  
  โดยใหมารอยกวาลานบาท เปนการเผาขยะติดเชื้อโดยอยางเดียวเลย ซ่ึงก็อยู 
  ในศูนยขยะครบวงจรนี้ครับ ซ่ึงถือวาเปนการบริหารจัดการรวมแบบเบ็ดเสร็จเลย  
  และก็ชี้แจงชาวบานจบหมด จนไดเงินมาเรียบรอยหมด ท้ังหลายท้ังปวงนี้ 
  คือเรื่องท่ีผมเรียนทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาล  
  และฝายผูบริหารของเทศบาลนครระยอง วาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  มีความจําเปนท่ีตองขอใชท่ีของเทศบาลนครระยอง ตามญัตติท่ี 
  ทานนายกเทศมนตรี นายวรวิทย  ศุภโชคชัย เสนอตอสภาเทศบาลนครระยอง 
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  แหงนี้ และผมยินดี ตอบคําถามสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานท่ียังสงสัยหรือยัง 
  ไมเขาใจ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คุณปยะ  ปตุเตชะ 
ประธานสภาเทศบาล    ขอขอบคุณแทนพ่ีนองประชาชนชาวจังหวัดระยองท่ีทานไดเล็งเห็นปญหาขยะ  

  ตั้งแต ปพ.ศ.2538 ทานสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายหรือสอบถาม 
  เพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน   
  มโนพรศิริกุล ครับ 

นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ผูเขารวมการประชุมทุกทาน  

  ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  
  ตองขอขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คุณปยะ  ปตุเตชะ  
  ท่ีไดใหความกระจางกับสภาเทศบาลนครระยอง  ผมมีความคิดเห็น และมี 
  ความคิดเชนเดียวกับทานวาจังหวัดระยองจําเปนตองมีศูนยกําจัดขยะ 
  ครบวงจร เพราะวาไมเชนนั้นก็จะเปนปญหาใหกับทุกชุมชน และทุก อปท.  
  ท่ีทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด คุณปยะ  ปตุเตชะ ไดมีการอธิบาย 
  เก่ียวกับท่ีมาท่ีไปของโครงการนี้ สิ่งท่ีผมตองการจะขอความกระจาง  
  คือขออนุญาตสอบถามวาขณะนี้ท่ีศูนยกําจัดขยะของเรามีการดําเนินการไปถึง  
  ระดับไหนบางนะ นี่คือขอท่ี 1 และขอท่ี 2 ในเรื่องของโรงไฟฟาท่ีทานได  
  อธิบายใหฟง ขณะนี้ไดมีการดําเนินการไปแลวบางหรือยัง สวนอีกเรื่องหนึ่ง 
  เรื่องสุดทายคือวาเทาท่ีทานไดอธิบายมาใหฟงในเรื่องของการมีการคัดแยกขยะ  
  ในเรื่องของการเปนขยะอินทรียก็ดี เปนขยะพลาสติกก็ดี สิ่งท่ีตองการจะฝาก  
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังทานนายกองคการบริหาร 
  สวนจังหวัด คุณปยะ  ปตุเตชะ คือตองการจะใหองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ชวยสงเสริมในเรื่องของการคัดแยกขยะใหเปนรูปธรรม ของจังหวัดระยอง 
  ทุก อปท. หรือทุกทองถ่ิน เพราะถาสมมุตวาตนทางมีการคัดแยกขยะ  
  มีการรวมมือกันอยางดี ปลายทางเราก็จะทํางานงาย และจะไมคอยมี  
  ปญหามากนัก เราจึงตองการจะใหทางองคการบริหารสวนจังหวัดเปนแมงาน  
  เดินเรื่องใหเปนรูปธรรมในเรื่องของการคัดแยกขยะดวย ขอบคุณครับทาน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานนายกองคการบริหาร  

  สวนจังหวัดระยองครับ 

นายปยะ  ปตุเตชะ  - ทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  
นายกองคการบริหาร    ผมตองเรียนวาขณะนี้ศูนยกําจัดขยะครบวงจรเรารับขยะ เรามีสัญญากับกลุม 
สวนจังหวัดระยอง    บริษัท ปตท. คือตองมีขยะ 500 ตัน เขาถึงจะสรางโรงไฟฟาได เราเปดรับขยะ  

  เพราะนโยบายของรัฐบาลบอกวาทุกคนตอจากนี้หามท้ิงไมเปนท่ี ตองท้ิงแบบ  
  ถูกตองในหลักสุขาภิบาล เราก็ เปดรับเลย แตเราไมสามารถคัดแยกได 100 เปอรเซ็นต  
  เพราะเรามีความจํากัดในเรื่องโรงคัดแยก ในงบประมาณ 230 กวาลานบาท  
  ท่ีไดมาจากสภาพัฒนฯ นั้น มีบอขยะใหเรา 2 บอ บอละ 30 ไร ตอนนี้เต็ม 
  ไปแลวหนึ่งบอ เหลืออีกบอหนึ่งมีเสริมไว ถามวาขณะนี้รับมาวันหนึ่งประมาณ  
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  400 ตัน คัดแยกไดประมาณ 150 ตัน ไมเกิน 200 ตัน เพราะโรงคัดแยก 
  ของเราท่ีไดมาจะมีคนใชแรงงาน ทานประธานสภาเทศบาลคิดดูวาคนไทย 
  มีใครไปคัดแยกขยะบางหรือไม นอกจากตางชาติไมมีหรอกครับ วันนี้คน  
  มาครบก็คัดไดมากหนอย พรุงนี้ปวยหรือมันทนไมไหวก็มากันนอย ก็เหลือ 50 - 60 ตัน  
  นี่คือปญหา และผมเรียนไดเลยวาตอจากนี้ไปใครก็แลวแตคิดการคัดแยก 
  โดยใชคน ก็จะไปไมรอด เพราะไมมีเครื่องเดิน คือกดเครื่องปบมันเดิน  
  แตคนหยิบคนทํานั้นไมพอ  และ ปตท.ตองมาดูเรา โดยกลุมบริษัท ปตท.  
  เขาตองลงทุนเครื่องคัดแยกโดยใชเทคโนโลยี ไมใชคน เพราะถาใชคนเขา 
  ก็ไปไมรอด เราบอกเขาเลยวาคุณจะไปไมรอด เพราะฉะนั้นคุณตองไปดูเครื่อง  
  มาวาเครื่องของคุณจะคัดแยกอยางไรใชคนไดไมเกิน 5 คนท่ีกดปุมแลวก็  
  เครื่องเขาลงทุนประมาณ 400,000,000 บาท เพราะตองคัดแยกอยางไร   
  ใชคนไดไมเกินหาคน คือกดปุม เขาลงทุน ประมาณสี่รอยลานบาท เขาตองคัดแยก  
  ถาถามวาเวลานี้ถึงไหน  คือ  

1. รับขยะไดประมาณ 400 ตัน  
2. คัดแยกไดประมาณไมเกิน 200 ตัน  
3. กําลังกอสรางตามงบประมาณของสภาพัฒน  
4. ปตท. ตองเอาเครื่องคัดแยกมาลงทุนใหเรา  
5. เราตองมีขยะสงปตท. 500 ตันตอวัน  
นี่คือในสัญญาในอนาคต แตผมใกลถึงละ 500 ตัน แตใกลถึงแบบ 

  ไมอยากจะถึง เพราะวาถามา 500 ตัน เม่ือไรผมก็เหนื่อย เพราะผมยังคัด  
  แยกไมไดเครื่องมือเรายังไมพรอม หากมา 500 ตัน ก็ตองนําไปหลุม 300 ตัน  
  เครื่องผมเสียผมก็ตองไปหลุม 500 ตัน และหลุมก็จะเต็ม แตผมก็บอกวา 
  ถาเต็มเราก็ตองรื้อมา และก็มาเผา เม่ือกลุมบริษัท ปตท. ดําเนินการแลวเสร็จ  

      นี่คือคําถามขอแรกของทานสมาชิกผูทรงเกียรติวาทําอะไรถึงไหน สวนคําถาม  
  ท่ีสองท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาลถามวาโรงไฟฟาท้ังหมดเปนการลงทุนของ 
  กลุมบริษัท ปตท. เราไมเก่ียว เราไมอยากไดอะไรเลย ท่ีผมเรียนตั้งแตตนแลว 
  เพราะความไมอยากไดของเรา จึงทําใหในการท่ีจะทวงวาทําไมโรงไฟฟาเสร็จแลว  
  25 ป ทําไมโรงไฟฟาไมยกใหเราผมรออีก 25 ป โรงไฟฟาเอาไปทําไรครับ  
  เทคโนโลยีคงเปลี่ยนไปมาก และเราจะมีปญญาไปบูรณะรักษาหรือไม   
  เราไมไดสนใจ เราสนใจแควาใหถูกท่ีสุด และใหเร็วท่ีสุด และใหคุณดําเนินการไป  
  ฉะนั้นโรงไฟฟาท้ังหมดเปนหนาท่ีของกลุมบริษัท ปตท. ซ่ึงเขาไปดูมาจาก 
  ตางประเทศ เราเชื่อม่ันในชื่อเสียงของกลุมบริษัท ปตท. วาถาเขารับเดิน 
  หนาแลว เขาตองเอาของดีท่ีสุดมากําจัดใหเราใหดีท่ีสุด และเขาก็ตองไดไฟ  
  เพราะไฟท่ีเขาขายไปนั้นเขาก็ไดเงิน เพราะเขาลงทุน เพราะฉะนั้นโรงไฟฟา  
  ท้ังหมดเปนหนาท่ีของกลุม ปตท. ซ่ึงเราไมมีความรูท่ีจะไปดูเทคโนโลยีเขาวา  
  เอามาจากประเทศไหน เราก็ปลอยเขาเลย คุณจะเอาแบบพิเศษหรือจะเอา  
  แบบไหนมาท่ีคุณดูขยะเราแลว ดูปญหาของเราแลว คุณสามารถดําเนินการได 
  ผมพอใจ คุณตองกําจัดใหไดวันละ 500 ตัน ผมสงมา 500 ตัน  
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  คุณตองกําจัดใหหมด 500 ตัน โดยไมมีเหลือ ไมมีใหไปลงหลุมเรา อันนี้คือ 
  เรื่องโรงไฟฟา เรื่องท่ี 2 เรื่องคัดแยกนั้นผมเรียนแลววาคัดแยกเปนระบบใหม 
  หมายถึงเขาตองมีเครื่องและใชคนนอยท่ีสุด จะเปนระบบเทคโนโลยีแบบไหน 
  ก็ตามเราก็ใหเขาลงทุนเอง เพราะฉะนั้นเขาลงทุนท้ังโรงคัดแยก และโรงไฟฟา  
  มันจะไปในทิศทางเดียวกันเปน RDF สวนอินทรียเขาคืนมาท่ีเรา พอเม่ือเขา 
  คัดแยกแลว พอเปนสารอินทรียแลวขบวนการเขาทําอะไรไมได เขาก็สงคืนมา  
  องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดก็ตองมาขอ 
  งบประมาณเพ่ิมเติมวาเอาสารอินทรียนี้มาหมักเปนแกส มาทําเปนปุย  
  สารปรับปรุงดิน หรือมาทําอะไรก็แลวแต ซ่ึงเอากลับคืนไปใหองคการบริหาร 
  สวนตําบลท่ีมีสวนผลไม  มีสวนยาง ซ่ึงเปนปุยท่ีใหแกชาวบานหรือ 
  บริษัท ปตท. ท่ีจะซ้ือไปทําสวนในหนา ปตท. ก็วากันไปตามท่ีเราจะตองมา 
  จัดการ เพ่ือไมใหขยะกลับไปท่ีหลุมอีกเหมือนเดิม สวนเรื่องสุดทาย 
  ทานสมาชิกสภาเทศบาลถามวาสงเสริมใหมีการคัดแยกจากครัวเรือน ผมไดทํา 
  อยูแลว แตวาหลักจริง ๆ อยูท่ีทองถ่ิน เชน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล  
  ก็ตองไปสงเสริม เรากับทับมาก็ทํากัน เพียงแตวาท่ีเราทําไดคือศูนยขยะเรานั้น  
  ขอใหรูวาหมูบานไหนคัดแยกหรือท่ีไหนคัดแยก โดยโรงเรียนเราจะมีหนวยซ้ือ 
  ไปซ้ือท่ีโรงเรียนเลย โดยทําการชั่งขยะและจายเปนเงินสดใหเขาไป และนํา 
  ขยะกลับมาท่ีศูนยขยะ โรงเรียนจะไดมีเด็กเดินเก็บขยะท่ีมีคามาขาย และก็ได  
  คูปองไปแลกขนมในโรงเรียน โดยแคเปนคนไปซ้ือขยะมา และก็ซ้ือในราคา  
  ท่ีแพงกวาท่ัวไป เพ่ือสงเสริมใหมีการคัดแยกขยะ โดยใหเด็กเก็บขยะจากบาน  
  มาขายท่ีโรงเรียน แตผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล 
  ผานไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ วาเรื่องนี้หลักจริง ๆ ไมไดอยู 
  ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง แตหลักจริง ๆ อยูท่ีเทศบาล และองคการ 
  บริหารสวนตําบล ท่ีเขาตองไปวางแผนคัดแยกขยะใหไดมากท่ีสุด และเม่ือคัด 
  แยกไดมากท่ีสุดเม่ือไร ศูนยขยะองคการบริหารสวนจังหวัดก็จะไปไมรอด  
  และก็ยินดีท่ีจะไปไมรอด แตขอใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทํา 
  ใหไดก็แลวกัน เพราะวาถาคัดแยกหมด ผมถามจะมีอะไรเขามาท่ีศูนยผมครับ  
  ไมมีหรอกครับ เพราะฉะนั้นอนาคตเริ่มสงเสริมไป หรือเริ่มทําอะไรไป  
  ก็จะกลับมาเปนประโยชนตอพ่ีนองประชาชนอยูดี องคการบริหารสวนจังหวัด 
  ก็มองวาเราทําไดในสวนท่ีเราสามารถดําเนินการได ขอบคุณทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลทานใดประสงคท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญทานนายกองคการ  

  บริหารสวนจังหวัดระยองครับ 

นายปยะ  ปตุเตชะ  - ทานประธานสภาเทศบาลครับ ผมดูแลวทานท้ังหลาย ทานสมาชิกสภา  
นายกองคการบริหาร     เทศบาลก็คงจะไมติดใจอะไรนะครับ ผมขอขอบคุณทานประธานสภาเทศบาล  
สวนจังหวัดระยอง         และทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ตลอดจนฝายผูบริหาร  

  คือทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี และเจาหนาท่ีของเทศบาล  
  นครระยองทุกคน ซ่ึงวันนี้ผมก็ภูมิใจมากท่ีไดมาชี้แจงในเรื่องท่ีเปนประโยชน 
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  กับพ่ีนองชาวจังหวัดระยอง โดยตองการจะฝากทานนายกเทศมนตรีไววา 
  เขียนญัตตินี้ กรุณาเขียนใหครอบคลุมโดยใหครบประเด็นท่ีเก่ียวกับขยะ  
  เก่ียวกับเรื่องครบวงจร ไมเชนนั้นวันหนาผมก็ตองมาชี้แจงอีก ไหน ๆ  
  ทานก็ยินยอมใหใชแลว ไมเชนนั้นคนก็อาจจะตีความวาไมไดใหมา  
  ขอบคุณทานประธานสภาเทศบาลครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลทานใดประสงคจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  

      (  -ไมมี-  )  

    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปราย ผมจะขอมติจาก  
        สภา เทศบาลนครระยองแหงนี้ครบั ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ 

  กับการใชประโยชนท่ีดินบรเิวณศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 
  จังหวัดระยองโปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 21 ทาน เปนเอกฉันท-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 21 ทาน เปนอันวาสภาเทศบาล 
      นครระยองแหงนี้เห็นชอบกับการใชประโยชนท่ีดินบริเวณศูนยกําจัดขยะ 

  มูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง ตองขอขอบคุณทานนายกองคการบริหาร 
  สวนจังหวัดระยองอีกครั้งครับ คุณปยะ  ปตุเตชะ ทานรองนายกองคการบริหาร 
  สวนจังหวัด คุณกิตติ  เกียรติ์มนตรี และทานเลขานุการนายกองคการบริหาร 
  สวนจังหวัดระยอง คุณโชดก  วิริยะพงษ ท่ีไดเขารวมการประชุมในครั้งนี้ 

มติท่ีประชุม   - เห็นชอบกับการใชประโยชนท่ีดินบริเวณศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม 
  แบบครบวงจรจังหวัดระยอง 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติอ่ืน ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องจะเสนอตอ 
ประธานสภาเทศบาล       สภาเทศบาลแหงนี้ขอเชิญครับ เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ  
ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 

  ท่ีไดเห็นชอบหรืออนุมัติผาน ไมวาจะเปนญัตติตั้งแตแรกมา จนถึงสุดทายคือ 
  ญัตติขอรับความเห็นชอบใชประโยชนท่ีดินบริเวณศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม 
  แบบครบวงจรจังหวัดระยอง ซ่ึงดูแลวเหมือนวาเราใหใชแบบฟรี ๆ นะครับ  
  แตจริง ๆ แลวเราคอนขางจะไดเปรียบกวาท่ีอ่ืน คือท่ีอ่ืนตองสงใหเขา เขาคิดคา 
  จัดการตันละ 400 บาท แตของเทศบาลเราเขาคิดแค 200 บาท คือเทากับวา 
  เราไดถูกกวาเขาครึ่งหนึ่ง เนื่องจากวาเราเปนเจาของท่ีดิน มาบตาพุดก็ 200 บาท  
  เชนเดียวกัน ผมคิดแลววาวันหนึ่งขยะเราจํานวน 100 ตัน วันหนึ่งก็จํานวน  
  20,000 บาท เดือนหนึ่งก็จํานวน 600,000 บาท ปหนึ่งก็จํานวนเจ็ดลานกวาบาท  
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  คือเราไดสวนตางตรงนี้ โดย 10 ป เราก็เจ็ดสิบกวาลานบาท บางคนดูวาทําไมให 
  ใชฟรี ๆ เลย ซ่ึงจริง ๆ เขาลดใหเราตั้งแตแรกแลว แตผมก็บอกวาเทศบาลเราเปน 
  เจาของท่ีดิน ขอใหลดใหเล็กนอยไดหรือไม เขาบอกเอาไปเลยเทาทุน 200 บาท  
  ก็แลวกัน คือจะเรียนใหทราบวาไมใชฟรีนะครับ คือเราตองจายเงินคากําจัดขยะ  
  เพราะวาเขายังมีตนทุนในคาใชจายอยูมาก เขาบอกวาจริง ๆ แลวตองการให 
  เทศบาลทุกแหงคัดแยกใหหมดเลย เขายอมขาดทุนครับ ยอมขาดทุนท่ีบอขยะเลย  
  ก็คือไมตองมีขยะไปแลว หากทุกคนมีวิสัยทัศนท่ีดีแยกขยะไดทุกครัวเรือนกันหมด  
  และไมมีขยะหลงเหลือไปยังบอขยะ จึงชี้แจงใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบ 
  วาเราจายแค 200 บาท ตองกราบเรียนเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลใหทราบ  
  ขอบพระคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน   
ประธานสภาเทศบาล    มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ตองขอขอบคุณครับท่ีทานนายกเทศมนตรีไดชวยชี้แจงในเรื่องรายละเอียด  
  ซ่ึงผมกําลังจะสอบถามอยูพอดี ในเรื่องของคาตอบแทนวามีหรือไม  
  ซ่ึงทานนายกเทศมนตรีก็ไดอธิบายใหฟงแลววาองคการบริหารสวนจังหวัด 
  เขาคิดเทศบาลเราในราคาท่ีถูกกวาท่ีอ่ืน ผมตองการจะสอบถามทานประธานสภา 
  เทศบาลผานไปยังทานนายกเทศมนตรีวาในสวนของคากําจัดขยะ ซ่ึงตามท่ีทาน 
  นายกเทศมนตรีไดอธิบายไปเม่ือสักครูวาปหนึ่งประมาณเจ็ดลานกวาบาท  
  ตรงนี้ถือวาเปนคาใชจายของเทศบาลถูกตองหรือไมครับ คือท่ีเราจะตองจาย  
  เพราะวาเทศบาลเรามีจางบริษัทเอกชนในการจัดขนขยะ อันนั้นอีกสวนหนึ่ง 
  ถูกตองหรือไมครับ ผมเขาใจอยางนี้ถูกตองหรือไมครับ ใหทานนายกเทศมนตรี 
  ชวยอธิบายใหฟงดวยครับ อีกประเด็นหนึ่งคือจากการท่ีองคการบริหารสวน 
  จังหวัดไดขอใชท่ีของเทศบาลนครระยองนั้น ไมทราบวามีระยะเวลาในการขอใช  
  หรือวาเทศบาลเราจะใหใชไปอยางไร ตลอดไปหรือไมครับ ขอบคุณครับ 
  ทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ  
ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 

  ท่ีไดสอบถาม ก็อยางท่ีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลเขาใจนะครับวาเก็บขนตางหาก  
  คือการจางบริษัทเก็บขนตางหาก สวนคาบริหารจัดการสวนในบอขยะนั้นอีกสวนหนึ่ง 
  ตางหากครับ สวนเรื่องระยะเวลาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอใชท่ีดิน 
  ของเทศบาลนครระยองนั้นก็คงตองใชไปตลอด เพราะวาขยะมันหยุดไมได  
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  เวนแตตอไปในอนาคตขางหนา หากวามีการบริหารจัดการขยะท่ีดี และมีการคัด 
  แยกจากครัวเรือนจนไมมีขยะสงไปท่ีบอขยะแลว ถึงเวลานั้นก็คงตองมาประชุม 
  หารือกันอีกครั้งหนึ่ง คือองคการบริหารสวนจังหวัดเขาคงไมเอาท่ีไว คือหากไมได 
  บริหารจัดการขยะแลวก็คงจะคืนพ้ืนท่ีใหเทศบาลไปดําเนินการจัดการเหมือนเดิม  
  ขอบพระคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

      (  -ไมมี-  )  

    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือสอบถาม  
        เพ่ิมเติม วันนี้ทางเทศบาลนครระยองก็ไดดําเนินการประชุมมาครบ 

  ทุกระเบียบวาระการประชุมแลว ขอขอบคุณทางคณะทานผูบริหาร  
  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ทานสื่อมวลชนและผูเขารวมการประชุมทุกทาน ผมขอปดการประชุมครับ   

(ปดประชุมเวลา 16.00 น.) 
 

           (ลงชื่อ)                                            ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 
 

            (ลงชื่อ)                                         ประธานตรวจรายงานการประชุม  
             (นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต) 
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต) 

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)    
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            
                    (นายประเสรฐิ  ฟาประทานชัย)    
 

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                  
                        (นายอนุสรณ  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

 

 

 

 


	หลักการขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
	พ.ศ. 2559 จำนวน  15,764,000  บาท(สิบห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พัน-
	บาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้

