
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2559 ครั้งท่ี 1/2559 

วันท่ี  6  มิถุนายน  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. นายนิวัติ กลอมแกว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายผณินทร เกษรแพทย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท เลขานุการนายกเทศมนตรี 
10. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
11. นายนิพนธ   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
12. นายพัชวัฒณ   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายนรินทร   เจนจิรวัฒนา 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. นายปกรณ   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายมานะ   กึกกองสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายทศพร   รติยานุวัฒน สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายภาณุพงค   พัฒนวงศอนันต สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นางวรกมล   ปนปลื้มจิตต สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายรักเร   สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายสุพรรณ   บุญอนันต สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายอนุสรณ   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายบุญปลูก   ณีวงษ สมาชิกสภาเทศบาล 
30. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผูไมมาประชุม 

1. นายประกอบ อังควินิจวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรี       
2. นายไพรทูรย   รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล                   (ลากิจ) 
3. นายจิรโรจน   เกษรศิริศิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล                   (ลาปวย) 
4. นายณัฐพัฒน   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล                   (ลากิจ) 

ผูเขารวมประชุม 

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

6. นางกรรณิกา วิโรจนแสงทอง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ ผูอํานวยการกองชาง 
8. นางผองศรี ปยะยาตัง ผูอํานวยการกองการศึกษา 

9. นายเจตน ศรีสขุโข ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นายมานพ ศรีสพุรรณถาวร รก.ผูอํานวยการกองการแพทย 
11. นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ ผูอํานวยการสวนพัสดุ 
12. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
13. นางซอนกลิ่น ชูเชิด หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
14. นางสาวชนิดา เอมเปย หัวหนาฝายปกครอง 
15. นายชนินทร จันทนขาว หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
16. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

17. นางพิมพผกา ทายพงศศักดิ์ หัวหนาฝายอํานวยการ 
18. นางสาวอรุณรัตน ภูพันตันติ หัวหนาฝายงบประมาณ 
19. นางสาวกนก อารีรักษ ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

20. นางสาวฐปนีย โสภณ หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
21. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
22. นางสาวรัชนี คุมครอง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
23. นางเสาวลักษณ แกนทอง หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี 
24. นางสาววิราภรณ โคลงชัย หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน 
25. นางกุลยา กุลรัตน เจาพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ   - ทานผูมีเกียรติ พอแมพ่ีนองท่ีอยูทางบานท่ีชมการถายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2559 ครั้งท่ี 1/2559  
  บัดนี้ สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ผมขอกราบเรียนเชิญทานประธาน 
  สภาเทศบาลข้ึนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปนประธานในท่ีประชุมตอไป  
  ขอเรียนเชิญครับ 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                     ทานรองนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานเลขานุการ 
        นายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ทานสื่อมวลชน และผูเขารวม 

  การประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชมุสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 1  บัดนี้ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  ไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับ และกอนท่ีจะมีการเปดการประชุม

   ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลไดอานประกาศเรียกประชุมดวยครับ  

นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ   -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล                สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป 2559 

ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก      
  ประจําป 2559 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2559  ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 2  
  ประจําป 2559 ตั้งแตวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน 30 วัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล     
  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยท่ี 2 ประจําป 2559 แหงสภาเทศบาลนครระยอง ตั้งแตวันท่ี 10  
  พฤษภาคม 2559  เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน  30 วัน 

     ประกาศ ณ วันท่ี 27 เมษายน  พ.ศ. 2559 นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา 
  ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                       

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   วันนี้ผมมีเรื่องแจงใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบ ดังนี้ 

    - เรื่องรับโอนขาราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเปนพนักงานเทศบาล  
  คือนางพิมลพันธ  อารีรักษ  ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนักวิชาการ 
  สาธารณสุข (ดานบริการทางวิชาการ)  ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ             
  งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค กลุมงานเวชกรรมสังคม  
  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  ระยอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง มาบรรจุเปนพนักงานเทศบาล 
  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ งานการพยาบาล  
  ฝายบริการการแพทยและพยาบาล กองการแพทย เทศบาลนครระยอง  
  จังหวัดระยอง 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  1  มิถุนายน  2559 เปนตนไป 

 (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรื่องบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานเทศบาล จํานวน 1 คน ไดแก  
ประธานสภาเทศบาล   1. นายธรรมยุทธ  อุดมรัตนพงศ ผูไดรับการคัดเลือกลําดับท่ี 1 เปนพนักงาน  

  เทศบาล ในตําแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ งานทันตสาธารณสุข ฝายบริการ 
  การแพทยและพยาบาล กองการแพทย เทศบาลนครระยอง 

 (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

2. นางสาววีรสุดา  ธนกิจเจริญพัฒน ผูไดรับการคัดเลือกลําดับท่ี 2  
  เปนพนักงานเทศบาล ในตําแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ งานทันตสาธารณสุข  
  ฝายบริการการแพทยและพยาบาล กองการแพทย เทศบาลนครระยอง 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  1  มิถุนายน  2559 เปนตนไป 

 (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

- ตองขอแสดงความยินดี และยินดีตอนรับท้ัง 3 ทานครับ 

มติท่ีประชุม      - รับทราบ                      

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
                        ประจําป พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2559  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 3 มีนาค    

  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ  
  เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน 

นางอําไพ  วงเวียน  - ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ทานผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ดิฉันนางอําไพ  วงเวียน  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ขออนุญาตแกไขรายงานการประชุมหนาแรก  
  ซ่ึงวันนี้เจาตัวไมไดมาเขาประชุม จากรายงานการประชุม ผูมาประชุม ลําดับท่ี 19  
  นายไพรทูรย  รัตนพรวารีสกุล ซ่ึงคําวา “ไพร” ไมมี ร. นะคะ และในหนาอ่ืนท่ีมีชื่อ 
  คุณไพรทูรย คําวา “ไพร” ก็จะมี ร. ในทุกหนาเลย และขอแกไขหนาท่ี 11  
  บรรทัดแรก ตรงคําพูดของ  นางอําไพ  วงเวียน พิมพวา ขอบคุณครับ ซ่ึงดิฉันเปน 
  ผูหญิงคะ ขอใหแกไขเปน ขอบคุณคะ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน เชิญสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   ทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณปกรณ  แสงสุข 

นายปกรณ  แสงสขุ - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ขอกราบเรียนวาคุณไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ทานไดเปลี่ยนชื่อใหมแลวครับ จากนายไพฑูรย เปน นายไพรทูรย ซ่ึงมี ร. ครับ  

นางอําไพ  วงเวียน   - วันนี้เจาตัวไมไดมายืนยันดวยนะคะ ซ่ึงถาชื่อของทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย 
สมาชิกสภาเทศบาล    รัตนพรวารีสกุล เพ่ิม ร.  เพราะฉะนั้นตองนําปายชื่อไปเปลี่ยนใหเปน ไพรทูรย   

  รัตนพรวารีสกุล ดวยนะคะ ขอบคุณคะ  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน  
ประธานสภาเทศบาล   เรื่องปายชื่อนี้ผมจะขอรับหนาท่ีไปดู และประสานงานใหครับ เชิญสมาชิกสภา 
     เทศบาลทานตอไปครับ  

   (  -ไมมี-  )  

    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมติจากทานสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใด 
         เห็นสมควรใหรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
        สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 3  
                            มีนาคม 2559 โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกตอง  

มติท่ีประชุม    - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2559 

ระเบียบวาระท่ี  3  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไว 
ประธานสภาเทศบาล                  ตอสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
               ดวยนายกเทศมนตรี ตองรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได  

  แถลงไวตอสภาเทศบาล เพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารงาน และสราง 
  กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  เทศบาลนครระยองไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําป        
  พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ข้ึนตามนโยบายท่ีนายกเทศมนตรีนครระยองไดแถลงไว 
  ตอสภาเทศบาลนครระยอง  เปนประจําทุกป 

  เหตุผล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ 
  ปจจุบัน มาตรา 48  ทศ   วรรค 5   ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดง 
  ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป  
  และประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาล เพ่ือสรางความโปรงใสในการ 
  บริหารงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน กลุมองคกรตาง ๆ  
  การเปดเผยขอมูลขาวสารจึงเปนชองทางหนึ่งท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการ 

      เสริมสรางธรรมาภิบาลใหแกเทศบาลนครระยองในการบริหารงานใหเกิด  
  ประโยชนสุขตอประชาชนในชุมชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ และความมี 
  ประสิทธิภาพ 
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              จึงขอเสนอญัตติเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไว  
  ตอสภาเทศบาล ใหสภาเทศบาลนครระยองทราบ ขอบคุณครับทาน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                   

  (  -ท่ีประชุมฉายวีดีทัศน-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไมมี-  )  

มติท่ีประชุม      - รับทราบ                  

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
                      ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  
ประธานสภาเทศบาล            ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

  เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
      ดวยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภา 

  เทศบาลนครระยอง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 
  งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจายเปนรายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  ไปตั้งจายเปนรายการใหม  จํานวน 2 รายการ  เปนเงิน  3,153,800 บาท    

  (สามลานหนึ่งแสนหาหม่ืนสามพันแปดรอยบาทถวน)  ดังนี้   

                      1. กองการศึกษา 
                   แผนงานการศึกษา/งานระดับมัธยมศกึษา 
                         หมวดคาครุภัณฑ/ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
     - คากลองโทรทัศนวงจรปดพรอมติดตั้งภายในโรงเรียน 
      นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)  เปนเงิน 213,800 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืน- 
      สามพันแปดรอยบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายการท่ี 1.1  

      2. กองชาง 
      แผนงานเคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย 
      หมวดคาครุภัณฑ/ครุภัณฑการเกษตร 
     - คาเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง  จํานวน 3 เครื่อง เปนเงิน 2,940,000 บาท  
      (สองลานเกาแสนสี่หม่ืนบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายการท่ี 2.1 
      รวมท้ังสิ้น 2 รายการ เปนเงิน 3,153,800 บาท (สามลานหนึ่งแสนหาหม่ืน-  
      สามพันแปดรอยบาทถวน)  
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      เหตุผล  ตามท่ีเทศบาลนครระยองไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
      ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไวแลวนั้น แตหนวยงานมีความจําเปนตอง 
      ขออนุมัติโอนลดเงินงบ ประมาณรายจายดังกลาวเพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการใหม  
      เนื่องจากมีการกําหนดคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑไว ไมตรงตามวัตถุประสงค 
       การใชงาน ดังนี้ 
                       1. คากลองโทรทัศนวงจรปด สําหรับเครือขาย  แบบปรับมุมมองติดตั้ง 
      ภายนอกอาคารฯ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) งบประมาณ  
      ตั้งไว 85,000 บาท (แปดหม่ืนหาพันบาทถวน) โดยจะขอโอนลดเงิน 
      งบประมาณรายจายจากรายการเดิม และนําเงินงบประมาณเหลือจายบางสวน 
      มาสมทบเพ่ิมเพ่ือนําไปโอนตั้งจายเปนรายการใหม เปนคากลองโทรทัศน 
      วงจรปดพรอมติดตั้ง จํานวน 8 จุด ภายในโรงเรยีนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)   
      เปนเงิน 213,800 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนสามพันแปดรอยบาทถวน) 
     2. คาเครื่องสูบน้ํา แบบทอสูบน้ําพญานาค  จํานวน 3 เครื่อง   
      งบประมาณตั้งไว  2,940,000  บาท  (สองลานเกาแสนสี่หม่ืนบาทถวน)   
      โดยจะโอนลดเงินงบประมาณรายจายจากรายการเดิมมาตั้งจายเปนรายการใหม 
      เปนคาเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ดวยจํานวนและวงเงินงบประมาณเดิม 
      รวมท้ังสิ้น 2 รายการ เปนเงิน 3,153,800 บาท (สามลานหนึ่งแสนหาหม่ืน- 
      สามพันแปดรอยบาทถวน) 

     ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง 
  งบประมาณ “ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ   
  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 
  ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน”                                                                                                                                                                                             

                                                     จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง  
                                  เพ่ือท่ีเทศบาลจะไดดําเนินการตอไป ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล            หรือสอบถามเพ่ิมเติมในญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน   

  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล                    ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ผมมีเรื่อง 
                                  ตองการกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลสอบถามไปยังผูบริหารในเรื่องของ  
                                  คาเครื่องสูบน้ํา ซ่ึงตองการขอความกระจางดวย เพราะบังเอิญอาจจะเปน  
                                           ในเรื่องของเทคนิคสักเล็กนอย คือในรายละเอียดมีการระบุวาเดิมมีการตั้ง 
                                           ในเรื่องของงบประมาณไววาเปนคาเครื่องสูบน้ําแบบพญานาค มีอยู 3  เครื่อง  
                                           ซ่ึงจํานวนเงินก็เทากับท่ีตอนนี้ขอเปลี่ยนแปลงเปนแบบหอยโขง แตตรงนี ้
                                           ผมสงสัยวามีความแตกตางกันอยางไร และมีลักษณะการใชงานแตกตางกัน 
                                           อยางไรถึงตองมาขออนุมัติจากสภาเทศบาลเปลี่ยนเปนเครื่องสูบน้ําแบบนี้  
                                           ขอบคุณครับ  



 8 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล                      เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ     

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน ขอบคุณเพ่ือน 
  สมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดสอบถามเพ่ือความกระจางแกเพ่ือนสมาชิกสภา 
  เทศบาลในสภาเทศบาลดวยกันวาระหวางเครื่องสูบน้ําแบบพญานาค กับเครื่อง 
  สูบน้ําแบบหอยโขงตางกันอยางไร คือเครื่องสูบน้ําแบบพญานาคนั้นทอสูบจะ 
  เปนทอเหล็กแบบยาว ซ่ึงจะเปนแบบตรงเลยไมสามารถคดเค้ียวได แตถาเปน 
  แบบหอยโขงจะเปนทอยางจึงสามารถลอดไปตามทอน้ําตาง ๆ ได ตรงนี้จึง 
  เรียกวาทอหอยโขง แตตัวปมเหมือนกันหมด เพ่ือสะดวกตอการใชงาน  
  เพราะหากวาเราซ้ือแบบพญานาคมาใชแลวนั้น การใชงานจะไมสะดวกในการ 
  ใชแกไขปญหาน้ําทวมจึงขอเปลี่ยนมาใชเปนแบบหอยโขง ซ่ึงราคาเหมือนเดิม  
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล                          

      (  -ไมมี-  )  

    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใด 
        เห็นควรอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

  ไปตั้งจายเปนรายการใหม โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 21 ทาน-  )    

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 21 ทาน เปนอันวาสภาเทศบาล   
        นครระยองแหงนี้อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ  

  พ.ศ. 2559 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

มติท่ีประชุม   - อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

ระเบียบวาระท่ี  5   ญัตติเรื่องขออนุมัติใชจายเงินสะสม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติใชจายเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล            เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
                ดวยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาล 

  นครระยอง เพ่ือขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาล จํานวน 19,500,000 บาท   
  (สิบเกาลานหาแสนบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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  หลักการ  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาลนครระยอง เพ่ือจายเปนคา  
  ท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 2 รายการ ดังนี้  

     1. คากอสรางปรบัปรุงถนนและระบบระบายน้ํา  ถนนหนองบัวเชื่อม 
      ถนนราษฎรอุทิศ (ค. 2) และปรับปรงุระบบระบายน้ําบริเวณสี่แยก 
       ถนนจันทอุดม เปนเงิน 6,000,000 บาท (หกลานบาทถวน) รายละเอียดตาม 
      เอกสารแนบทายรายการท่ี 1 
     2. คากอสรางปรับปรุงคลอง เอ ไอ เอ เปนเงิน  13,500,000 บาท   
      (สิบสามลานหาแสนบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายการท่ี 2 

      รวม 2 รายการ เปนเงินท้ังสิ้น 19,500,000 บาท (สิบเกาลานหาแสนบาทถวน)   

      เหตุผล  ตามท่ีมีประชาชนไดรับความเดือดรอนเปนจํานวนมากจากเหตุอุทกภัย 
      ในเขตเทศบาลนครระยอง โดยในปท่ีผานมาไดเกิดน้ําไหลหลากเขาทวม 
      บานเรือนประชาชนและบริเวณเขตเศรษฐกิจท่ีสําคัญหลายครั้ง ในแตละครั้ง 
      กอใหเกิดความเสียหายกับทรัพยสินและบานเรือนประชาชนเปนจํานวนมาก  
      สถานการณความรุนแรงมีแนวโนมสูงข้ึนทุกป เนื่องจากเทศบาลนครระยอง 
      เปนชุมชนเมืองขนาดใหญ มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน  
      ภาคอสังหาริมทรัพยมีการเจริญเติบโตอยางกาวกระโดดท่ีดินมีการพัฒนา 
      อยางรวดเร็ว ท่ีรกรางวางเปลาถูกพัฒนาเปนโครงการจัดสรรและอาคารพาณิชย   
      ทําใหไมมีพ้ืนท่ีรับน้ําหรือแกมลิง  แมน้ําลําคลองก็แคบและตื้นเขินเพราะถูก  
      รุกล้ําดวยสิ่งปลูกสราง ดังนั้น เม่ือมีปริมาณฝนมากจึงไมสามารถระบายน้ําไดทัน   
      สําหรับแนวทางแกไขปญหาในระยะยาว ท้ังการบังคับใชกฎหมายกับผู 
      ท่ีเก่ียวของหรือการจัดหาพ้ืนท่ีรับน้ําหรือแกมลิงนั้น เกินกวาศักยภาพของ 
      ทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งจะดําเนินการแกไขปญหาเพียงลําพัง แตสําหรับ 
      แนวทางแกไขปญหาท่ีตองดําเนินการอยางเรงดวนนั้น  เทศบาลนครระยองได  
      แตงตั้งคณะทํางานแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลนครระยองข้ึน   
      โดยคณะทํางานฯมีหนาท่ีพิจารณากําหนดแนวทางในการปองกันและแกไข  
      ปญหาน้ําทวม ซ่ึงผลการพิจารณาท่ีประชุมมีมติใหจัดทําโครงการเรงดวน 
      เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน โดยมีการเชิญตัวแทนจากทุกภาค 
      สวนท่ีเก่ียวของ และประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบเขารวมประชุม 
      ประชาคม เพ่ือนําเสนอโครงการ จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการปรับปรงุ 
      ถนนและระบบระบายน้ําโดยจะดําเนินการขยายขนาดทอระบายน้ําบริเวณ 

    ถนนหนองบัวเชือ่มกับถนนราชชุมพล  (ค.2) และดําเนินการวางทอ HDPE  
    บริเวณสี่แยกถนนจันทอุดม โดยใชงบประมาณ  6,000,000 บาท   
    (หกลานบาทถวน) นอกจากนี้จะดําเนินการปรับปรุงคลอง เอ ไอ เอ เพ่ือเพ่ิมขีด 
    ความสามารถในการรองรับน้ําและชวยใหการระบายน้ําไดดียิ่งข้ึน ในการนี้ใช 

   งบประมาณ 13,500,000 บาท (สิบสามลานหาแสนบาทถวน) รวมท้ัง 2 โครงการ   
   ใชงบประมาณในการดําเนินการท้ังสิ้น 19,500,000 บาท (สิบเกาลานหา- 
   แสนบาทถวน)  
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                       โดยในปงบประมาณ พ.ศ.  2559 เทศบาลยังไมไดตั้งงบประมาณ 
     ในการจัดทําโครงการนี้ไว และขณะนี้อยูระหวางปงบประมาณซ่ึงยังไมมีเงิน  
     เหลือจาย เทศบาลจึงมีความจําเปนตองพิจารณาหาแหลงเงินงบประมาณอ่ืนมา 
     ดําเนินการ ประกอบกับโครงการดังกลาวเปนโครงการเรงดวน คณะผูบริหารจึง 
     มีมติใหขออนุมัติใชจายจากเงินสะสม  

             ซ่ึงการปฏิบัติเก่ียวกับการใชจายเงินสะสมนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
       ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1438  ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2559   
       เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
       กําหนดใหใชจายเงินสะสมในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
       ตามอํานาจหนาท่ี โดยใหถือปฏิบัติดังนี้ 

   1. เปนโครงการดานการบริการชุมชนและสังคมและการบําบัดความ 
    เดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ซ่ึงเปนภารกิจตามอํานาจหนาท่ีตาม 
    พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552  

     2. เปนโครงการเรงดวนท่ีเทศบาลตองเรงดําเนินการ เนื่องจากมีผูไดรับ 
      ผลกระทบ ตลอดจนทรัพยสินและบานเรือนประชาชนไดรับความเสียหายจาก 
      เหตุอุทกภัยในปท่ีผานมาเปนจํานวนมาก 
     3. โครงการดังกลาวไดบรรจุอยูในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  3  ป                 
      (พ.ศ. 2559 - 2561)   
     4. เปนโครงการท่ีมีมูลคาสูง   ตองใชงบประมาณในการกอสราง    
      จํานวน 19,500,000  บาท  (สิบเกาลานหาแสนบาทถวน)  ซ่ึงขณะนี้อยู 
      ระหวางปงบประมาณ  เทศบาลยังไมมีเงินงบประมาณแหลงอ่ืนมาดําเนินการได  
     5. เทศบาลไดตรวจสอบยอดเงินสะสมคงเหลือท่ีสามารถนําไปใชได  
      ณ ปจจุบันโดยหักเงินสะสมท่ีตองสงฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)    
      เงินสะสมท่ีมีภาระผูกพันและสํารองเงินสะสมไวเพ่ือใชจายดานบุคลากร รวมท้ัง 
      สํารองจายกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย  หรือสํารองจายเปนคาใชจายอ่ืน ๆ  
      ท่ีจําเปนไวครบถวนแลว  ซ่ึงปจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอ   
      ท่ีจะนําไปใชจายในโครงการนี้ได  ดังมีรายละเอียดยอดเงินสะสมคงเหลือตาม 
      เอกสารแนบทายนี้  

                       ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
      การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
      พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 หมวด 8 เงินสะสม  
      ขอ 89 “องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติ 
      จากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
     (1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง  
      สวนทองถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการ 
      เพ่ิมพูนรายไดของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัด  
      ความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร  
      ปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
                       (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครอง  
      สวนทองถ่ินแตละ ประเภทตามระเบียบแลว 
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                        (3) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  
  หากไมดําเนินการภายใน ระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปน 
  อันพับไป 

                        ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะ  
จายคาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใชจายเงิน    

  สะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว” 

  จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติใชจายเงินสะสม จํานวน 19,500,000 บาท  
   (สิบเกาลานหาแสนบาทถวน) เพ่ือท่ีเทศบาลจะไดดําเนินการตอไป  
   ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปราย  
ประธานสภาเทศบาล            หรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน   

  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล                    ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  
       ตองขอขอบคุณทานผูบริหาร คือทานนายกเทศมนตรีท่ีไดเล็งเห็นความสําคัญ  
       ในความเดือดรอนของประชาชนในเรื่องของปญหาน้ําทวม ซ่ึงไดมีการ  
        ต้ังงบประมาณไว  จํานวน 19,500,000 บาท (สิบเกาลานหาแสนบาทถวน)  
       คือเปนจํานวนเงินท่ีมากพอสมควร แตหากวาเปนการดูแลพ่ีนองประชาชน  
        แกไขปญหาความเดือดรอนใหพ่ีนองประชาชน ก็เปนการทํางานท่ีนาจะลงทุน  
       จึงขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี และสิ่งท่ีผมตองการกราบเรียน  
       ทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังผูบริหารคือกรณีท่ีหากวาญัตตินี้มีการผาน  
       สภาเทศบาลไปแลวไมทราบวาจะหาผูรับจางไดทันในฤดูกาลท่ีฝนกําลังจะมานี้  
       หรือไม หรือจําเปนตองใชเวลานานเทาไร ขอความกรุณวาใหเรงหาผูรับจางเพ่ือ  
       แกไขปญหาตรงนี้  เพราะก็ไมทราบวาจะสัมฤทธิ์ผลไดแคไหนท่ีเราจะทํา  
       ท้ังคลองเอไอเอท่ีทําการปรับปรุงใหม  และทําทอตรงถนนหนองบัว ซ่ึงอยางนอย 
       คิดวาก็เปนการแบงเบาภาระใหกับพ่ีนองประชาชน หรือบรรเทาความเดือดรอน  
       ใหกับพ่ีนองประชาชน โดยท่ีพ่ีนองประชาชนอาจจะบอกวาท่ีผานมาเทศบาล  
       อาจจะไมไดทําอะไรเลย เพราะฉะนั้นหากเทศบาลเรามีโครงการดี ๆ อยางนี้  
       จะไดผลหรือไมไดผล หรือไดผลเทาไร ตรงนี้เราจึงควรจะตองรีบดําเนินการ  
       อีกเรื่องหนึ่งท่ีผมตองการจะกราบเรียนคือขอฝากไววาในกรณีโครงการท่ี 2  
       คือ โครงการคลองเอไอเอ มีการระบุขอความมาท่ีเปนเอกสารแนบทายวามีการ  
       ขุดลอกคลอง และมีการเรียงหินพรอมเทคอนกรีต ผนังคลองท้ังสองขาง  
       ซ่ึงผมวานาจะมีแบบ หรือวามีตัวอยางใหท่ีประชุมสภาเทศบาลไดดูบาง  
       เพราะบางครั้งหากดูจากตัวหนังสือเพียงอยางเดียวจะนึกภาพไมออกวารูปราง  
       จะเปนแบบไหน อีกประเด็นหนึ่งท่ีตองการเรียนถามวาเดิมคลองเอไอเอนั้น  
       คือปกติตรงนี้อาจจะมีการตื้นเขินหรือน้ําไมคอยเคลื่อนท่ี และเม่ือเราทํา  
       เสร็จแลวน้ําจะเคลื่อนออกไป หรือจะไปลงคลองตรงไหนบาง จึงตองการให  
       ผูบริหารชวยชี้แจงดวยครับ  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล            เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 คลองเอไอเอ  
       ในสมัยกอนนั้นจะมีสะพาน ซ่ึงน้ําจะลอดใตสะพานได แตปจจุบันนี้ตันหมด  
       ผมไมทราบวาจะเอาน้ําท่ีไหนมาลงคลองเอไอเอไดถาไมเจาะ คือจะไมมีทอ  
       ระบาย หรือจะรอใหน้ําทวมถนนมาลง ผมตองฝากทานผูบริหารดวย  
       คือไมเชนนั้นก็ตองเจาะถนน เหมือนสะพานเดิมเพ่ือจะระบายน้ําอีกฝงหนึ่งลงมา  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล            เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ  

นายอนุสรณ  สุรนารถ  - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี ทานเลขานายกเทศมนตรี  
       ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี และทานผูเขารวม  
       การประชุมสภาทุกทาน ผมนายอนุสรณ  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
       เขต 4 เรื่องคลองเอไอเอคือเม่ือดูตามเอกสารท่ีเขียนมาคราว ๆ แลว จะเล็งถึง  
       ตลอดแนวคลองท้ังสองฝง ซ่ึงท่ีผมเกรงคือวาน้ําจะไหลไมสะดวกจะทําใหขยะ  
       หรือกอนหินไปติดคาง คือหากทําเปนแบบคลองสงน้ําของชลประทาน คือเปน  
       ปูนและเทคอนกรีตท้ังสองขางจะทําใหน้ําไหลสะดวกกวา และโดยสภาพความ  
       เปนจริงของคลองเอไอเอท่ีไปออกแมน้ําระยอง ซ่ึงแมน้ําระยองนั้นน้ําจะไหล  
       ออกมาจากทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก และคลองเอไอเอจะไปเชื่อมตอกับ  
       แมน้ําระยอง เพราะน้ําในแมน้ําระยองจะไหลตลอดเวลา และตามท่ีทานสมาชิก  
       สภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ขออนุญาตเอยนามครับ ท่ีไดกลาวไป  
       เม่ือสักครูวาน้ําในคลองนั้นไมมีน้ําไหลสงมาพอท่ีจะดันขยะออกไปได คือมันจะ  
       ทําใหสิ่งสกปรกตาง ๆ ไหลเขามาในคลองเอไอเอ เพราะฉะนั้นจะตองไปแกไข  
       ตรงถนนสุขุมวิทท่ีตัดผานตรงนั้นวาเพราะเหตุใดน้ําถึงออกมานอย ซ่ึงน้ําบริเวณนั้น 
       หากวาเราทําใหมันดีจริง ๆ มันจะเยอะมาก และก็จะไหลไปดันน้ําและสิ่ง  
       สกปรกออกไปแมน้ําระยองได ผมจึงเปนหวงตรงนี้คือตองการใหทําเปน  
       คอนกรีตท้ังสองฝง เพ่ือจะใหระบายน้ําไดดี และขยะก็จะนอยลง และอีกอยางท่ี  
       ผมเปนหวงคือวาแบบนั้นเสร็จหรือยัง เพราะวากวาจะออกแบบเสร็จและกวาจะ  
       ไดสราง ถานานไปหากน้ําทวมมาก็จะไมทันการ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล            เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
                ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดสอบถามเพ่ือความกระจางในการใช  

  เงินสะสมครั้งนี้ คือท้ังสองโครงการนี้ขณะนี้ออกแบบแลว คาดวาภายใน  
  3-4 เดือนหลังจากอนุมัติไปแลว คาดวานาจะประกาศหาผูรับจางได สวนเรื่อง 
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  คลองเอไอเอนั้นเรียงหินแลวก็ตองเทคอนกรีตฉาบลงไปใหเรียบ คือผมก็บอก  
  ชางวาอยาเอาหินไปเรียง เพราะหากหญาหรือตนกระถินข้ึนมาก็จะตัดลําบาก  
  คือทุกอยางตองเรียงหินและตองเทคอนกรีต เหมือนคลายวาเปนรางน้ํา  
  คืออยาใหชาวบานเดือดรอนดวย และน้ําออกมาตองใหไหลลงไป และตามท่ี 
  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดสอบถามวาแลวจะเอาน้ําท่ีไหนไหลลงมา  
  คือตอนครั้งท่ีน้ําทวมน้ําไหลขามถนน ตอนนี้กําลังสํารวจอยูวาเราจะเจาะทอ 
  ตรงไหนท่ีเชื่อม คือจะเปนหนารานมิตซู หรือจะเลี้ยวมาทางโรงแรมสหยนตและ 
  ยอนเขามาทางหางโลตัส ปรับปรุงทอใหมเพ่ือใหน้ําจากหางเซ็นทรัลไหลมาท่ี 
  ทอเดิมทีคือหนาโลตัสจะมีสะพาน แตปจจุบันมีทอลอดอยูสองทอใหญ ๆ ใหน้ํา  
  ไหลมาลงทอนี้ เพ่ือมาลงคลองเอไอเอและไปออกแมน้ําระยอง และคลองเอไอเอ 
  ท่ีเราปรับปรุงตรงนี้มันจะมาชนสะพานรัชดา ไปจนถึงปากแมน้ําเพ่ือสะดวก 
  ในการไหลของน้ํา และสะดวกแกการลงไปเก็บเศษขยะ เพราะเนื่องจากวา  
  ปจจุบันวัชพืชข้ึนเต็มไปหมด ทําใหวัชพืชเหลานี้ไปขวางทาง และมีเลน 
  คอนขางมาก และมีกลิ่นเหม็น ตอนนี้เราจะทําการปรับปรุงใหน้ําไหลไดสะดวก  
  สวนเรื่องน้ําจะออกมาทางไหนนั้น ขณะนี้ทางคณะกรรมการชุดนี้กําลังสํารวจ 
  อยูวาข้ันตอนตอไปจะเจาะตรงไหนดีเพ่ือใหน้ําไหลออกมาลงคลองเอไอเอ  
  ไดมากท่ีสุดหลังจากท่ีเราทําคลองเอไอเอตรงนี้แลว จึงกราบเรียนใหเพ่ือน  
  สมาชิกสภาเทศบาลไดทราบ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล             

นายสมชาย  แสงสุขขา  -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ตามท่ี  
       ทานนายกเทศมนตรีไดอธิบายใหฟง  คือคลองเอไอเอนั้นเราทํากันเพ่ือรองรับ 
       อนาคต แตตอนนี้ไมทราบวาเม่ือไรจะไดงบประมาณเจาะเอาน้ํามาลงอีก  
       คืองบประมาณไมใชนอย แตทําไปแลวมองดูแลวตอนนี้ใชประโยชนไมคุมคา  
       คือตองรอเจาะถนนอีก ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล            เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ  

       (  -ไมมี-  )  

    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใด 
        เห็นควรอนุมัตใิชจายเงินสะสม โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 ทาน งดออกเสียง 2 ทาน-  )   

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 19 ทาน เปนอันวาสภาเทศบาล   
        นครระยองแหงนี้อนุมัตใิชจายเงินสะสม 

มติท่ีประชุม   - อนุมัตใิชจายเงินสะสม 
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ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบใหกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายเพ่ือดําเนินการจางเอกชน 
                     เก็บขนขยะมูลฝอยเปนระยะเวลา 5 ป  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบใหกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล       เพ่ือดําเนินการจางเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยเปนระยะเวลา 5 ป  

  เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
  ดวยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเปนตองเสนอญัตติเพ่ือขอความ 
  เห็นชอบใหกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย เพ่ือดําเนินการจางเอกชนเก็บขน 
  ขยะมูลฝอยเปนระยะเวลา 5 ป โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ  ขอความเห็นชอบใหกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายเพ่ือดําเนินการ 
  จางเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยเปนระยะเวลา 5 ป  

  เหตุผล  ดวยเทศบาลนครระยอง จะดําเนินการจางเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย 
  ภายในเขตเทศบาลฯ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
  สาธารณะ ดานการบริการเก็บขนขยะมูลฝอย และจํากัดขนาดขององคกร  
  และบุคลากรดานการจัดการขยะมูลฝอย และเพ่ือใหการเก็บขนขยะมูลฝอย  
  ในเขตเทศบาลฯมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนตองกําหนดคุณสมบัติของ 
  เอกชนผูรับจางใหตองใชรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีใหม ซ่ึงมีสภาพท่ีดี พรอมใชงาน  
  ในระยะเวลา 5 ป และมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน   
  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามขอกําหนดงาน   
  ซ่ึงอุปกรณตาง ๆ เหลานี้ตองมีการลงทุนมูลคาสูง หากจะกอหนี้ผูกพันเพียง 
  ปเดียวตามระเบียบของทางราชการ เอกชนผูรับจางจะไมสามารถแบกรับภาระ 
  ตนทุนท่ีเกิดข้ึนได หรืออาจมีผลทําใหตนทุนในการเก็บขนเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจาก 
  เกิดความไมม่ันใจวาจะไดเปนคูสัญญารับจางเก็บขนขยะมูลฝอยกับทางเทศบาล 
  ในปตอไปอีกหรือไม และอาจไมมีเอกชนรายใดสนใจจะลงทุน เทศบาลจึงมี  
  ความจําเปนตองทําสัญญาจางเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยเกินกวาหนึ่ง 
  ปงบประมาณ  เพ่ือจางเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยเปนระยะเวลา 5 ป โดยได 
  มีการคาดการณปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะเกิดข้ึนประมาณ 192,091 ตัน 
  และประมาณการวงเงินงบประมาณรวมท่ีตองใชจาย จํานวน 202,848,000 บาท  
  (สองรอยสองลานแปดแสนสี่หม่ืนแปดพันบาทถวน) ดังมีรายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบทาย 

ซ่ึงการกอหนี้ผูกพันเกินกวาหนึ่งปงบประมาณ ตามระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  พ.ศ. 2541  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 ขอ 38 วรรคแรก  
  “ภายใตบังคับขอ 9 ขอ 17 ขอ 21 และขอ 34 การกอหนี้ผูกพันงบประมาณ 
  รายจายเกินกวาหนึ่งปงบประมาณ ใหกระทําไดโดยความเห็นชอบของสภา 
  ทองถ่ินและจัดทําเปนงบประมาณรายจายตามข้ันตอนของกฎหมาย” 
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                    จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบใหกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย  
  เพ่ือดําเนินการจางเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยเปนระยะเวลา 5 ป เพ่ือท่ีเทศบาล 
  จะไดดําเนินการตอไป ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล       ถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
  ขออธิบายเพ่ิมเติมถึงรายละเอียดในญัตตินี้ คือปจจุบันชวงนี้ยังมีสัญญาเกาของ  
  บริษัทเก็บขนขยะอยู ท่ีจะเหลือระยะเวลาอีกประมาณ 4 เดือน ก็จะหมด  
  สัญญาครบ 5 ปแลว ทางเทศบาลจึงตองเรงดําเนินการเพ่ือจะหาผูรับจาง  
  โดยพยายามใหทันกอนบริษัทเกาจะหมดสัญญา เพ่ือจะไดมีรถมาเก็บขนขยะ  
  อยางตอเนื่อง เพราะหากวาไปขอชวงท่ีหลังจากหมดสัญญาแลว ก็จะมีชองวางอยู  
  เพราะวาพอมาถึง 4 เดือน ไมมีรถเก็บขยะประจําการท่ีคอนขางมาก ก็จะเกิด  
  ความวุนวาย และท่ีตองการใหไดบริษัทใหมเขามาก็เพ่ือท่ีจะใหบริษัทคูสัญญา  
  เตรียมตัวในการซ้ือรถใหมท้ังหมด เพราะในทีโออารเรากําหนดไวเรียบรอยแลว 
  วาตองซ้ือรถใหมทุกคัน รถท่ีมาเก็บขนขยะตองใหมท้ังหมด ดังนั้นผูท่ีจะมาเปน  
  คูสัญญาจะตองมีการเตรียมตัวลวงหนา จึงตองเอาญัตตินี้เขาสภาเทศบาล 
  เพ่ือขออนุมัติกอหนี้ผูกพัน เพ่ือการเก็บขนขยะจะไดเก็บไดอยางตอเนื่อง  
  และการเก็บขนขยะครั้งนี้ตองประกวดหาผูรับจางรายใหม คือไมไดตอสัญญา  
  ใหกับรายเกา เพ่ือดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือใหไดคูสัญญาท่ีเขามาอยาง  
  หลากหลาย จึงนําเรียนใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ ขอบคุณครับ 
  ทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล       ถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล                    ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีท่ีไดใหรายละเอียด ซ่ึงผมก็กําลังจะ  
  สอบถามในเรื่องของสัญญาเกาอยูพอดี เรื่องของบริษัทท่ีไดทําสัญญากับ 
  เทศบาลไว สิ่งท่ีตองการจะสอบถามเพ่ิมเติมคือตกลงวาท่ีทางผูบริหารได  
  ตั้งงบประมาณไววาตองใชจายงบประมาณ จํานวน 202,848,000 บาท  

         (สองรอยสองลานแปดแสนสี่หม่ืนแปดพันบาทถวน) นั้น เปนงบประมาณซ่ึง 
       ขอไวเปนราคากลาง แลวก็จะตองมีใหบริษัทเอกชนมายื่นแบบเพ่ือมาเสนอราคา  
       อีกครั้งหนึ่งถูกตองหรือไมครับ ซ่ึงเพ่ือความกระจางครับ คือจํานวนเงินท่ีตั้ง  
       มานั้นผมเองก็ไมมีขอมูลวาเปนตัวเลขเอามาจากอะไรท่ีไดงบประมาณมา  
       เปนจํานวน สองรอยสองลานแปดแสนสี่หม่ืนแปดพันบาทถวน แตเม่ือท่ี 
       ทานนายกเทศมนตรีไดอธิบายไปเม่ือสักครูนี้ก็เขาใจ อีกประเด็นหนึ่งท่ีตองการ  
       กราบเรียนวาหากมีการรางสัญญาทีโออารในเรื่องของประสิทธิภาพในการ  
       จัดเก็บ ซ่ึงเหตุผลท่ีทานนายกเทศมนตรีไดกรุณาชี้แจงกับสภาเทศบาล  
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       นครระยองแหงนี้วามีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ  
       ในการจัดเก็บขนขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงท่ีผานมาเพ่ือนสมาชิกสภา  
       เทศบาลหลายทานรวมท้ังผมดวยก็ไดรับการรองเรียนกับพ่ีนองประชาชนวา  
       บริษัทท่ีจัดเก็บขยะอยูปจจุบันนี้คอนขางทํางานไดอยางไมเต็มประสิทธิภาพเทาไร  
       และก็ไมนาจะดีพอสมควร เพราะฉะนั้นท่ีสอบถามในเรื่องของสัญญาก็กลัววาจะ  
       ใหบริษัทเดิมมาทําสัญญาตอ ซ่ึงผมคิดวาในตรงนี้ทางผูบริหารควรจะมีการระบุ  
       ไปในสัญญาทีโออารท่ีจะทําดวยเก่ียวกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บ  
       เพราะเทาท่ีทํามากันคือจัดเก็บขยะแลวก็นําไปบีบอัดใหน้ําเสียหรือน้ําขยะลงมา  
       ท่ีพ้ืนถนน สรางความรําคาญ และความเดือดรอน สงกลิ่นเหม็นใหกับพ่ีนอง  
       ประชาชนจํานวนมาก ไปบีบอัดหนาบานใครก็จะมีแตปญหา จึงตองขอฝาก  
       ไวดวยในเรื่องของประสิทธิภาพและปญหาท่ีเทศบาลเราผานมา คือวาอยาให  
       เกิดปญหาอยางนี้อีก ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล       เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ  

       (  -ไมมี-  )  

    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
       มติจากสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใด 
        เห็นชอบใหกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย เพ่ือดําเนินการจางเอกชนเก็บขน  

  ขยะมูลฝอยเปนระยะเวลา 5 ป โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 ทาน งดออกเสียง 2 ทาน-  )   

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน 19 ทาน เปนอันวาสภาเทศบาล   
      นครระยองแหงนี้เห็นชอบใหกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย เพ่ือดําเนินการ 

  จางเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยเปนระยะเวลา 5 ป  

มติท่ีประชุม   - เห็นชอบใหกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย เพ่ือดําเนินการ 
  จางเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยเปนระยะเวลา 5 ป  

ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติเรื่องขอใหพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติเรื่องขอใหพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล      เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
ดวยนายกเทศมนตรี มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครระยอง      

  เพ่ือขอใหพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการพัฒนา  
  เทศบาลนครระยอง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการ  ขอใหสภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  
  จํานวน  3 ทาน เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง 
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  เหตุผล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา  
  ขอ  8 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  

(1) ผูบริหารทองถ่ิน                            ประธานกรรมการ  

(2) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นทุกคน   กรรมการ  

(3) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 

สามคน                                                        กรรมการ 

(4) ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 

(5) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

                          ท่ีผูบริหารทองถ่ิน คัดเลือกจํานวนไมนอยกวา 
                          สามคน                                                        กรรมการ 

(6) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ิน 

                                                    คัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน    กรรมการ  
(7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      กรรมการและ  

                                                                  เลขานุการ 

(8) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน               ผูชวยเลขานุการ 

                       ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง ในสวนของสมาชิกสภา  
  ทองถ่ินจะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ในวันท่ี 17  มิถุนายน 2559  
  จึงมีความจําเปนตองสรรหาคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยองชุดใหม  
  เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติหนาท่ีตอไป 

              จึงเสนอญัตติเพ่ือใหสภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือกสมาชิก  
  สภาเทศบาลจํานวน 3 ทาน เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  เพ่ือท่ีเทศบาลจะไดดําเนินการตอไป ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี ญัตตินี้ทานสมาชิกสภาเทศบาลเห็นสมควรวา 
ประธานสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเหมาะสมท่ีจะเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  

  นครระยอง ขอเชิญเสนอชื่อครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร   
  สําราญรื่น 

นายรักเร สําราญรื่น  - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ผมนายรักเร  สําราญรื่น  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล 

  ท่ีจะมาเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง จํานวน 3 ทาน คือ 

1. นายพัชวัฒณ  สมัยพัฒนา 
     2. นายสมชาย  แสงสุขขา  
     3. นายบรรหาญ  สุคนธวารี  

      ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร  สําราญรื่น  
ประธานสภาเทศบาล       ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร  สําราญรื่น ไดเสนอท้ัง 3 ทาน  

  ผมขอผูรับรองดวยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  )  

 - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  

   (  -ไมมี-  )  

    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน เปนอันวาสภาเทศบาล 
        นครระยองมีมติ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

  นครระยอง ไดแก  

1. นายพัชวัฒณ  สมัยพัฒนา 
     2. นายสมชาย  แสงสุขขา  
     3. นายบรรหาญ  สุคนธวารี  

มติท่ีประชุม      - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จํานวน 3 ทาน  
      เปน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง ไดแก นายพัชวัฒณ  สมัยพัฒนา,  

  นายสมชาย  แสงสุขขา, นายบรรหาญ  สุคนธวารี 

ระเบียบวาระท่ี  8  ญัตติเรื่องขอใหพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการติดตามและ 
                       ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติเรื่องขอใหพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล            เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

  เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
ดวยนายกเทศมนตรี มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครระยอง    

  เพ่ือขอใหพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการติดตาม  
  และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  ขอใหสภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  
  จํานวน 3 ทาน เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
  นครระยอง 

  เหตุผล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผล 
  แผนพัฒนา ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ 
  ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 

(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
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(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

                       ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  ในสวนของสมาชิกสภาเทศบาลฯ จะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ในวันท่ี 18  
  มิถุนายน 2559 จึงมีความจําเปนตองสรรหาคณะกรรมการติดตามและ 
  ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยองชุดใหม เพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง  
  ในการปฏิบัติหนาท่ีตอไป 

              จึงเสนอญัตติเพ่ือใหสภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือก  
  สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 3 ทาน เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง เพ่ือท่ีเทศบาลจะไดดําเนินการตอไป  
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี ญัตตินี้ทานสมาชิกสภาเทศบาลเห็นสมควรวา 
ประธานสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเหมาะสมท่ีจะเปนคณะกรรมการติดตามและประเมิน  

  ผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ขอเชิญเสนอชื่อครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ 

นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ผมนายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ผมขอเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล 
        นครระยองเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

  นครระยอง ดังนี้ 

1. นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ 
     2. นายนรินทร  เจนจริวัฒนา  
     3. นายบุญปลูก  ณีวงษ  

      ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาล       ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ ไดเสนอท้ัง 3 ทาน  

  ผมขอผูรับรองดวยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  )  

 - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  

   (  -ไมมี-  )  

    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน เปนอันวาสภาเทศบาล  
       นครระยองมีมติ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการติดตามและ 

  ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ไดแก  

1. นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ 
     2. นายนรินทร  เจนจริวัฒนา  
     3. นายบุญปลูก  ณีวงษ  
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มติท่ีประชุม      - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จํานวน 3 ทาน  
  เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ไดแก  
  นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ, นายนรินทร  เจนจิรวัฒนา, นายบุญปลูก  ณีวงษ 

ระเบียบวาระท่ี 9  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบในการพิจารณาผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการ 
            การศึกษาของเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบในการพิจารณาผูทรงคุณวุฒิ 
ประธานสภาเทศบาล       เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครระยอง  

  เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
      ดวยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาล 

  นครระยอง เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือแตงตั้งเปน 
  คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครระยอง โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ  ขอใหสภาเทศบาลนครระยอง พิจารณาใหความเห็นชอบ 
  ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครระยอง   

  เหตุผล  ดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข 
  เพ่ิมเติมมาตรา 41 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสิทธิจัดการศึกษา  
  ในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสมและความ  
  ตองการในทองถ่ิน ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน  
  การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข  
  เพ่ิมเติม มาตรา 16 (9) กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจและหนาท่ีในการจัด 
  การศึกษาและกระทรวง มหาดไทยไดกําหนดแนวทางและหลักเกณฑการจัดทํา  
  แผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือ 
  กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1316 ลงวันท่ี 4 มีนาคม  2559  
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา  
  แผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร  
  ปกครองสวนทองถ่ินและสามารถนําไปสูการแกไขปญหาและตอบสนองความ  
  ตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง จึงอาศัยอํานาจตามขอ 5 แหง  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง  

      สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และขอ 4 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
  หลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจาย 
  ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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  พ.ศ. 2551 จึงกําหนดแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผน พัฒนาการศึกษา 
  เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  และเกิดธรรมาภิบาลในการ 
  จัดการศึกษาของทองถ่ิน  โดยใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาของ  
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวย 

1. ผูทรงคุณวุฒิ                                   ประธานกรรมการ 
2. ผูทรงคุณวุฒิ                                   รองประธานกรรมการ 
3. ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         กรรมการ 
4. ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สวนฯ ท่ีเก่ียวของ        กรรมการ 
5. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด 

ทุกแหง                                                  กรรมการ 
6. ผูทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นชอบ        กรรมการ 
7. หัวหนาหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ท่ีเก่ียวของท่ีสภาทองถ่ินเห็นชอบ (ถามี)        กรรมการ 
8. ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สวนการศึกษา        กรรมการและ 

                                                           เลขานุการ 

โดยคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจ  
  หนาท่ีและวาระการดํารงตําแหนงดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
     2. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
     3. จัดลําดับความสําคัญโครงการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  

  และวัฒนธรรม เพ่ือสงใหกองวิชาการและแผนงาน พิจารณาดําเนินการบรรจุไว 
  ในแผนพัฒนาสามป 

     4. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา 
     5. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป 

  ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครระยองและ 
  สถานศึกษาในสังกัดเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยองพิจารณาใหความเห็นชอบผูทรงคุณวุฒิเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการ  
  การศึกษาของเทศบาลนครระยอง ตาม (6) จํานวน 2 ทาน และผูทรงคุณวุฒิ 
  ท่ีดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ ตาม (7)  
  จํานวน 1 ทาน (ถามี)   

     จึงเสนอญัตติเพ่ือใหสภาเทศบาลนครระยอง พิจารณาใหความเห็นชอบ 
  ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครระยอง      
  เพ่ือท่ีเทศบาลจะไดดําเนินการตอไป ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  
  สําหรับในญัตตินี้ไมไดใหทางสภาเทศบาลเปนผูสรรหาให คือเพียงแตใหความ 
  เห็นชอบเทานั้น ตาม (6) ผูทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นชอบ  
  ผมขอนําเสนอ จํานวน 2 ทาน คือ 1. นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล  
  นครระยอง 2. นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  เปนผูทรงคุณวุฒิตาม (6) และตาม (7)  หัวหนาหนวยงานภาครัฐและ 
  ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของท่ีสภาทองถ่ินเห็นชอบนั้น ผมขอเสนอเปนตําแหนง  
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  คือ ตําแหนงประธานหอการคาจังหวัดระยอง เนื่องจากวาหอการคาจังหวัด 
  ระยองจะมีตําแหนงคราวละ 2 ป ซ่ึงหากกําหนดเปนรายบุคคลแลวนั้น  
  และหากตอไปเกิดมีการเปลี่ยนแปลงประธานหอการคาคนใหม ก็จะตองมีการ  
  มาแตงตั้งกันใหมอีกครั้งหนึ่ง จึงเห็นควรวานาจะกําหนดเปนตําแหนง  
  เพ่ือผูท่ีดํารงตําแหนงประธานหอการคาคนตอไปจะไดเขามาเปนกรรมการชุดนี้แทน  
  เพ่ือทําหนาท่ีตอไป ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี ตามท่ีทางคณะผูบริหารไดเสนอตาม (6) 
ประธานสภาเทศบาล     ผู ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นชอบ และตาม (7) หัวหนาหนวยงานภาครัฐ 
     และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของท่ีสภาทองถ่ินเห็นชอบ ไมทราบวามีสมาชิกสภา 

  เทศบาลทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  

  (  -ไมมี-  )  

- เปนอันวาสภาเทศบาลนครระยองเห็นชอบตามท่ีทางคณะผูบริหารไดเสนอ 

มติท่ีประชุม      - เห็นชอบในการพิจารณาผูทรงคุณวุฒิเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการการศึกษา  
  ของเทศบาลนครระยอง ตาม (6) ผูทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาทองถิ่นเห็นชอบ  
  จํานวน 2 ทาน คือ 1. นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง  
  2. นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง และตาม (7)   
  หัวหนาหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของท่ีสภาทองถิ่นเห็นชอบ  
  คือ ตําแหนงประธานหอการคาจังหวัดระยอง 

ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตติอ่ืน ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องจะเสนอตอ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผูบริหารขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย   

  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  ทอถนนสาย 
       ราษฎรบํารุงจําไดวาเกือบจะยี่สิบปแลว ผมตองการใหผูบริหารเปลี่ยนและขยาย  
       ทอใหใหญ เพราะปจจุบันมีโรงแรม และคอนโดมีเนียม เพ่ิมข้ึนจํานวนมาก  
       แตทอยังคงเหมือนเดิม คือบางแหงก็เกิดการชํารุด จึงตองการใหมีการปรับปรุงใหมดวย  
       ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล       เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล    

นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล                    ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  
       เนื่องจากทานประธานชุมชนหนองสนม-ปกปา ฝากผมมาวาเขาไดแจงมายัง  
       กองชางเก่ียวกับเรื่องไฟสองสวางท่ีซอยขางแหลมทอง คือซอยสุขุมวิท (นครระยอง 9) 
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       โดยมีอยูประมาณ 5 – 6 ดวง ไมมีแสงสวางเลย ซ่ึงทางประธานชุมชนไดแจงไปยัง 
       กองชางอยู 2-3 ครั้งแลว แตก็ยังไมมีการดําเนินการแตอยางใด จึงขอฝาก  
       ทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใหชวย  
       ดูแลตรงนี้ใหดวย ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล       เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ  

นายอนุสรณ  สุรนารถ  - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ  สุรนารถ  
       สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  เขต 4 ผมมีเรื่องเรียนทานประธานสภาเทศบาล 
       ผานไปยังทานผูบริหาร คือ ถนนอดุลยธรรมประภาส ซ่ึงเดิมถนนใหมมาก  
       แตปจจุบันนี้ไมใหมแลว คือมีแตทราย โดยมีทรายคอนขางมาก ผมใหเคย  
       นําเรียนขอใหทานผูบริหารสั่งเจาหนาท่ีเทศบาลนํารถน้ําไปฉีดลางแลว  
       แตปรากฏวาไดไมถึงหนึ่งวันทรายก็มาอีกเหมือนเดิม  ซ่ึงถนนนั้นยังใหมอยู  
       ผมเสียดายครับ คือตองการใหมันใหมอยู เพราะใชงบประมาณในการกอสราง  
       อยูหลายลานบาท ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล       เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร  สําราญรื่น   

นายรักเร สําราญรื่น  - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายรักเร  สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมตองการ 

  ฝากทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังทานผูบริหารเก่ียวกับเรื่องของเสียง 
  ตามสาย ซ่ึงไดนําเสนอไปบางแลว คือในปงบประมาณท่ีกําลังจะถึง ซ่ึงเสียง 
  ตามสายในเขตชุมชนปากน้ํา 1 หรือชุมชนปากน้ํา 2 ตอนนี้มีท่ีใชงานไดอยู 
  ประมาณ 3 จุด หรือ 4 จุด เทานั้นเอง ชุมชนคอนขางกวาง ประชาชาชน 
  ตองการไดรับขาวสารอยางท่ัวถึง และครอบคลุม จึงตองการนําเสนอให 
  ดําเนินการดานชายทะเล หรือศูนยเกายอดแหลมเจริญ คือตองการใหมี 
  เสียงตามสายเปนจุด ๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขาวสาร เพราะปจจุบันนี้ 
  ประชาชนตื่นตัว และก็ตองการจะฟงขาวสาร คือมีสวนนอยมากท่ีเขาจะได  
  รับฟง คือผมไดรับเรื่องรองเรียนจากชาวบานมาเรื่องเสียงตามสาย ผมจึงได 
  ไปดูยังจุดท่ีแจงมาแลว ซ่ึงก็เปนจริงตามท่ีชาวบานแจงมา จึงตองการฝาก 
  ทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังทานผูบริหารเรื่องนี้ดวย ขอบคุณครับทาน 
  ประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร  สําราญรื่น 
ประธานสภาเทศบาล       เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา 

นายนรินทร  เจนจริวัฒนา - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ผมนายนรินทร  เจนจริวัฒนา   
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ทานประธานสภาเทศบาลครับ  

  ผมขอเสนอใหปดการประชุมสภาเทศบาลครับ  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล       ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา เสนอปดประชุม ผม

ขอผูรับรองดวยครับ  

   (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  )  

 - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกตองครับ วั นนี้สภาเทศบาลนครระยองได 
        ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแลว ผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาล  

  ผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี และคณะผูบริหารทุกทาน ทานหัวหนาสวนราชการ  
  ทานสื่อมวลชน ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน ผมขอปดการประชุมครับ   
 

 

(ปดประชุมเวลา 15.30 น.) 
 
 

           (ลงชื่อ)                                            ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ) 
                                                        เลขานกุารสภาเทศบาล 
 

            (ลงช่ือ)                                       ประธานตรวจรายงานการประชุม  
             (นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต) 
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต) 

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)    
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            
                    (นายประเสรฐิ  ฟาประทานชยั)    
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                  
                        (นายอนุสรณ  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 
 
 

 

 

 


	ด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง มีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา
	เทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
	งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้
	หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
	ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน 2 รายการ  เป็นเงิน  3,153,800 บาท
	(สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)  ดังนี้


