
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
สมัยประชุมวสิามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2560  

วันท่ี  3  กุมภาพันธ์  2560 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

..................................... 

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี  
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี  
4. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี  
5. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี  
6. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
7. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  
8. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายธีรวุฒิ รัตตานนท์  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
10. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
11. นายนิพนธ์   เตชโชควารี รองประธานสภาเทศบาล 
12. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายวิโรจน์   มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายไพรทูรย์   รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายจิรโรจน์   เกษรศิริศิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายมานะ   กึกก้องสวัสด์ิ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์  สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นางวรกมล   ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายรักเร่   ส าราญร่ืน สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
30. นายบุญปลูก  ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
31. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 



 2 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี      (ลากิจ) 
2. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล             (ลากิจ) 
3. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาล             (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
4. นายธนวัฒน์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
5. นางกิ่งแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อ านวยการส านักการคลัง  
6. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
7. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
10. นายชนินทร์ จันทน์ขาว รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
11. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
12. นางลัดดา โกสีย์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล  
13. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนพัสดุ 
14. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง  
15. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
16. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
17. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักด์ิ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
18. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
19. นายชาคริต เอี่ยมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
20. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
21. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
22. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
23. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
24. ว่าที่เรือตรีเชาวลิต เล็กโล่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
25. นางสาววัชรีย์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง 
26. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ  
27. นายภาณุทัศน์ อุปถัมภ์ นายช่างไฟฟ้า 
28. นางสมฤดี รัตนวิจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
29. นางสาวอรทัย ศรีพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
30. นางนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร เจ้าพนักงานธุรการ  
31. นางอินทิราณี วันทอง เจ้าพนักงานธุรการ  
32. นางวลัยพร ธนสินทวี เจ้าพนักงานธุรการ 
33. นางสาวสุนิสา บุญฤทธา เจ้าพนักงานธุรการ 
34. นางสาวธนิตา จันทศร นักทรัพยากรบุคคล 
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35. นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล 
36. นางสาวปิยะรัตน์ สัจจาธรรม เจ้าพนักงานธุรการ  
37. นางสาวยอดขวัญ เลิศมงคล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เร่ิมประชุมเวลา  10.30  น.  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันน้ี วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 บัดน้ี สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบ 
  เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                     ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 
        นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน  และผู้เข้าร่วม 

  การประชุมทุกท่าน วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวสิามัญ  
  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560 บัดน้ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการเปิดประชุม    
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศจังหวัดระยองด้วยครับ  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   -  ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง    
เลขานุการสภาเทศบาล        สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2560 ด้วยมีความจ าเป็นเร่งด่วน 

  ที่ประธานสภาเทศบาลนครระยองขอเปิดประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2560 ต้ังแต่วันที่ 30  มกราคม 2560  
  เป็นต้นไป เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการ  
  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ  
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งมีภารกิจมาทรงงาน  
  ณ ส านักงานอัยการจังหวัด ต้ังแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป  
  อาศัยอ านาจตามนัยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  
  พ.ศ.2554 ข้อ 36 (2) จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยวิสามัญ  
  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2560 ต้ังแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  
  มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2560  
  นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      
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ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   วันน้ีผมมีเรื่องแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ ดังน้ี  
   เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาลจ านวน 1 ท่าน ได้แก่ นายภาณุทัศน์  อุปถัมภ์  

  ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สังกัด กองช่างเทศบาลต าบลเนินพระ  
  อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โอนมาด ารงต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้า  
  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลนครระยอง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ขอแสดงความยินดี  
  และยินดีต้อนรับครับ 

มติท่ีประชุม      - รับทราบ                      

ระเบียบวาระท่ี  2   ญัตติเร่ืองขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระที่ 2 ญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เชิญท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล            เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  
      นครระยอง เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล จ านวน 10,730,000 บาท   
      (สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี  

  หลักการ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครระยอง เพื่อจ่ายเป็นค่า  
  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  4  รายการ  ดังน้ี 

      กองช่าง 
      แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
      หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
     1. ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขุมวิท จ านวน 3 ช่วง  
      เป็นเงิน 2,850,000 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด 
      ตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 1 
     2. ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนราษฎร์บ ารุงและถนนท่าบรรทุก    
      จ านวน 2 ช่วง เป็นเงิน 1,340,000 บาท  (หน่ึงล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)   
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 2 
     3. ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบชายฝั่งหาดแหลมเจริญ   

      เป็นเงิน  5,890,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด 
      ตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 3 

     4. ค่าปรับปรุงทางเท้าและเกาะกลางถนนสุขุมวิท เป็นเงิน 650,000 บาท         
      (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 4 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,730,000 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  
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      เหตุผล  ตามหนังสือส านักงานจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.3/20175  
      ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  เรื่อง ติดตามภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯ  
      พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งมีภารกิจมาทรงงาน  
      ณ ส านักงานอัยการจังหวัดระยอง  ต้ังแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป   
      และทรงมีพระประสงค์ประทับแรมระหว่างทรงงาน ณ กองพันทหารราบที่ 7  
      กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ  
      (ค่ายมหาสุรสิงหนาท) ระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งจังหวัดระยอง 
      โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เตรียมการรับเสด็จ โดยสั่งการให้ทุกส่วนราชการ 
      ในพื้นที่จังหวัดระยองปฏิบัติภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่เพื่อถวาย  
      ความปลอดภัยต่อพระบรมวงศานุวงศ์   

      ส าหรับในส่วนของเทศบาลนครระยองได้รับมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับ  
       การปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบจากการส ารวจถนน  
       ทุกสายในเขตเทศบาลปรากฏว่ามีถนนผิวจราจรช ารุดขรุขระหลายเส้น     
       จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จก่อนพระองค์จะเสด็จมาประทับ  
       และทรงงานที่จังหวัดระยอง โดยถนนที่ต้องด าเนินการซ่อมแซมได้แก่    
       ถนนสุขุมวิท ถนนท่าบรรทุก ถนนราษฎร์บ ารุง และถนนเลียบชายฝั่งหาด 
       แหลมเจริญ  พร้อมซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าและเกาะกลางถนนสุขุมวิทให้เป็น 
       ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม  เพื่อเป็นการถวายความปลอดภัยในทุกเส้นทาง 
       ที่เสด็จผ่าน ตลอดจนเพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้รถ  
       ใช้ถนนของพี่น้องประชาชน ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ในการน้ี  
       ใช้งบประมาณในการด าเนินการทั้งสิ้น 10,730,000 บาท (สิบล้านเจ็ดแสน-  
       สามหมื่นบาทถ้วน) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลยังไม่ได้ต้ัง 
       งบประมาณเพื่อการน้ีไว้ และขณะน้ีอยู่ระหว่างไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ     
       จึงยังไม่มีเงินงบประมาณเหลือจ่าย เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณาหา  
       เงินงบประมาณแหล่งอื่นมาด าเนินการ ประกอบกับโครงการดังกล่าวเป็น  
       โครงการเร่งด่วน คณะผู้บริหารจึงมีมติให้ขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสม   

             ซึ่งการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมน้ี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
       ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6222  ลงวันที่ 31 ตุลาคม  2559   
       เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง  
       ส่วนท้องถิ่น   ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจ  
       และสังคมภายในท้องถิ่น  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 
       ก าหนดให้ใช้จ่ายเงินสะสมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ  
       การจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ โดยให้ถือปฏิบัติดังน้ี  

   1. เป็นโครงการเร่งด่วนที่เทศบาลต้องเร่งด าเนินการ เน่ืองจากเป็น  
       เส้นทางเสด็จมาทรงงานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  
       ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครระยอง ทั้งน้ี เพื่อถวาย 
        ความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกในทุกเส้นทางเสด็จ  
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  2. เป็นโครงการด้านการบริการชุมชนและสังคมและการบ าบัด  
         ความเดือดร้อนของประชาชน  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันอาจเกิดจาก  
         ความช ารุดบกพร่องของถนน  ซึ่งเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ตาม  
         พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13  
         พ.ศ. 2552  
     3. โครงการดังกล่าวได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  3 ปี                 
         (พ.ศ. 2560 - 2562)  ฉบับเพิ่มเติมแล้ว  

   4. ขณะน้ีอยู่ระหว่างต้นปีงบประมาณ เทศบาลยังไม่มีเงินเหลือจ่ายหรือ  
       เงินงบประมาณแหล่งอื่นมาด าเนินการได้  จึงมีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย 
       จากเงินสะสม 
   5. เทศบาลได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมคงเหลือที่สามารถน าไปใช้ได้  
       ณ ปัจจุบันโดยหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ  
       เทศบาล (ก.ส.ท.) เงินสะสมที่มีภาระผูกพัน (เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว  
        แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย)  และส ารองเงินสะสมไว้ 
       เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รวมทั้งส ารองจ่ายกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย  
       หรือส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นไว้ครบถ้วนแล้ว    
       โดยเทศบาลมีเสถียรภาพและฐานะการคลังที่มั่นคง มียอดเงินสะสม  
       คงเหลือเพียงพอที่จะน า ไปใช้จ่ายในโครงการน้ีได้ ดังมีรายละเอียด  
       ยอดเงินสะสมคงเหลือตามเอกสารแนบท้ายน้ี  

                       ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
      การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 หมวด 8 เงินสะสม  
      ข้อ 89 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติ  
      จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปน้ี 
     (1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง  
         ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ  
         ที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ  
         ที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตาม  
         แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
                       (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง  
          ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
                        (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    ต้องด าเนินการก่อหน้ีผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี  
    ถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงิน  
    สะสมน้ันเป็นอันพับไป 

                        ทั้งน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ  
  จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยการใช้จ่ายเงิน  
  สะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว” 
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                       จึงเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 10,730,000 บาท  
       (สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล    หรือสอบถามเพิ่มเติมถึงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขอเชิญครับ  

  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุลครับ  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ในส่วนของที่ท่านนายกเทศมนตรี 
  ได้อ่านญัตติในเรื่องของการขออนุมัติเงินใช้จ่ายเงินสะสม ผมมีเรื่องที่จะขอ  
  รบกวนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร และผ่านไปยังเจ้าหน้าที่  
  ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้บอกว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับยอดเงิน  
  สะสม และตามเอกสารที่แนบท้าย พอดีผมได้เปิดดูในเอกสารของผม  
  แต่ปรากฏว่าไม่มี และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่น่ังอยู่ด้านข้างผม  
  คือ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน ก็บอกว่าไม่มีเหมือนกัน  
  จึงไม่สามารถที่จะดูได้ และสมาชิกสภาเทศบาลได้สงสัย และต้องการจะ 
  สอบถามเกี่ยวกับเรื่องตรงน้ีว่าเอกสารตรงน้ีลืมแนบมาด้วยหรือว่าอย่างไร  
  ต้องขอความกรุณาให้ชี้แจงตรงน้ีด้วยครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    ผมต้องขอโทษที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยองน้ีด้วยนะครับ พอดีผมเพิ่งให้  

  เจ้าหน้าที่น าขึ้นมาครับ ผมไม่ได้ตรวจสอบเอกสารให้ดีก่อนครับ เจ้าหน้าที่  
  ก าลังเตรียมขึ้นมาแล้วครับ ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์   
  มโนพรศิริกุล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ต้องขออภัยครับ 
  ที่เอกสารอาจจะช้าไปเล็กน้อย เน่ืองจากกรณีเร่งด่วน ผมจะขอแจ้งยอดให้ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบนะครับ คือตอนน้ีเงินสะสมของเทศบาล 
  นครระยอง หลังจากหักส่งเงินอะไรต่าง ๆ แล้ว ตามระเบียบอะไรทุกอย่างแล้ว  
  จะเหลือเงินที่สภาเทศบาลนครระยองจะสามารถน าไปใช้จ่ายได้  
  จ านวน 179,000,000 บาท (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งอีกสักครู่ 
  เจ้าหน้าที่จะถ่ายเอกสารมาแจกให้เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบทุกท่าน  
  ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  
ประธานสภาเทศบาล    มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ส าหรับประเด็นที่ผมได้สอบถาม  

  ไปยังท่านประธานสภาเทศบาลน้ัน ท่านนายกเทศมนตรีได้กรุณาชี้แจงว่าเป็น  
  เอกสารซึ่งอีกสักครู่จะมีการให้เจ้าหน้าที่น ามาแจกให้ในภายหลัง ญัตติน้ีเป็น  
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  ญัตติเร่งด่วนและจากการที่ได้ดูในรายละเอียดแล้ว และท่านนายกเทศมนตรี  
  ได้ชี้แจงแล้วว่าเงินสะสมของเทศบาลนครระยอง หลังจากหักส่งเงินอะไรต่าง ๆ แล้ว  
  เป็นจ านวนเท่าไร ซึ่งก็คงจะตามน้ัน ผมเองซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลก็ไม่ได้ติดใจ 
  ในเรื่องน้ี และในส่วนเอกสารที่จะตามมาก็น ามาแนบท้ายได้ครับ เพื่อให้วาระการ 
  ประชุมน้ีสมบูรณ์แบบ เพราะฉะน้ันช่วงน้ีถ้าหากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
  อภิปรายก็ให้ท่านประธานสภาเทศบาลด าเนินการประชุมต่อ และขอมติในที่ประชุมน้ีได้เลย  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เอกสารมาแล้วครับ ให้สมาชิกสภาเทศบาลดูเอกสารก่อนดีกว่าครับ  

  เชิญเจ้าหน้าที่แจกเอกสารได้เลยครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
  จะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอ 
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งน้ีครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  

    เห็นควรอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 21 ท่าน, ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล    
        นครระยองแห่งน้ีอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ 

มติท่ีประชุม   - อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมได ้

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองอ่ืน ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาลนครระยองแห่งน้ี ขอเชิญครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี       ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ต้องกราบเรียน 
  ที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยองแห่งน้ี เน่ืองจากก่อนเข้าประชุมสภาเทศบาล  
  นครระยอง ในช่วงเช้าเกิดเหตุแก๊สร่ัวที่บริเวณปั๊มแก๊สบูรพา ตรงข้างธนาคาร  
  เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งสอบถามสาเหตุในเบื้องต้น  
  เจ้าหน้าที่รายงานมาว่าเน่ืองจากรถที่เข้ามาเติมแก๊สในปั๊มแก๊ส ได้ถอยหลังไป  
  ชนวาล์วแก๊ส ท าให้วาล์วหัก ไม่สามารถปิดแก๊สได้ ต้องระบายแก๊สไปเรื่อย ๆ  
  ซึ่งตอนน้ีทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เข้าไปควบคุม งานเทศกิจได้  
  ไปดูแลเรื่องการจราจรร่วมกับฝ่ายจราจร สภ.เมืองระยอง และได้ขอก าลัง 
  ไปยัง บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านแก๊สเข้ามาช่วยดูให้ด้วย 
  ว่าสามารถควบคุมอย่างไรได้บ้าง ซึ่งตอนน้ีได้ฉีดน้ าเลี้ยงไว้ตลอดครับ และได้ขอ  
  ก าลังรถน้ าจากทั้งเทศบาลเมืองมาบตาพุด บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  
  กองช่าง และส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดมรถน้ าไปเพื่อเตรียม 
  เติมน้ าอย่างต่อเน่ือง ซึ่งตอนน้ียังอยู่ในการควบคุมแก๊สอยู่ โดยแก๊สก็อยู่ภายใน  
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  บริเวณปั๊ม ไม่ระบายออกไปภายนอก คือยังสามารถควบคุมไว้ได้ แต่แก๊สก็ยัง 
  ไหลออกมาเร่ือย ๆ คงต้องหาผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  
  ช่วยให้ค าแนะน าดูว่าจะแก้ไขได้อย่างไร ซึ่งหลังจากการประชุมตรงน้ีแล้ว  
  ผมจะลงไปดูที่เกิดเหตุครับ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน   
ประธานสภาเทศบาล 

นางอ าไพ  วงเวียน  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน สมาชิกสภา  

  เทศบาลนครระยอง เขต 1 ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ให้ข่าวสารข้อมูล  
  ที่ฉับไว ซึ่งจริงๆ แล้วต้องการจะบอกว่าปั๊มแก๊ส คือ บูรพาแก๊ส มีทั้งแก๊สร่ัว  
  และแก๊สระเบิด ไม่ต่ ากว่า 3 คร้ัง เพราะฉะน้ันขออนุญาตให้ฝ่ายตรวจสอบ 
  ที่เกี่ยวกับปั๊มแก๊สน้ีให้ลงตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เพราะว่าเป็นปั๊มแก๊สที่อยู่ใน  
  เขตเทศบาล เป็นปั๊มแก๊สปั๊มเดียวที่อยู่ในเมือง ซึ่งค่อนข้างอันตรายพอสมควร  
  รบกวนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วย ขอบพระคุณค่ะ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน เชิญท่านสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีความเห็นไป  

  ในทางเดียวกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน ที่เห็นว่าปั๊มแก๊ส 
  ของบูรพาแก๊ส ที่ผ่านมาก็มีปัญหาอย่างที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ   
  วงเวียน ได้บอกไปเมื่อสักครู่ อีกประเด็นหน่ึง คือ ในเรื่องของท าเลที่ตั้งของ  
  ปั๊มแก๊สน้ี ในสมัยก่อนอาจจะบอกว่าอยู่ไกล ห่างออกจากชุมชน แต่ปัจจุบันน้ี  
  ต้ังอยู่ใจกลางเมืองระยองเลยครับ เพราะฉะน้ันจึงต้องการจะฝากไปยัง  
  เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มาพิจารณาตรงน้ีด้วยว่าในการอนุมัติหรือ  
  ในการจะต่อใบอนุญาตน้ันให้มีการพิจารณาตรงน้ีด้วย อีกเรื่องหน่ึงที่ผมได้รับ  
  การร้องเรียน และมีการสังเกตมาว่าเป็นเรื่องที่สมควรหรือไม่ คือ ในเรื่องของ  
  การให้บริการของบรูพาแก๊ส ไม่ใช่มีการเติมแก๊สรถยนต์อย่างเดียว โดยมีการ 
  ให้บริการในเรื่องของเติมแก๊สที่อัดในถังที่ใช้ในการหุงต้มด้วย ซึ่งตรงน้ีจากการ  
  ที่ผมได้ศึกษาดู และสอบถามดูจากผู้รู้ได้บอกว่าการที่จะเติมแก๊สหุงต้มน้ัน  
  จะต้องมีห้องบรรจุแก๊สต่างหาก ไม่ใช่มาเติมเหมือนแก๊สรถยนต์ทั่วไปอย่างน้ี  
  เพราะฉะน้ันจะเกิดอันตรายอย่างมาก และผมไม่ทราบว่าที่บูรพาแก๊สแห่งน้ี  
  มีใบอนุญาตที่ว่าจะเติมแก๊สหุงต้มอย่างน้ีหรือไม่ เพราะสังเกตดูจากปั๊มแก๊ส  
  ทั่วไปจะไม่มีการเติมแก๊สหุงต้มอย่างน้ี ส่วนใหญ่จะมีเป็นห้องบรรจุหรือออกไป  
  อยู่ข้างนอกเมืองต่างหากเลย ตรงน้ีต้องขอฝากผู้เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ช่วย  
  ตรวจสอบตรงน้ีด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  เชิญสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และ
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้เข้าร่วมประชุม ผมสังเกตว่าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2559  

  ที่แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลเล่มน้ีจะขาดอะไรไปอย่างหรือไม่ครับ คือไม่มีรูป  
  ของสมาชิกสภาเทศบาลเลย มีแต่รูปผู้บริหาร และผมมีเรื่องที่จะอภิปรายคือ  
  เรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับถนน บังเอิญผมอยู่แถวบริเวณราษฎร์บ ารุง  
  ขณะน้ีถึงกับวิกฤตเลยครับ ช่วงชั่วโมงเร่งด่วน คือช่วงเช้า และช่วงเย็น รถจะติดมาก  
  ผมอยู่ในซอยออกไม่รอดเลย แหย่หัวออกมาไม่ได้เลย เน่ืองจากมีการจอดสองข้างทาง  
  ซึ่งปัจจุบันมีป้ายวันคู่ – ป้ายวันค่ี อยู่ แต่ว่าผู้ขับขี่ไม่ได้ปฏิบัติกันเลย คือใครพอใจ  
  จะจอดฝั่งไหนก็จอด ในชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งรถวิ่งได้เลนเดียวก็เกิดจราจรติดขัด  
  และอีกอย่างหน่ึง คือ บนทางเท้าคนจะเดินไม่ได้เน่ืองจากมีป้ายอะไรอยู่  
  เยอะแยะเลย ซึ่งเทศบาลยังไม่ได้มีการอนุญาตให้น าเก้าอี้ไปต้ังเลย ผมไม่ทราบ 
  ว่าปล่อยไว้ได้อย่างไร ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา เชิญท่านสมาชิกสภา   
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลท่านต่อไป  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม วันน้ีสภาเทศบาล 
  นครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   

 

(ปิดประชุมเวลา 11.00 น.) 
 

            (ลงชื่อ)         นายสุธน  ซื่อประเสริฐ         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

            (ลงชื่อ)      วรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์          ประธานตรวจรายงานการประชุม  
            (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 

                                        (ลงชื่อ)   ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์      กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงชื่อ)      พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์       กรรมการตรวจรายงานการประชุม                        
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    

         (ลงชื่อ)      ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม             
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

         (ลงชื่อ)          อนุสรณ์  สุรนารถ            กรรมการและเลขานุการ                 
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)         ตรวจรายงานการประชุม 
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(ปิดประชุมเวลา 15.10 น.) 
 

           (ลงชื่อ)                                            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 
 

            (ลงช่ือ)                                       ประธานตรวจรายงานการประชุม   
             (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                  
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 
 
 


