
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2560 คร้ังท่ี 1/2560 

วันท่ี  9  มีนาคม  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. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  
10. นายธีรวุฒิ รัตตานนท์  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
11. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
12. นายนิพนธ์   เตชโชควารี รองประธานสภาเทศบาล 
13. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายไพรทูรย์   รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายจิรโรจน์   เกษรศิริศิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายมานะ   กึกก้องสวัสด์ิ สมาชิกสภาเทศบาล 
34. 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. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวิโรจน์   มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล      (ลาป่วย) 
2. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล      (ลากิจ) 
3. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล      (ลากิจ) 
4. นายบุญปลูก   ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล      (ลากิจ) 

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. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
9. นายชนินทร์ จันทน์ขาว รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
10. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
11. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนพัสดุ 
12. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง  
13. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
14. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
16. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
17. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้  
18. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักด์ิ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
19. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
20. นายชาคริต เอี่ยมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
21. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
22. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
23. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
24. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
25. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
26. นางสาวดวงพร เสงี่ยมรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
27. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
28. ว่าที่เรือตรีเชาวลิต เล็กโล่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
29. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
30. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
31. นางสาววัชรีย์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง 
32. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ  
33. นางสาวณัฐยกานต์ ไชยา เจ้าพนักงานธุรการ  
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34. นางสาวสุนิสา บุญฤทธา เจ้าพนักงานธุรการ  
35. นางสาวอุษณี โสธนะ นักทรัพยากรบุคคล 
36. นางสาวสมฤดี รัตนวิจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
37. นางสาวปิยะนุช พ่วงความสุข เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
38 นางสาวอรทัย ศรีพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
39. นางวลัยพร ธนสินทวี เจ้าพนักงานธุรการ  
40. นางสาวปิยะรัตน์ สัจจาธรรม เจ้าพนักงานธุรการ  

เร่ิมประชุมเวลา  14.00  น.  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันน้ี วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1/2560 บดัน้ี สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  
  ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

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

  การประชุมทุกท่าน วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 1  บัดน้ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการเปิดประชุม    
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศเรียกประชุมด้วยครับ  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล        สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2560 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

  นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 3  
  มีนาคม 2559  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 2560   
  ต้ังแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2560 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก   
  ประจ าปี 2560 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง ต้ังแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2560   
  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน ประกาศ ณ วันที ่24 มกราคม พ.ศ. 2559 
  นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                       

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   วันน้ีผมไม่มีเรื่องแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบครับ 

   (  -ไม่มี-  )  

มติท่ีประชุม      - รับทราบ                      
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ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4  
                        ประจ าปี พ.ศ. 2559 คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 6  ธันวาคม  2559 และสมัยประชุมวิสามัญ  
                        สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์  2560 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล            สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559 คร้ังที่ 1/2559 

                       เมื่อวันที่ 6  ธันวาคม  2559 และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1  
  ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2560 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
  ประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ  

  (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
       ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
         เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  

  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559 คร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6  ธันวาคม  2559  
  และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2560 

        โปรดยกมอืครับ  

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติท่ีประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559 คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 6  ธันวาคม  2559  
  และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 3  
 กุมภาพันธ์  2560  

ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปี 
                            พ.ศ. 2560 และก าหนดวันเร่ิมประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2561 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล                  สามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปี พ.ศ.2560 และก าหนดวันเริ่มประชุม 

  สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2561 ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลเห็นสมควรก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยองในแต่ละสมัย 
  อย่างไรขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา        
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง     

  เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอเสนอก าหนดการประชุมสภา  
  เทศบาลนครระยองในแต่ละสมัยดังน้ี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ต้ังแต่วันที่  
  10 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 3 ต้ังแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
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  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ต้ังแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป  
  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน และสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2561  
  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ต้ังแต่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป  
  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ ตามที่ท่านสมาชิก   
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ ได้เสนอก าหนดการประชุม สมัยประชุม 

  สามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปี พ.ศ.2560 และก าหนดวันเริ่มประชุม 
  สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2561 ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น  
  ขอเชิญเสนอครับ 

  (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น เป็นอันว่าสภาเทศบาล  
  นครระยอง ได้ก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ดังน้ี  

  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2560  
  สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่2 ต้ังแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป  
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่3 ต้ังแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน 30วัน 

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่4 ต้ังแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2561 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ต้ังแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

มติท่ีประชุม      - เห็นชอบตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ เสนอ    

ระเบียบวาระท่ี  4   ญัตติเร่ืองขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
ประธานสภาเทศบาล            งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

  เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  

  นครระยอง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 หมวดค่าครุภัณฑ์  โดยมีหลักการและ 
  เหตุผลดังน้ี             

  หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 1 รายการ  ดังน้ี 

               กองช่าง 
  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบ าบัดน้ าเสีย 

                        งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์ 
                        ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    

- ค่ารถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ า งบประมาณ     
  18,900,000 บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย 

  เหตุผล  ตามที่ เทศบาลนครระยองได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการค่ารถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อ  
  ระบายน้ า งบประมาณต้ังไว้ 18,900,000 บาท (สิบแปดล้านเก้าแสน- 
  บาทถ้วน) น้ัน ปรากฏว่าหน่วยงานไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวได้  
  เน่ืองจากมีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไว้ไม่ครบถ้วน ดังน้ัน  
  จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อให้สามารถจัดหา  
  ครุภัณฑ์ได้ตามวัตถุประสงค์  

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข 
  เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
  รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ   
  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ  
  สภาท้องถิ่น ” 

                       จึงเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อที่เทศบาล  
      จะได้ด าเนินการต่อไป ต้องกราบเรียนว่างบประมาณดังกล่าวซึ่งสภาเทศบาล  
      นครระยองแห่งน้ีได้อนุมัติเรียบร้อยไปแล้ว แต่ปรากฏว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ท า  
      เทศบัญญัติได้พิมพ์ข้อความตกหล่นไป ซึ่งถือว่าเป็นสาระส าคัญของครุภัณฑ์ชิ้นน้ี  
      เดิมทีได้หารือว่ามีความจ าเป็นต้องน าเข้าสภาเทศบาลหรือไม่ ปรากฏว่าสภาเทศบาล 
      แจ้งว่าเป็นสาระส าคัญ จึงต้องมาให้สภาเทศบาลนครระยองแห่งน้ีอนุมัติอีกคร้ังหน่ึง  
      เพื่อส านักการคลังจะได้ด าเนินการต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
       ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะสอบถามเพิ่มเติมหรืออภิปรายขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอ 
       มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งน้ีครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
        เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
          เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งน้ีอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

มติท่ีประชุม   - อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์  

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเร่ืองขออนุญาตท าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาระยอง  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่องขออนุญาตท าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน 
ประธานสภาเทศบาล         สาขาระยอง เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล    
นครระยอง เพื่อขออนุญาตท าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน  

  สาขาระยอง วงเงิน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีหลักการ 
  และเหตุผล ดังน้ี 

  หลักการ  ขออนุญาตท าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน  
  สาขาระยอง วงเงิน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อปิดบัญชี 
  สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสัญญาเดิมซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ 29  
  มิถุนายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย   

  เหตุผล  ตามที่ สถานธนานุบาลได้ท าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร  
  ออมสิน สาขาระยอง สัญญาลงวันที่  28  มกราคม 2551  
  วงเงิน  50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยใช้บัญชีเงินฝากประจ า 
  ของเทศบาลนครระยอง ประเภท 12 เดือน บัญชีเลขที่ 03-2201-34-009877-3    
  จ านวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน  
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  อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า ประเภท 12 เดือน  
  บวกร้อยละ 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจ าน า  
  ทรัพย์สินในกิจการสถานธนานุบาล ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา  
  ความเดือดร้อนด้านการเงินแก่ประชาชนทั่วไป  ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  
  บันทึกต่อท้ายสัญญากู้อีก 3 คร้ัง  ดังน้ี 

              คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ขอเพิ่มวงเงินกู้อีกจ านวน  
  50,000,000 บาท  (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

                       คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้ท าการรวมสัญญาเงินกู้  
  ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีคร้ังแรกและบันทึกต่อท้ายสัญญา คร้ังที่ 1  
  รวมเป็นวงเงินกู้ จ านวน 100,000,000 บาท  (หน่ึงร้อยล้านบาทถ้วน)  

                       คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555  ได้ขอกู้เพิ่มอีกจ านวน  
  40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินกู้ตามสัญญากู้เบิกเกิน  
  บัญชีทั้งสิ้น จ านวน 140,000,000 บาท (หน่ึงร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)                      

                        โดยการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกต่อท้ายสัญญาเพื่อเพิ่มวงเงินกู้มีอัตรา  
  ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวลบ 2 (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยลอยตัว  
  ร้อยละ 7.10–2 เท่ากับร้อยละ 5.10)  ซึ่งบันทึกต่อท้ายสัญญากู้ฯ คร้ังที่ 3  
  จ านวน  40,000,000 บาท  (สี่สิบล้านบาทถ้วน) จะครบก าหนดสัญญา  
  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560  ดังน้ัน สถานธนานุบาลจึงมีความจ าเป็นต้อง  
  ขออนุญาตท าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสัญญาใหม่  จ านวน 40,000,000 บาท   
  (สี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อน าเงินกู้ไปใช้ในการปิดบัญชีสัญญาเดิม  

ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ 
  ปัจจุบัน ส่วนที่ 5 การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล  มาตรา 66  วรรคสอง   
  “การกู้เงินตามมาตรา  66 (6)  เทศบาลจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต  
  จากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว ”  

                       จึงเสนอญัตติเพื่อขออนุญาตท าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร  
  ออมสิน สาขาระยอง วงเงิน  40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)    
  เพื่อที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมถึงญัตติน้ีขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอ 
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งน้ีครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
        เห็นควรอนุญาตให้ท าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน 

  สาขาระยองได้ โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุญาต จ านวน 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งน้ีอนุญาตให้ท าสัญญากู้เบิกเงิน 

  เกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาระยองได้ 

มติท่ีประชุม   - อนุญาตให้ท าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาระยองได้  

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ต้องกราบเรียน 

  เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลในสภาเทศบาลนครระยองแห่งน้ี และกราบเรียน  
  พี่น้องประชาชนที่รับชมการประชุมสภาเทศบาลนครระยองด้วยว่าปัญหา  
  ปัจจุบันน้ีส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากปัญหาเร่ืองขยะ ที่ว่าขยะตกค้าง จึงต้องการ  
  จะกราบเรียนเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
  และพี่น้องประชาชนให้รับทราบ เน่ืองจากว่าช่วงน้ีเป็นเดือนสุดท้ายของสัญญา  
  ที่ผู้ที่ได้รับสัมปทานเก็บขยะน้ัน คือสิ้นเดือนน้ีเป็นเดือนสุดท้ายแล้ว ประกอบกับ  
  ผู้รับจ้างรายน้ีมาสู้ราคาในสัญญา 5 ปีต่อไป ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2560  
  เป็นต้นไป ไม่สามารถสู้ราคาได้ จึงท าให้ไม่อยากจะซ่อมรถ ไม่อยากจะหารถมาเพิ่ม  
  ท าให้การเก็บขยะล่าช้า แต่ถึงแม้ว่าเขาจะเก็บขยะล่าช้า และตกหล่น  
  แต่เทศบาลนครระยองก็ต้องด าเนินการปรับตามสัญญา ถ้าพี่น้องประชาชน  
  ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องขยะผมต้องการให้แจ้งมายังเทศบาลนครระยอง  
  ซึ่งเทศบาลนครระยองยังมีรถขยะส ารองอยู่ 1 คัน และรถเก็บขยะคันเล็ก 
  อีกหน่ึงคัน หากว่าเป็นซอยเล็กๆ เทศบาลจะส่งรถเล็กเข้าไปเก็บให้ แต่หากว่า  
  เป็นถนนเมนใหญ่เทศบาลจะส่งรถคันใหญ่ของเทศบาลเองเข้าไปเก็บ  
  หรือไม่เช่นน้ันเทศบาลก็จะติดต่อไปยังผู้รับจ้างให้เร่งรัดในการเก็บขนให้เร็วขึ้น  
  เพื่อไม่ให้ขยะตกค้าง และเกิดปัญหาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน  
  จึงต้องการจะใช้สภาเทศบาลนครระยองแห่งน้ีกราบเรียนให้เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  
  และพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเทศบาลไม่ได้ปล่อยปละละเลย เน่ืองจากว่า  
  ผู้รับจ้างรายเก่าไม่ได้ต่อสัญญาแล้ว จึงไม่อยากจะซ่อมรถ คือผู้รับจ้างยอมเสียค่าปรับ  
  ซึ่งเทศบาลก็ไม่อยากได้ค่าปรับ เทศบาลต้องการจะให้ผู้รับจ้างด าเนินการ  
  เก็บขยะให้ตรงตามสัญญามากกว่า ขอกราบเรียนให้เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  
  ได้รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

      (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม วันน้ีสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    นครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ  

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   

 

(ปิดประชุมเวลา 14.25 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


