
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 

วันที่  10  พฤษภาคม  2562 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
3. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี 
5. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
10. นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
11. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นางอําไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายรักเร่   สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
2. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล (ลากิจ) 
3. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ์  วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
4. นายธนวัฒน ์  พ้นชั่ว หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
5. นางนภัสสร  อุทัยรัตน์  ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
6. นางวัฒนา  ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นายธรรมาธิติ  วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
8. นายชนินทร์  จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                           รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นายมานพ  ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
                                                           รก.ผู้อํานวยการกองการแพทย์ 
10.  นางสาวรุ่งฤดี         ยมรักษ์ แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล 
11. นายสมควร  ทองเรือง  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
12. นางศิริลักษณ์  ทองเรือง ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
13. นางสายสุนีย์  วาระสิทธิ์ ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 
14. นายดุสิต  ธรรมศิริรักษ์ ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
15. นางสาวกนก  อารีรักษ์ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
16. นางซ่อนกลิ่น  ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17. นางพิมพ์ผกา  ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
18. นางสาวชนิดา  เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
19. นางเสาวลักษณ์  แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
20. นางสาวรัชนี  คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
21. นางสาวปิยาภรณ์  เนินฉาย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
22. นางสาววิราภรณ์  โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
23. นางสาวฐปนีย์  โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
24. นางสาวณัฐมน  แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
25. นายวิทยา  วัชระธัญญานุกูล  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
26. นางสาววิลาวรรณ  นาถาบํารุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
27. นางธนาวดี  ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
28.  นางสาวชนิดาภา      จํานงนอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
29. จ่าเอกจักรพงษ์        แต้มงาม นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  
30. นายป้องคุณ            สุวรรณพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
31. นายอริย์ธัช            จันทร นักพัฒนาการท่องเที่ยว  
32. นางสาวเสาวลักษณ์    สืบนุการวัฒนา นักพัฒนาชุมชน 
33.  นางสาวหทัยกาญจน์   ลาภปรากฏ        นักกายภาพบําบัด  
34. นางสาวภัทรานิษฐ์     อ้ิววิวัฒน์กุล        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
35. นางกุลยา  กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
36. นางสาวปิยะนุช       พ่วงความสุข  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
37.     นางอุบล  มณีแสง เจ้าพนักงานทะเบียน          
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38. นางอินทิราณี วันทอง  เจ้าพนักงานทะเบียน 
39. นางกล่อมจิตต์  เจริญวัฒน์     เจ้าพนักงานทะเบียน  
40. นางสาวทิษฏยา   ชวนสินธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
41. นางสาวสุนิสา บุญฤทธา เจ้าพนักงานธุรการ 
42. นางสาวปาริฉัตร ติวาสิริพงศ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1/2562  
  บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล 
  ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

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

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการ 
  เปิดประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศเรียกประชุมด้วยครับ  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล        สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2562  

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
       ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 5  มีนาคม  2562 ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ   

  สมัยที่ 2 ประจําปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม  2562  เป็นต้นไป  
  มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน 

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 2 ประจําปี 2562 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแต่วันที่ 10  
  พฤษภาคม  2562  เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่  9  เมษายน  พ.ศ. 2562 นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  
  ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   1. เรื่อง  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล  
       จํานวน 1 ราย คือ นางสาวภัทรานิษฐ์  อิ้ววิวัฒน์กุล วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต           
       (การจัดการธุรกิจการบิน) เป็นผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง             
       ให้ดํารงตาํแหนง่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ งานวิจยัและ  
       ประเมินผล ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวชิาการและแผนงาน  
       เทศบาลนครระยอง  

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  2562  เป็นต้นไป  

    (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

     2. เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ราย 
    คือ นางสาวหทัยกาญจน์  ลาภปรากฎ วุฒิกายภาพบําบัดบัณฑิต  
    ตําแหน่งนักกายภาพบําบัด ระดับปฏิบัติการ งานกายภาพบําบัด  
    ฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง  

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  2562  เป็นต้นไป  

    (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

    - ในนามเทศบาลนครระยองยินดีต้อนรับครับ 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                      

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
  ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล         สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5  

  มีนาคม 2562 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม 
  ขอเชิญครับ แต่ผมมีแก้ไข หน้าที่ 2 ของรายงานการประชุม ลําดับที่ 1 กับ         
  ลําดับที่ 2 ไม่ได้มาร่วมประชุมนะครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ 

    (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
         เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
        สมัยแรก ประจําป ีพ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5  มีนาคม 2562 
        โปรดยกมือครับ  

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
        สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 
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ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถามของ นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถามของ นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยอง ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์   

  มโนพรศิริกุล เสนอกระทู้ถามครับ 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ มีเรื่องที่จะสอบถามกระทู้ ดังนี้ 
  เรื่องขอเสนอกระทู้ถาม เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองทราบ  
  ผมขอตั้งกระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง เรื่อง การเตรียม 
  ความพร้อมในการขุดลอกแม่น้ําลําคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังภายในเขตเทศบาล 
  ในช่วงฤดูฝนนี้ ดังต่อไปนี้เนื่องด้วยขณะนี้ผมทราบว่าว่ามีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
  หลายองค์กรที่มีพ้ืนที่ติดกับเทศบาลนครระยอง ได้มีการสํารวจตรวจสอบและ  
  ได้มีการขุดลอกคลองให้ลึกและกว้างข้ึนกว่าเดิม ทั้งนี้เพื่อรับมือกับปริมาณ  
  น้ําฝนในหน้าฝนที่จะมาถึงในอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้านี้ในพื้นที่ของตนเองไปแล้ว  
  หลายแห่ง เช่น เทศบาลตําบลทับมา และ เทศบาลตําบลเนินพระ เป็นต้น  
  ซึ่งเทศบาลนครระยองเป็นปลายทางท่ีน้ําในลําคลอง และแหล่งระบายน้ําต่างๆ  
  เหล่านั้นจะลงสู่ทะเล ดังนั้นถ้าหากทางเทศบาลนครระยองไม่ได้มีการสํารวจ 
  และเตรียมความพร้อมในการขุดลอกแม่น้ําลําคลองต่างๆ เช่นกัน ซึ่งจากการ  
  ที่ผมได้สอบถามประธานชุมชนหลายๆ ชุมชน และได้มีการลงพ้ืนที่สํารวจ 
  ในคลองต่างๆ เห็นว่ามีหลายแห่งตื้นเขิน หลายแห่งคับแคบ และปกคลุมไปด้วย 
  วัชพืชมากมาย ทําให้เกรงว่าอาจทําให้เกิดน้ําท่วมขังในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง 
  ได้เหมือนทุกปีท่ีผ่านมา และอาจจะมากขึ้นด้วยก็ได้ เนื่องจากน้ําระบายไม่ทัน  
  อาจสร้างความเสียหายความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีได้  
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่เขต 1 ดังนั้นผมจึงอยากเรียนถามท่านนายกเทศมนตรีว่า  
  เทศบาลนครระยองได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือให้ทัน  
  กับหน้าฝนและปริมาณน้ําฝนที่จะมาถึงในไม่ช้านี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
  ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล                    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เป็นห่วงเป็นใย และสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง  
  การเตรียมความพร้อมในการระวังเรื่องน้ําท่วม ที่เกรงว่าจะถึงฤดูฝนในอีก  
  ไม่ก่ีเดือนข้างหน้านี้ เรื่องนี้เทศบาลนครระยองไม่ได้นิ่งนอนใจ ตั้งแต่เคยประสบ  
  ปัญหาเรื่องน้ําท่วม น้ําไหลไม่ทันมาครั้งหนึ่งแล้ว เทศบาลจึงได้เตรียมความ 
  พร้อมมาโดยตลอดโดยกําชับไปที่กองช่าง ประสานไปยังกรมเจ้าท่าว่ามี 
  งบประมาณจะขุดลอกคลองหรือไม่ ต้องยอมรับว่าคลองนี้ต้องเป็นหน่วยงาน  
  ที่กรมเจ้าท่าดูแลอยู่ หรืออยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่า ซึ่งขณะนี้เทศบาล           
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  ได้สํารวจอยู่ว่าจะใช้งบประมาณเท่าไร และหากว่าต้องใช้งบประมาณ  
  มากเกินไป เทศบาลก็อาจจะหาบริษัทเอกชนมารับขุดไป โดยเอาทรายแลก  
  กับค่าแรงตรงนั้น เรื่องนี้ต้องผ่านจังหวัดระยองและต้องได้รับการอนุมัติ  
  อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ แต่ระหว่างในข้ันตอนนั้น  
   เทศบาลนครระยองจะต้องยืมรถแม็คโครคอยาวขององค์การบริหาร  
  ส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งเมื่อสองเดือนที่ผ่านท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่าน 
  คงจะได้เห็นว่าเทศบาลได้ทําการปรับปรุงคลองในบริเวณตั้งแต่สะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ 
  ไปถึงหน้าวัดโขดทิมทาราม เนื่องจากมีวัชพืชขึ้นทั้งสองริมฝั่งคลอง ทําให้แม่น้ํา 
  แคบลง เกรงว่าจะไม่สะดวกต่อการไหลของน้ํา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ได้สนับสนุนทั้งรถดั๊ม รถแม็คโคร และโป๊ะ มาดําเนินการให้เป็นเวลาเกือบ  
  สองเดือน ระหว่างนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีความจําเป็นต้องใช้ 
  รถแม็คโครกลับไปปรับปรุงบริเวณโขดปอ เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ 
  โขดปอมีความต้องการอย่างเร่งด่วนที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  นํารถแม็คโครดังกล่าวไปปรับปรุง เทศบาลจึงต้องส่งรถแม็คโครกลับคืนไปให้ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งหลังจากปรับปรุงทางนั้นเรียบร้อยแล้ว  
  ผมคิดว่าจะให้เจ้าหน้าที่ลงไปสํารวจว่าบริเวณไหนที่มีวัชพืชปกคลุมริม 
  สองฝั่งคลองที่อาจจะเป็นจุดกีดขวางทางน้ําไหลบ้าง ส่วนแม่น้ําที่อยู่ในลําคลอง  
  ระหว่างการปรับวัชพืชก็ได้ขุดลอกคลองในบางส่วน ได้ขออนุญาตไป  
  กรมเจ้าท่าว่าเทศบาลจะขอขุดลอกคลองด้วย แต่ถ้าหากว่าจะขุดลอกคลอง  
  ขึ้นมาเองเลยก็ต้องคงได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อน เพราะว่าเกินอํานาจ  
  หน้าที่ของเทศบาลนครระยอง ซึ่งอาจจะมีข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ  
  แต่ทั้งนี้ผมขอยืนยันได้ว่าคลองของเทศบาลสามารถระบายน้ําได้ทัน  
  ส่วนพื้นที่ท่ีอยู่นอกเขตเทศบาลที่ได้มีการปรับขุดลอกคลอง เขาก็ไม่ได้ใช้  
  งบประมาณของเขา ซึ่งเขาใช้งบประมาณจากกรมทรัพยากรจัดการน้ํา  
  จากหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วย ส่วนที่จะใช้งบประมาณเขาเองก็คือใช้บางส่วน 
  ที่เก่ียวกับการกําจัดผักตบชวา ซึ่งปัญหาทั้งหมดที่ว่าเกิดจากน้ําท่วมที่เนื่องจาก 
  ขาดท่อระบายน้ํามากกว่า  เนื่องจากว่าน้ําฝนตกมาแล้วไหลลงท่อไม่ทัน  
  ซึ่งปัจจุบันผมได้เร่งให้ฝ่ายช่างสุขานํารถดูดท่อระบายน้ําทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์  
  เพ่ือให้รถได้พัก และได้รับการดูแลรักษาและซ่อมบํารุง ซึ่งปัจจุบันท่อระบายน้ํา  
  ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนครระยองสามารถระบายน้ําได้ดี คาดว่าหากมีฝนตก  
  ลงมาก็สามารถระบายน้ําลงแม่น้ําได้ทัน ซึ่งจะไม่ท่วม และประกอบกับตอนนี้  
  เทศบาลตําบลทับมา เทศบาลตําบลเนินพระ ขุดลอกแม่น้ําให้กว้างและลึก  
  ถ้ามีฝนตกลงมาน้ําไหลมาตามแม่น้ําลําคลองก็สามารถระบายสู่คลอง เข้าในเขต  
  เทศบาลนครระยอง และสามารถไหลลงทะเลได้ทัน และหากว่าไหลไม่ทันจริงๆ  
  เทศบาลก็ยังมีประตูระบายน้ํา จํานวน 3 ประตู ซึ่งสามารถลัดตรงออกทะเลได้เลย  
  คิดว่าจะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้เทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ  
  จึงกราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ตั้งกระทู้ถามมาว่าสามารถสบายใจได้  
  ว่าเทศบาลนครระยองไม่ได้นิ่งนอนใจ และเร็วๆ นี้เทศบาลก็ได้ประสานไปแล้ว 
  ว่าจะขอยืมรถแม็คโครคอยาวมาตักในหลายๆ จุดที่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหา 
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  กับการไหลของน้ําได้ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลไปถึงท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลเจ้าของกระทู้ครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล มีคําถามเพ่ิมเติม  
ประธานสภาเทศบาล    อีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ชี้แจงและตอบคําถามกระทู้  
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่ผมได้เรียนถามไปผมเองก็สบายใจในระดับหนึ่ง ที่ท่านนายกเทศมนตรี  

  ได้รับปากว่าปีนี้คงจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําท่วมได้ โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ของ  
  เขต 1 ซึ่งทุกๆ ครั้ง และทุกๆ ปี ก็จะมีปัญหา โดยเฉพาะ เขต 1 อีกเรื่องหนึ่ง 
  ที่ต้องขอขอบคุณเทศบาลนครระยองที่มีนโยบายนําตาข่ายไปดักขยะท่ีปลายท่อ  
  ซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าน่าจะเป็นสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ ทําให้น้ํามีการไหล 
  ระบายได้คล่องตัวขึ้น และต้องการจะฝากในเรื่องของรถที่จะนําไปดูดขยะหรือ  
  ทรายในการระบาย ซึ่งก็ได้เห็นว่าตอนนี้มีการทํางานอยู่ค่อนข้างทุกวัน  
  และในหลายๆ เขต ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้บอกว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่น้ํา 
  ไม่สามารถระบายได้ทัน ถ้าหากว่าเทศบาลมีการดูแลตรงนี้แล้ว รักษาความ 
  สะอาดตรงนี้ ก็อาจจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ แต่สิ่งที่ต้องการจะกราบเรียน 
  ท่านนายกเทศมนตรี และกราบเรียนผู้บริหารคือ ไม่ว่าจะเป็นการนําตาข่าย 
  มาดักขยะที่ปลายท่อก็ดี หรือดูดสิ่งปฏิกูล หรือดูดขยะในท่อระบายก็ดี  
  เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ สิ่งที่ต้องการจะให้เทศบาลนครระยองและ 
  ผู้บริหารได้ตระหนัก คือว่าเทศบาลควรที่จะมีวิธีการรณรงค์ป้องกันอย่างไร  
  ไม่ให้พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลนครระยองของเรา ตามห้างร้าน  
  หรือตามร้านค้าต่างๆ ทิ้งขยะลงในท่อระบาย หรือทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง  
  ตรงนี้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และสิ่งต่างๆ ที่จะตามมาก็คงจะไม่ค่อย  
  มีปัญหาเท่าไรถ้าเทศบาลช่วยกันรณรงค์วิธีการในการป้องกัน ในเรื่องขยะก็ต้อง  
  ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม      - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
                      พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาล            งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  

  (ค่าครุภัณฑ์) เชิญท่านนายกเทศมนตรเีสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
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      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  
  นครระยอง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2562 จํานวน  2,981,000 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)   
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ดังนี้   

    1. สํานักการคลัง 
        แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 
      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดําชนิด Network แบบที1่ (28 หน้า/นาท)ี  
      จํานวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 31,600 บาท  (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  1. 

    2. กองการศึกษา 
    แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดําชนิด Network แบบที1่ (28 หน้า/นาท)ี  

      จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท  (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  2. 

    3. กองการศึกษา 
      แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดําชนิด Network แบบที1่ (28 หน้า/นาท)ี  
      จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท  (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  3. 

    4. กองการศึกษา 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

  เรือแข่งขัน ขนาด 20 ฝีพาย จํานวน 4 ลํา เป็นเงิน 1,800,000 บาท  
    (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  4. 

    5. กองการศึกษา 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ 

      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์กีฬา   
  5.1 ป้ายบอกคะแนน จํานวน  16 ป้าย (ป้าย/11,000 บาท)  

      เป็นเงิน 176,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
  5.2 แท่นรับรางวัล จํานวน  11  แท่น (แท่น/15,000 บาท) 

      เป็นเงิน 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  5.3 เสาประตูฟุตซอล จํานวน 8 ประตู (ประต/ู19,000 บาท) 

      เป็นเงิน 152,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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  5.4 รถเข็นใส่ลูกบอล จํานวน 3 คัน (คัน/3,900 บาท) 
      เป็นเงิน 11,700 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

  5.5 ชุดเสาวอลเลย์บอลชายหาดพร้อมเบาะหุ้ม จํานวน 3 ชุด  
      (ชุด/39,800 บาท) เป็นเงิน 119,400 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน- 
      สี่ร้อยบาทถ้วน) 

  5.6 เก้าอ้ีกรรมการวอลเลย์บอล จํานวน 3 ตัว (ตัว/11,500 บาท) 
      เป็นเงิน 34,500 บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

  5.7 เก้าอ้ีกรรมการแบดมินตัน จํานวน 4 ตัว (ตัว/9,500 บาท) 
      เป็นเงิน 38,000 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

  5.8 เสาประตูฟุตบอล จํานวน 2 ประตู (ประต/ู53,500 บาท) 
      เป็นเงิน 107,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

   รวม 8 รายการ เป็นเงิน 803,600 บาท (แปดแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)   
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  5. 

    6. สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดําชนิด Network แบบที1่ (28 หน้า/นาท)ี  

      จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท  (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  6. 

    7. กองสวัสดิการสังคม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
    ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)   
     จํานวน  3 เครื่อง เป็นเงิน 2,100 บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
     รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  7. 

    8. กองช่าง 
    แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
    ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

  หม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 250 เควีเอ จํานวน 1 เครื่อง  
    พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  8. 

                      รวม 8  รายการ เป็นเงิน 2,981,000 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่น- 
      หนึ่งพันบาทถ้วน)   

      เหตุผล    

      รายการที่ 1,2,3,6 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
      ได้กําหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
      ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 มีผลทําให้  
      รายการค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สํานักคลัง กองการศึกษา  
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      และสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ  
      ชนิดLED ขาวดําชนิด Network แบบที่ 1  ราคา 7,900 บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาท)  
      แก้ไขเป็น เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบที่ 1  
      (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือเป็นไป 
      ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน  
      มีนาคม 2562 และ ประโยชน์ของเทศบาลฯ ให้คงงบประมาณเดิม  
      คือ 7,900 บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเครื่อง คณะผู้บริหาร  
      จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่  

  รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดําชนิด Network แบบที1่ (28 หน้า/นาท)ี 

  รายการที่ 4  ตามท่ีเทศบาลนครระยองโดยกองการศึกษาได้จัดโครงการ  
  แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
  สยามบรมราชกุมารีและงานห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ํา ขึ้นเป็นประจําทุกปี  
  สืบเนื่องกันมายาวนาน ซึ่งที่ผ่านมามักจะประสบปัญหาในเรื่องการจัดหาเรือ 
  เพ่ือใช้ในการดําเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม  
  อันดีงามให้อยู่คู่กับจังหวัดระยองสืบต่อไป คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติโอน  
  งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการ จัดซื้อเรือแข่งขัน  
  ขนาด 20 ฝีพาย จํานวน 4 ลํา เป็นเงิน 1,800,000 บาท  
  (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

      รายการที่ 5 ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
      มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษา 
      สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  
      เพ่ือรักษาความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย พร้อมทั้งพัฒนาสุขภาพพลานามัย  
      ให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประจําทุกปี และในปี พ.ศ. 2562  
      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาให้เทศบาลนครระยองเป็นเจ้าภาพ  
      จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  
      รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ประจําปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่อ 
      การแข่งขันว่า “นครระยองเกมส์” มีการแข่งขันจํานวน 11 ประเภทกีฬา   
      ซึ่งกําหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2562 ซึ่งในการดําเนิน 
      โครงการดังกล่าว มีความจําเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการแข่งขัน  
      คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการจัดซื้อ  
      ครุภัณฑ์กีฬา จํานวน 8 รายการ เป็นเงิน 803,600 บาท (แปดแสนสามพัน- 
      หกร้อยบาทถ้วน)   

      รายการที่ 7  ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0023.3/ว941 ลงวันที่ 18  
      กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งเรื่องการยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบ้านและ 
      สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 
      แห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 จึงขอให้องค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่น จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card  
      Reader) เพ่ือใช้สําหรับ การรับลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงิน เบี้ยยังชีพ 
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      ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
      คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
      รายการอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
      จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็นเงิน 2,100 บาท  
      (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

      รายการที่ 8  สวนศรีเมือง  เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 70 ไร่  
      มีพ้ืนที่ทํากิจกรรม สําหรับเด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ อาทิเช่น ห้องสมุด  
      สนามเด็กเล่น สนามบาสเก็ตบอล สนามฟุตซอล สนามตะกร้อ สนามฟุตบอล  
      เครื่องออกกําลังกายหลายชนิด และยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสําคัญต่างๆ  
      เช่น วันสําคัญของชาติ งานประเพณีต่างๆ จึงจําเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าจํานวนมาก  
      ซึ่งในปัจจุบันหม้อแปลงที่ติดตั้งอยู่เป็นหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี  
      ขนาด 100 เควีเอ  ทําให้กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
      จึงมีความจําเป็นต้องเพ่ิมขนาดของหม้อแปลง คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติ  
      โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการจัดซื้อหม้อแปลงระบบ 3 เฟส  
      22 เควี ขนาด 250 เควีเอ จํานวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 320,000 บาท  
      (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

                     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
      พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 27  
      การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
      ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
      ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   

                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือที่เทศบาล 
  จะได้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภา  

  เทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  ให้ท่านดูข้อ 4 ที่ว่าจะซื้อเรือ จํานวน 4 ลํา เมื่อก่อนผมเคยเห็นองค์กรหนึ่ง 
  เคยซื้อ แต่ซื้อมาแล้วไม่มีที่เก็บรักษา ไม่ทราบว่าเทศบาลซื้อมาแล้วจะทําการ  
  เก็บรักษาเรือไว้ตรงไหน ด้วยความเป็นห่วงครับ พวกที่จัดซื้อก่อนหายไปแล้วครับ  
  ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ   
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เป็นห่วงในเรื่องการจัดซื้อเรือยาวไว้ 
  ในการจัดการแข่งขัน และหลังจากแข่งขันแล้วจะไปเก็บเรือไว้ที่ไหน ซึ่งเรื่องนี้  
  ได้หารือกันแล้วว่าเทศบาลนครระยองมีโรงเก็บอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ที่บ่อขยะ  
  คิดว่าเรือ จํานวน 4 ลํา สามารถไปตั้งเก็บไว้ที่บ่อขยะแห่งนั้นได้ในโรงเก็บวัสดุ 
  และจะทําฐานตั้งรองรับเรือ 4 ลําไว้ ซึ่งอันนี้เทศบาลทําเองได้ ขอบคุณในความ  
  เป็นห่วงตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    ท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ มีเรื่องสอบถามเพ่ือความกระจ่าง 
  ถามเป็นความรู้ด้วยนะครับในเรื่องของครุภัณฑ์กีฬา ตั้งแต่หน้าที่ 2  
  หัวข้อที่ 5.1 ถึง 5.8 ทั้งหมด 8 รายการ คือเทศบาลนครระยองจะเป็น 
  เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ  
  ก็จะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ สิ่งที่ผมสงสัย และต้องการจะสอบถามว่า  
  ประเด็นที่หนึ่ง คือ หลังจากท่ีจบการแข่งขันกีฬาดังกล่าวแล้ว เพราะว่าการ 
  แข่งขันอยู่ช่วงปลาย ๆ ปี ก็คงใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หรือ 10 วัน จบแล้ว 
  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้เราจะเอาไปไว้ที่ไหน หรือจะไปให้ตามโรงเรียนต่างๆ  
  ในสังกัดเทศบาลนครระยองหรือไม่ ประเด็นที่สองครุภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ที่ผมดู  
  ไม่ว่าจะเป็นแท่นรับรางวัล ป้ายบอกคะแนน หรือรถเข็น หรืออะไรก็แล้วแต่  
  ไม่ทราบว่าเจ้าภาพครั้งที่แล้ว อย่างเช่นเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีทราบมาว่าเคย 
  เป็นเจ้าภาพเมื่อครั้งที่ผ่านมาเขามีอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้หรือไม่ และเทศบาล  
  นครระยองสามารถที่จะขอยืมมาใช้ชั่วคราวอย่างนี้ได้หรือไม่ เพราะถ้าหากว่า  
  เทศบาลนครระยองยืมได้ เทศบาลก็ไม่ต้องตั้งงบประมาณเพ่ือมาซื้อตรงนี้  
  ผมต้องการจะสอบถามดูนะครับ เพราะว่าสงสัยอยู่ คือถ้าหากว่านํามาใช้จัดการ  
  แข่งขันแค่ไม่ก่ีวันอย่างนี้ และก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เกรงว่ามันจะเสียหาย  
  และเสียดายงบประมาณตรงนี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุลครับ   
ประธานสภาเทศบาล    เชิญนายกเทศมนตรีครับ     

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ให้ข้อคิดท่ีดีว่าให้เทศบาลสอบถาม  
  ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าภาพครั้งที่แล้ว ว่าแท่นรับรางวัล  
  และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ยังพอใช้งานได้อยู่ ผมจะให้กองการศึกษาประสานไปยัง 
  เทศบาลนครเชียงใหม่เพ่ือสอบถามเพ่ืออาจจะสามารถยืมมาใช้งานได้  
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  แต่เทศบาลนครระยองได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว คือหากว่ายืมได้ก็ต้องการจะยืม  
  และเนื่องจากว่าเทศบาลนครระยองใช้เวลาจัดการแข่งขันเพียงแค่ 10 วัน  
  เทศบาลนครระยองอาจจะจ้างรถไปขนมา อันไหนที่ไม่มีแล้ว หรือชํารุดแล้ว 
  เทศบาลก็จะต้องทําการซื้อเพ่ิม ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้  
  ให้คําแนะนําท่ีดี ส่วนชุดที่ซื้อมาแล้วหลังจากการจัดการแข่งขันกีฬาฯ  
  เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงต้องหารือกันว่าโรงเรียนต่างๆ มีความจําเป็นที่จะนํา 
  อุปกรณ์ประเภทใดไปใช้ในโรงเรียนได้ เทศบาลนครระยองก็จะมอบให้โรงเรียน  
  ในสังกัดนําไปใช้ได้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมต้องการจะสอบถามเหมือนกันว่าเทศบาล  

  นครระยองจะทําสนาม ที่เทศบาลสั่งซื้อประตูมา 2 ชุด คือ ของสนามสวนศรีเมือง 
  ตอนที่ซ่อมสนามน่าจะมี เพราะว่าจากการสํารวจหลายๆ ชิ้นมันเสียหาย  
  และยังคาใจผมอีกเรื่องหนึ่ง เพราะว่าในรายการที่ทําแผนไว้ซ่อมสนามสวนศรีเมืองนั้น 
  ใช้งบประมาณจํานวนสองล้านกว่าบาท ระบุว่ามีระบบระบายน้ํา และระบบฉีดน้ํา  
  เพ่ือบํารุงสนามฟุตบอล แต่ปรากฏว่าไม่มีครับท่านประธานสภาเทศบาล 
  และก็เห็นมีรถกองช่างไปฉีดน้ําทุกวัน วันละ 2 - 3 รอบ อย่างนี้ก็ต้องตั้ง 
  งบประมาณซื้อรถฉีดน้ําอีกหรือไม่ครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมไม่เข้าใจ  
  ก็เหมือนกรณีโกฟุตบอลเดิม และก็มีอยู่แต่ไม่รู้ไปเก็บไว้ไหน แล้วก็สั่งซื้ออีก  
  ขอเรียนชี้แจงท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ที่เมื่อสักครู่ 
  ได้อภิปรายไป คือ แท่นรับรางวัลแต่ละท่ีก็จะเป็นโลโก้ของจังหวัดเขา  
  ของเราก็เป็นโลโก้ของจังหวัดเรา คราวที่แล้วที่เทศบาลนครระยองเคยจัดมา 
  ได้มอบให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนในสังกัดแต่ละโรงเรียนไปแล้วปรากฏว่า 
  เป็นวัสดุที่ไม่คงทน คืออยู่ไม่ได้นาน เพราะว่าเทศบาลนครระยองเคยจัดมา  
  ประมาณ 10 ปีที่แล้ว ซึ่งก็คงต้องซื้อใหม่ ผมนําเรียนที่ประชุมเพราะผมเอง 
  ก็ดูแลเรื่องกีฬาอยู่ ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารที่เล็งเห็นความสําคัญของ 
  งานประเพณีปากน้ําบ้านเรา ก็มีท่ีเดียวที่ว่ามีแข่งเรือค่อนข้างใหญ่ หากว่ามีเรือ  
  เป็นของตัวเองก็ด ีเรื่องจัดเก็บไม่มีปัญหา ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์)  

มติที่ประชุม   - อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
        ไปต้ังจ่ายรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์)  

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาล            งบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

  งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) เชิญท่านนายกเทศมนตรี  
  เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  

  นครระยอง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  
  งบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  
  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2562 จํานวน 214,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดังนี้   

      โอนเพิ่ม 
      กองการศึกษา 
      แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 

   ค่าต่อเติมหลังคากันสาดพร้อมปูกระเบื้องยางหน้าอาคารเรียน 2  
     โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เป็นเงิน  214,000 บาท (สองแสนหนึ่ง- 
    หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  1/2 

      โอนลด 
      กองการศึกษา 
       แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เป็นเงิน  214,000 (สองแสนหนึ่งหมื่น- 
    สี่พันบาทถ้วน) 

      ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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      ค าชี้แจงเดิม  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคากันสาดพร้อมปูพื้นยาง หน้าอาคารเรียน 2  
    โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลโดยทําการก่อสร้างหลังคากันสาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
    116 ตารางเมตรปูพื้นยาง พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 116 ตารางเมตร ตามแบบแปลน 
    เทศบาล เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผนพัฒนา 
    นครระยอง 4  ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 11 
    ลําดับที่ 2 

      ค าชี้แจงใหม่ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคากันสาดพร้อมปูพื้นยาง หน้าอาคารเรียน 2  
    โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลโดยทําการก่อสร้างหลังคากันสาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
    148 ตารางเมตร ปูพื้นยาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล  
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
    (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  2/2 

      เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครระยองได้รับอนุมัติให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ  
      รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 
      และประถมศึกษา ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าต่อเติมหลังคากันสาด  
      พร้อมปูกระเบื้องยางหน้าอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
      โดยทําการก่อสร้างหลังคากันสาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 116 ตารางเมตร  
      ปูพื้นยาง พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 116 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล   
      งบประมาณ 498,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ปรากฏว่า  
      พ้ืนที่การก่อสร้างหลังคากันสาดพร้อมปูพ้ืนยาง มีพ้ืนที่ไม่ครบตามความต้องการ  
      ของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เพ่ือให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด  
      กองช่างจึงได้สํารวจและประมาณการใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ ทําการก่อสร้าง  
      หลังคากันสาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 148 ตารางเมตร (เพ่ิมข้ึน 32 ตารางเมตร)  
      ปูพื้นยาง พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร (เพ่ิมข้ึน 4 ตารางเมตร)  
      งบประมาณ 712,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพ่ิมข้ึนจากเดิม   
      214,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติ 
      โอนเงินงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือสมทบจํานวน 214,000 บาท  
      (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ  
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
      พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 และ 29 “การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

      งบประมาณ  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ  
      คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ 
      สภาท้องถิ่น”   

                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือที่เทศบาล 
  จะได้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัตโิอนเงินงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 

  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตโิอนเงินงบประมาณ และแก้ไข 

  เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

มติที่ประชุม   - อนุมัตโิอนเงินงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
        รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดป ี
                       หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปี ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล            รายการที่ได้เบิกตัดป ีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปี ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
                                            (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) เชิญท่านนายกเทศมนตรเีสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  

  นครระยอง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลา 
  ให้เบิกตัดปี ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลา  
  ให้เบิกตัดปี  จํานวน  546,000 บาท  (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)   
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้   

      กองช่าง 
        แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
     ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนนครระยอง 76  
      ฝั่งทิศใต้ เป็นเงินจํานวน  546,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 1. 
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      เหตุผล   ตามท่ีสภาเทศบาลนครระยอง ได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  
      งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าท่ีดินและ 
      สิ่งก่อสร้าง และอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา  
      ซอยแยกนครระยอง 76 ฝั่งทิศใต้ งบประมาณ 546,000 บาท  
      (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลนครระยอง  
      สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจําปี 2561 ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 19  
      กันยายน 2561 ปรากฏว่าไม่สามารถดําเนินการบันทึกในระบบบัญชีของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้ เนื่องจากงบประมาณในระบบ 
      ยังคงอยู่ในชื่อโครงการเดิม (เปลี่ยนเพียงแค่รายละเอียดคําชี้แจง)หากให้ระบบ 
      สามารถรองรับได้ต้องดําเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายพร้อมแก้ไข  
      เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงไปในคราวเดียวกันจึงจะสามารถบันทึกในระบบ e-LAAS  
      ดังนั้น จําเป็นต้องขออนุมัติดําเนินการใหม่ โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  
      รายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
      รายจ่าย ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
      เพ่ือให้การดําเนินโครงการดังกล่าวถูกต้องตามระบบบันทึกบัญชีของ  
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  

                     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 31  
  การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี  
  หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ  
  ให้เบิกตัดปีหรือ ขยายเวลาเบิกตัดปี” และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4  
  พ.ศ. 2561  “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้  
  อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีกรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติ 
  ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ 
  จําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ  
  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
  และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  
  และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน” 

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือที่เทศบาล 
  จะได้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดป ีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปี  

  ไปตั้งจ่ายรายการใหม ่(ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 19 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายการที่ได ้

  เบิกตัดป ีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปี ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าท่ีดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง) 

มติที่ประชุม   - อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดป ีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปี  
  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล            เชิญท่านนายกเทศมนตรเีสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
ด้วยนายกเทศมนตรี  มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง    
เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล  จํานวน 86,000,000 บาท  
(แปดสิบหกล้านบาทถ้วน)  โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครระยอง     
  จํานวน  86,000,000 บาท (แปดสิบหกล้านบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินโครงการ  
  จํานวน 2 โครงการ  ดังนี ้

     1. ค่าก่อสร้างสะพานเฉลิมชัย (ทดแทน) จํานวน 1 สะพาน  
      เป็นเงิน 75,000,000บาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร  
      แนบท้ายรายการที่ 1     

   2. ค่าก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามแม่น้ําระยองเชื่อมชุมชนปากน้ํา 1  
    และชุมชนสมุทรเจดีย์ จํานวน 1 สะพาน   เป็นเงิน 11,000,000 บาท  
    (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 2  
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  86,000,000 บาท  (แปดสิบหกล้านบาทถ้วน)    

      เหตุผล   ตามท่ี เทศบาลนครระยองได้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
      ศึกษาความแข็งแรงของสะพานเฉลิมชัย ตามโครงการจ้างศึกษาตรวจสอบ  
      ความแข็งแรงของโครงสร้างสะพานเฉลิมชัย คณะผู้ตรวจสอบเสนอให้ทําการ 
      รื้อถอนสะพานเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจร เนื่องจาก  
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      ความเสื่อมสภาพอย่างรุนแรงของวัสดุ (คอนกรีตและเหล็กเสริม) ซึ่งทําให้ 
      ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกต่ํากว่าที่ออกแบบไว้โดยสิ้นเชิง  
      (ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      อย่างยั่งยืน,2562)  เพ่ือความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่จะเกิดข้ึน 
      เทศบาลนครระยองได้มีประกาศเทศบาลนครระยอง เรื่อง ปิดสะพานเฉลิมชัย  
      (สะพานปากน้ํา) ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกาศ  
      ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 มีผลทําให้ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรไปมาได้  
      มีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การประกอบอาชีพ การท่องเที่ยว  
      การคมนาคมขนส่ง ฯลฯ 

     ดังนั้น เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน คณะผู้บริหาร 
      จึงเห็นควรขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน 86,000,000 บาท   
      (แปดสิบหกล้านบาทถ้วน)  โดยปัจจุบันเทศบาลมีเงินสะสมเพียงพอที่จะ 
      นําไปใช้จ่ายได้ ดังมีรายละเอียดยอดเงินสะสมคงเหลือตามเอกสารแนบท้ายนี้  
      ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
      การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  
      พ.ศ. 2561 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดย 
      ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

   (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้  
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อน 
    ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  

     (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  
     (3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 
      สามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น  
      เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมี สาธารณภัยเกิดข้ึน  
     (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ต้องดําเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  
      หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา ที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
      ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงิน 
      การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  ” 

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  จํานวน 86,000,000 บาท   
      (แปดสิบหกล้านบาทถ้วน) เพ่ือที่เทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไป   
      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
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นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล      ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีเรื่องที่จะสอบถามท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหารในเรื่องของการก่อสร้างสะพานเฉลิมชัย ซึ่งท่านนายกเทศมนตรี 
  ก็มีคําอธิบายว่าเนื่องจากสะพานเฉลิมชัยเดิมมีการชํารุด ซึ่งผมเองก็ได้เคย  
  อภิปรายในเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งเห็นด้วยที่จะมีการรื้อถอน เพียงแต่  
  ว่าสิ่งที่ต้องการจะสอบถาม และมีความสงสัยในเรื่องของค่าก่อสร้างสะพานฯ  
  เรื่องนี้ต้องสอบถามเพ่ือความกระจ่างและเพ่ือความสบายใจของพ่ีน้อง  
  ประชาชน ถ้าพ่ีน้องประชาชนได้รับทราบหรือรับฟังแล้ว จะได้มีความเข้าใจ 
  เพราะว่าเรื่องการก่อสร้างสะพานเฉลิมชัย งบประมาณท่ีตั้งไว้ทั้งหมด 
  จํานวน 75,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมา เรื่องนี้เคยมีการ 
  นําเสนอในสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ เมื่อประมาณ 2 - 3 ปีที่ผ่านมา 
  ในเรื่องของการก่อสร้างสะพานเฉลิมชัย ซึ่งตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดผมค้นหา  
  ฉบับเดิมวาระการประชุมอันนั้นไม่เจอ แต่จําได้ว่างบประมาณที่ตั้งไว้อยู่ที่  
  35,000,000 บาท ทีนี้มันผิดกับตอนขณะนี้ ที่ผู้บริหารได้เสนอมาขอ 
  งบประมาณ ขอสภาเทศบาลแห่งนี้ถึง 75,000,000 บาท ผิดกันถึง  
  15,000,000 บาท จึงต้องการจะขอทราบในเรื่องของรายละเอียดความ 
  จําเป็นที่จะต้องเพ่ิมงบประมาณมากกว่าเท่าตัวว่าเนื่องจากอะไร เพราะอะไร  
  ในเอกสารแนบท้ายครับท่านประธานสภาเทศบาล  อยากสอบถามอีกข้อหนึ่ง  
  ก็คือในเรื่องของในรายละเอียดข้อที่ 3 ติดตั้งระบบระบายน้ํา และเสาไฟ  
  ส่องสว่างจํานวนเท่าไร ไม่มีการระบุ ไม่ทราบว่ามีจํานวนไร เป็นอะไร แบบไหน  
  เพ่ือความกระจ่างตรงนี้ ส่วนอีกข้อหนึ่งในเรื่องของการก่อสร้างสะพาน เพื่อให้มี  
  การสัญจรชั่วคราวก่อน อันนี้ก็เห็นด้วยนะครับ ซึ่งจะบรรเทาความเดือดร้อน 
  ให้กับพ่ีน้องประชาชนไปได้ในระดับหนึ่ง ในขณะที่มีการรื้อ มีการก่อสร้าง  
   งบประมาณ จํานวน 11,000,000 บาท แต่ว่าในรายละเอียดที่ดู 
  จํานวนพื้นที่น้อยกว่าประมาณ 1 ใน 3 ของสะพานเฉลิมชัย งบประมาณตั้งไว้ 
  ก็เป็นจํานวน 11,000,000 บาท อันนี้ผมก็ไม่ได้มีความสงสัยอะไร  
  แต่ว่าสงสัยในเรื่องของสะพานเฉลิมชัยนะครับ กราบเรียนท่านประธานสภา 
  เทศบาลขอคําชี้แจง และคําอธิบายจากท่านผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอบคุณท่าน 
  สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือจะได้เกิดความกระจ่างกับผู้รับฟัง  
  และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลด้วยกัน เนื่องจากว่าแบบตัวสะพานเฉลิมชัย  
  ปัจจุบันเสาไม่ได้ใช้แบบเดิมแล้ว คือจํานวนของเสาก็น่าจะมีอยู่ประมาณ 
  ไม่เกิน 6 เสา เป็นเสาขนาดใหญ่ แบบสะพานปัจจุบันที่ท่านสมาชิกสภา 
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  เทศบาลได้เดินทางไปและได้เห็น เสาใหญ่มาก จํานวน 6 เสา และตรงกลาง 
  สะพานจะมีพ้ืนที่กว้างกว่าเดิม และมีทางเท้าพร้อม บริเวณกลางสะพาน 2 ข้าง  
  จะมีการขยายออกไปเป็นจุดชมวิว เพื่อให้สอดคล้องกับวัดปากน้ําที่จะสร้าง  
  อาคารหลวงปู่สอด บริเวณเชิงสะพานด้านทิศตะวันตก เพื่อเวลาที่นักท่องเที่ยว 
  มาทําบุญที่วัดปากน้ําแล้ว ก็จะมีโอกาสขึ้นไปถ่ายภาพ อาจจะเป็นวิวทางด้าน 
  ป่าชายเลนด้านทิศตะวันตก หรือถ่ายภาพวิวเรือประมงด้านทิศตะวันออก  
  ซึ่งถ่ายภาพออกมาแล้วก็จะเป็นภาพวิวที่สวยงาม ราคาตรงนี้ทางช่างคํานวณ  
  เอาไว้แล้ว เดิมคาดการณ์ว่าจะถึง 90,000,000บาท คํานวณมาแล้ว  
  เป็นจํานวน 75,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงค่ารื้อถอน เนื่องจากว่าเอาซากเก่า 
  ที่อยู่ใต้สะพานเดิม และของเก่าเอาขึ้นให้หมด และก็เพ่ือให้น้ําระบายได้  
  คล่องตัว ทางช่างได้ใส่ราคาลงไปเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการที่จะนําของเก่า  
  ขึ้นให้หมดด้วย จึงเรียนชี้แจงในเบื้องต้นเพ่ือที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลสงสัย 
  จะได้ถามเพ่ิมเติม ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล    ทุกท่าน ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ความจริงก็ค่อนข้างแพงอย่างที่ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลอภิปรายไปเมื่อสักครู่ แต่ว่าผมต้องการที่จะเห็นรูปสะพาน 
  และต้องการที่จะให้เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เห็นรูปสะพาน  
  เช่นเดียวกัน ไม่ทราบว่าเสร็จหรือยังครับท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
  จะได้ชื่นใจว่าสะพานสวยหรือไม่ ถ้าข้ึนจอได้ก็จะดีครับท่านประธานสภา 
  เทศบาล ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ครับ  ท่านประธานสภาเทศบาลครับผมไม่ได้ติดใจ 
      ญัตตินี้ในเรื่องการใช้เม็ดเงินนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดสะพานเป็นโครงสร้าง  

  แบบใหม่ ลงเสาขนาดใหญ่ อย่างที่เราเห็นทั่วๆ ไป ซึ่งเป็นสะพานรุ่นใหม่ 
  ผมก็เห็นดีด้วย เพราะว่าการสัญจรไปมาของเรือก็จะสะดวกมากข้ึน สิ่งที่ผม  
  จะเรียนถามถึงฝ่ายบริหารว่าจะมีการก่อสร้างสะพานเหล็กพร้อมกับสะพาน  
  คอนกรีตเสริมเหล็กแทนสะพานเฉลิมชัย ในเอกสารนะครับท่านประธาน 
  สภาเทศบาลไม่ได้บอกพิกัด สะพานเหล็กจะเชื่อมระหว่าง 2 ฝั่งแม่น้ํา  
  คือ บริเวณใดบ้าง ก็ได้แต่มีการคาดเดานะครับว่าจะสร้างตรงนั้นตรงนี้ ต้องการ  
  จะให้ท่านนายกเทศมนตรีตอบให้ชัดเจนว่าท่านจะสร้างตรงไหนของ 2 ฝั่งแม่น้ํา  
  เพ่ือที่พ่ีน้องประชาชนจะเข้าใจว่าโครงการของเทศบาลนครระยองตามนั้น  
  จะดําเนินการอย่างไร และท้ัง 2 สะพานนี้จะสร้างพร้อมกันหรือว่าสร้างสะพาน  
  เหล็กก่อนแล้วค่อยรื้อถอนสะพานเฉลิมชัย สิ่งที่ผมเองก็เป็นห่วงอยู่ว่าการสัญจร  
  จะลําบาก พ่ีน้องประชาชนชาวปากน้ําฝั่งทางด้านปากน้ําที่จะข้ามมาฝั่งนี้  
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  ทีนี้ดูจากรายละเอียด สะพานเหล็กมีผิวจราจรกว้างแค่ 6 เมตร ก็น่าจะสําหรับ 
  รถจักรยานยนต์เท่านั้น คงไม่ได้ให้รถยนต์ข้าม ไม่ทราบผมเข้าใจถูกหรือไม่  
  ส่วนสะพาน คสล. เสริมเหล็กที่จะทดแทนสะพานเฉลิมชัย ในเอกสารบอกว่า 
  มีผิวจราจรกว้าง 11 เมตร แต่เป็นทางเท้า 2 ฝั่ง คือ ฝั่งหนึ่ง 1.50 เมตร  
  และ 2 ฝั่ง เป็น 3 เมตร ดังนั้นผิวจราจรตรงกลางที่รถแล่นสวนไปมาจะเหลือ 
  แค่ 8 เมตร คือ เลนละ 4 เมตร น่าจะเป็นตามเอกสารที่ระบุ ถ้าไม่อย่างนั้น 
  หากว่าผิดจากตามนี้ ก็คงต้องเอาเอกสารเข้าสภาเทศบาลแก้ไขข้อความใหม่อีก  
  จึงต้องการจะให้ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงให้ละเอียดกระชับอีกสักนิดเล็กน้อย  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอบคุณท่าน 
  สมาชิกสภาเทศบาลหลายๆ ท่าน ที่ได้สอบถามและเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่อง 
  สะพานเหล็กชั่วคราว อันนี้ที่พูดว่าชั่วคราวแต่พอใช้จริงๆ ไม่ชั่วคราวนะครับ  
  มันใช้ได้ยาวครับ แล้วแต่ว่าเราจะใช้ได้ยาวแค่ไหน อีกตัวหนึ่งคือสะพานเฉลิมชัย  
  ก่อนอื่นต้องขอบคุณไปยังคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อโต๊ะปากน้ําที่ได้อนุเคราะห์  
  พ้ืนที่ให้สร้างสะพานฝั่งถนนอารีราษฎร์บริเวณท่าเรือศาลเจ้าพ่อโต๊ะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่ง 
  ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านพระมหาสมคิด คุณธม.โม (คุ นะ ธัม โม)   

     ท่านเจ้าอาวาสวัดปากน้ําที่ใจดีเมตตาจิตให้เทศบาลนครระยองได้ใช้พื้นที่สร้าง  
  สะพานฝั่งด้านทิศเหนือถนนสมุทรคงคา คือ จากศาลเจ้าพ่อโต๊ะลงมายังข้างศาลา 
  จตุรมุข ที่เทศบาลเคยใช้แข่งเรือยาว ก่อนจะถึงสะพานเฉลิมชัยประมาณ 30 - 40 เมตร  
  ก็จะเป็นแนวตรงพอดี นั่นคือสะพานเหล็ก ซึ่งกว้าง 6 เมตร และมีทางเท้าอีก  
  1 เมตร เพื่อให้คนเดินได้สะพานกว้าง 6 เมตร เทศบาลสร้างเพ่ือให้รถสามารถ 
  สัญจรไปมาได้ รถเล็กนะครับ รถยนต์ รถปิกอัพ วิ่งได้ เพราะรถคันหนึ่งกว้างไม่  
  ถึง 2 เมตร สําหรับสะพาน 6 เมตร เท่ากับเลนละ 3 เมตร สามารถวิ่งสวนกันได้  
  แต่ไม่อนุญาตให้รถ 6 ล้อ ขึ้นไปวิ่งผ่านเส้นนี้ สําหรับรถ 6 ล้อข้ึนไป ให้ไปวิ่ง 
  ออกสะพานด้านนางยักษ์ ตรงนี้รถสามารถวิ่งสวนกันได้ โดยมีไฟฟ้าแสงสว่างพร้อม  
  หรือเป็นผิวเหล็กจริง แต่ปูด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตเพ่ือให้เกิดความเรียบและมี 
  ตีเส้นแบ่งแนวจราจรแน่นอน และมีฟุตบาทอีก 1 เมตร เพื่อให้คนได้เดินไปมาได้ 
  คิดว่าน่าจะเป็นสะพานที่ปลอดภัย และสามารถสัญจรไปมาได้ และสะพาน  
  ชั่วคราวหรือสะพานเหล็กแห่งนี้คาดว่าน่าจะเสร็จหลังจากผ่านสภาเทศบาลฯ  
  ไปแล้ว ก็จะประกาศหาผู้รับจ้าง ซึ่งน่าจะเสร็จประมาณราวปลายเดือนตุลาคม  
  คือจะให้เสร็จก่อนงานลอยกระทงของวัดปากน้ํา ซึ่งปัจจุบันสะพานเฉลิมชัยเราห้าม 
  รถวิ่งจริง แต่ว่าเราอนุโลมให้คนเดินผ่านไปมาระหว่างถนนฝั่งอารีราษฎร์กับ 
  วัดปากน้ําได้ หลังจากสร้างสะพานเหล็กเสร็จแล้วเทศบาลก็จะเริ่มทําการรื้อถอน 
  สะพานเฉลิมชัย และทําการก่อสร้างสะพานเฉลิมชัยต่อ ส่วนสะพานเฉลิมชัย  
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  จะกว้าง 11 เมตร มีฟุตบาทข้างละ 1.50 เมตร ผิวจราจร 8 เมตร  
  คิดว่าข้างละ 4 เมตร ผมคิดว่าไม่เล็กนะครับ จะหารถกว้าง 4 เมตร ไม่มีนะครับ  
  ส่วนมากถ้าเป็นรถยนต์ ปิกอัพ รถอะไรทั่วไป รถจะกว้างอยู่ประมาณ 1.80 - 1.90 เมตร  
  ถ้าเป็นรถใหญ่อยู่ประมาณไม่เกิน 3 เมตร ก็คิดว่าน่าจะเป็นพื้นผิวจราจร 
  ค่อนข้างจะอํานวยความสะดวกได้ ส่วนปากทาง ทางขึ้นลงสะพาน 2 ด้าน  
  ในครั้งนี้ จะออกแบบทําเพ่ือที่ว่าหากจะลงสะพานเลี้ยวซ้าย สามารถเลี้ยว  
  ไม่ต้องหักมุม 90 สามารถตีโค้งท้ายออกได้เลยทั้ง 2 ด้าน จะขยับสะพาน 
  เพ่ือให้เกิดการผายได้ท้ังด้านบนและด้านล่าง คิดว่าน่าจะเป็นสะพานที่อํานวย  
  ความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้ ขอเรียนชี้แจงเท่านี้ก่อนนะครับ หากว่ามี  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลสงสัยก็สอบถามเพ่ิมเติมได้ ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  สําราญรื่น  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ     
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายรักเร่  สําราญรื่น  

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณแทนพ่ีน้องประชาชน  
  ชาวปากน้ํา ซึ่งในโครงการสร้างสะพาน เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการประชาพิจารณ์ที่ 
  โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ประชาชนก็ได้รับฟังกันส่วนหนึ่งเก่ียวกับโครงการนี้  
  และประชาชนก็ดีใจ และก็พอใจในการที่เทศบาลนครระยองมีโครงการสร้าง  
  สะพานระบบใหม่ เป็นสะพานรุ่นใหม่ ไม่ใช่ของเดิมๆ ซึ่งก็เป็นที่ถูกอกถูกใจ  
  พ่ีน้องประชาชนส่วนหนึ่ง ต้องขอขอบคุณแทนพ่ีน้องชาวบ้านปากน้ําฝั่ง 
  สมุทรเจดีย์ ที่ผมจะนําเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฝากไปยังผู้บริหาร 
  เรื่องหนึ่ง ซึ่งท่านพระมหาสมคิด คุณธม.โม (คุ นะ ธัม โม) ท่านเจ้าอาวาส 
  วัดปากน้ํา ได้ฝากผมมาหนึ่งเรื่อง คือต้องการจะให้เทศบาลนครระยอง 
  ทําหนังสือขออนุญาตฝั่งวัด ให้ท่าน 1 ฉบับ เพราะว่าท่านบอกว่ากฎหมายสงฆ์ 
  มันออกมาหลายๆ อย่างที่มีการก่อสร้างในเขตของวัด ผ่านที่ของวัด ก็ก่อนนั้น  
  ผู้บริหารได้รับปากไว้ครับ ท่านนายกเทศมนตรีเคยรับปากว่าจะมี เพ่ือที่ท่าน  
  พระอาจารย์จะได้เก็บหลักฐานนี้ไว้ยื่นสํานักพุทธได้ เพราะท่านก็เป็นผู้ดูแล  
  ในที่ของธรณีสงฆ์ต่างๆ และอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านพระอาจารย์เป็นห่วงว่าตอนนี้  
  มีการสร้างวิหารหลวงปู่สอดทางฝั่งทิศตะวันตก พระอาจารย์กล่าวว่าซีก 
  ตะวันออกยังพอมีที่อยู่ พระอาจารย์ได้ให้ที่ทางซีกตะวันออกเต็มที่เลย  
  คือ 2 - 3 เมตร ท่านอนุญาตเลย คือท่านอาจารย์ต้องการจะให้สะพานเบี่ยงมา  
  ทางซีกตะวันออกนี้ เพื่อที่ที่จะสร้างวิหารหลวงปู่สอดจะได้กว้างขวางขึ้น  
  ต้องการจะฝากไว้ตรงนี้เพื่อความสบายใจของท่านเจ้าอาวาสด้วย ขอบคุณครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  สําราญรื่น ฝากท่านเลขานุการสภาฯ
ประธานสภาเทศบาล    เรื่องหนังสือถึงวัดปากน้ําด้วย เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป  

  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโพรศิริกุล  
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นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล    
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ก็มีการอภิปรายพูดคุยกันค่อนข้างมาก 
  ในเรื่องของสะพานเฉลิมชัย ก็มีความเป็นห่วงเป็นใย เพราะว่าเป็นโครงการ 
  ขนาดใหญ่ และก็มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนค่อนข้างมาก สิ่งที่ผมต้องการ  
  จะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเรื่องหนึ่ง ขอฝากไว้ในเรื่องของ 
  ทางเท้า ที่มีการระบุไว้ว่ากว้างข้างละ 1.50 เมตร ที่จะกราบเรียนฝากไป 
  ทางท่านผู้บริหาร คือเมื่อมีการสร้างสะพานเสร็จแล้ว ควรจะมีมาตรการหรือหา  
  วิธีการที่จะไม่ให้พ่อค้าแม่ค้านําสิ่งของไปขายบนสะพานเหมือนเดิมอีก  
  เหมือนเช่นปัจจุบันนี้ เพราะว่าเราลงทุนสร้างสะพานอย่างสวยงามเป็นสะพาน 
  รุ่นใหม่ มีจุดชมวิวด้วย หากว่ามีพ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสไปขายของบนสะพาน  
  เหมือนเช่นทุกวันนี้ที่ผ่านมา ก็จะทําให้ไม่น่าดู ภูมิทัศน์ต่างๆ และความสวยงาม 
  ต่างๆ ก็จะลดลงไป ความไม่เป็นระเบียบก็จะมีตามมาอีก ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วย  
  ว่าควรหามาตรการกันไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอําไพ  วงเวียน  

นางอําไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่เคารพ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ดิฉันนางอําไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ไม่ได้พูดมานาน  
  คือก่อนที่จะยกมือผ่านสภาเทศบาลในเรื่องญัตติของขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
  ก็เป็นธรรมดาที่การใช้เงินมันเป็นเงินจํานวนค่อนข้างสูง และก็จํานวนมาก  
  ก็เป็นธรรมดาของสมาชิกสภาเทศบาลซักถาม แต่ดิฉันดูแล้วจากยอดคงเหลือ 
  ของเงินสะสมก็ดี ก็ยังเหลือที่จะใช้ได้ที่ไม่น่าเป็นห่วง แต่สิ่งที่ดิฉันเป็นห่วงที่สุด 
  คือความล่าช้า คือ ในดีเทล ในแบบ เท่าที่ได้ฟังก็เห็นด้วยนะคะ ในเรื่องของ  
  รายละเอียด ซึ่งคงจะต้องมีการคุยกันอีกมาก ฝากถึงในเรื่องของความล่าช้า  
  และเม่ือสักครู่นี้ที่ท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าสะพานจะมีการผายออกไปทั้งซ้าย  
  และขวา ผายออกแล้วอย่าลืมนะคะ ฝากไว้ด้วยในเรื่องของความราบเรียบของ  

        หัวสะพาน ระหว่างถนนและก็ข้อต่อของหัวสะพาน ขอให้มันราบเรียบนุ่มนวลหน่อยนะคะ  
  ขอบคุณค่ะ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอําไพ  วงเวียน เชิญท่านสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาต 
  ท่านประธานสภาเทศบาล พอดีว่าเทศบาลมีความพร้อมที่จะฉายภาพสะพาน  
  ตัวใหม่ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ดูในเบื้องต้นสักเล็กน้อย ถ้าเสร็จสมบูรณ์ 
  กว่านี้จะฉายเพ่ิมอีกครั้งหนึ่ง ขออนุญาตประธานสภาเทศบาลครับ  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอเชิญเจ้าหน้าที่สภาเทศบาลเปิดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับชมเลยครับ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  สําราญรื่น  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหาร ยังไงก็ดีใจอยู่นะครับ แต่จะขอเสริม  

  ในส่วนของท่านวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สักเล็กน้อยเรื่องของสะพานเฉลิมชัย 
  ที่ว่ามีทางเท้า 1.50 เมตรนะครับ จริงๆ แล้วขอเสนอแนะว่าถ้าทางเท้ามีลวดราว 
  แสตนเลสกั้นทั้งสองข้างให้ประชาชนได้สัญจรเดินทางหนึ่ง และกลับอีกทางหนึ่ง 
  ค่อนข้างออกมาดูสวยและดูดีนะครับ ฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปยัง 
  ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาดูว่าเหมาะสมหรือไม่ ขอบพระคุณมากครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  สําราญรื่น เจ้าหน้าที่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    มีภาพเสาสะพานหรือไม่ครับ เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลดูภาพอ่ืนด้วยครับ  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - ท่านประธานสภาเทศบาลขออธิบายตามภาพนะครับ คือระหว่างช่องเสา 
นายกเทศมนตรี     ครั้งนี้เทศบาลออกแบบ และปรับปรุงใต้ท้องแม่น้ําทั้งหมด เพื่อให้เรือสามารถ  

  ผ่านได้ทุกช่องเสา ซึ่งปัจจุบันเรือสามารถผ่านได้ช่องเดียวเท่านั้น ถ้าครั้งต่อไป 
  หลังจากสะพานตัวนี้จบแล้ว เรือสามารถวิ่งผ่านได้ทุกช่องเสา เนื่องจากว่าความ 
  สูงสามารถรอดได้สําหรับเรือเล็กนะครับ ไม่ใช่เรือประมงใหญ่ คือประมงเรือเล็ก  
  สามารถผ่านเข้าออกได้ตลอด ส่วนที่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแนะว่า  
  ควรให้มีราวแสตนเลสบนทางฟุตบาทนั้น ซึ่งวันนั้นในที่ประชาคมก็มีชาวบ้าน 
  ที่มาร่วมประชาคมก็ได้เสนอแนะเหมือนกันผมจึงบอกว่าขอให้สะพานเสร็จก่อน  
  ส่วนเรื่องราวแสตนเลสค่อยมาดูความเหมาะสมว่าถ้าหากว่ามีความจําเป็น 
  เทศบาลก็ตั้งงบประมาณลงไปทําราวแสตนเลสได้ไม่ยาก ผมเกรงว่าถ้าเกิด  
  ทําราวแสตนเลสไปแล้ว ภูมิทัศน์ของสะพานมันอาจจะไม่สวยงาม กราบเรียน  
  ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ สะพานผมบอกว่าจะให้ยกตรงกลางให้ 
  เหมือนโค้งเล็กน้อย เพื่อให้ดูลักษณะว่าสะพานมีความนุ่นนวล ขอบคุณครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์  
ประธานสภาเทศบาล    จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
          เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม 

มติที่ประชุม   - อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม 
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ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 วันนี้มีเรื่อง  

  ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร คือ ท่านประธานสภาเทศบาล 
  เคยไปทางแถวนางยักษ์หรือไม่ครับ ตรงนั้นคือถนนสายท่าบรรทุก ตั้งแต่บริเวณ 
  ร้านอาหารชายคลองซีฟู๊ด และก็ลงไปทางนางยักษ์ ตรงนั้นจะเป็นที่สาธารณะ  
  เป็นที่ของเทศบาล น้ําจะกัดเซาะทรายจะหมดแล้ว น้ําขึ้นเยอะๆ จะท่วมถนน 
  เหมือนกับฉาบถนนเลยนะครับ ตรงนี้ผมอยากเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
  ไปยังผู้บริหารว่าขอให้สร้างเข่ือนกันร้านชายคลองซีฟู๊ด ถึงตรงนั้นจะมีที่จอดเรือ  
  เรือเล็ก เขาเรียกว่าท่าเรือคุณหมึง มันจะถึงครัวคุณลุงแล้วนะครับ แต่ยังไม่ถึง  
  ผมต้องการให้เทศบาลไปทําเข่ือน เพราะน้ํากัดเซาะจนไปถึงถนนแล้ว ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง 
  คืออยู่ในเขต 3 นะครับ คือ พื้นที่บริเวณร้านหัวนม เทศบาลได้ชนะความแล้ว  
  ได้ที่ดินคืนมาจํานวน 5 ไร่เศษ ขณะนี้ผมได้ข่าวว่ามีหน่วยงานอื่นต้องการจะ 
  ขอใช้ดังกล่าว แต่ตรงนี้ผมไม่เห็นด้วย ผมต้องการจะให้เทศบาลนครระยอง 
  เก็บไว้ใช้ประโยชน์ในทางอ่ืน เกี่ยวกับเทศบาลนะครับ ขอให้ท่านผู้บริหาร 
  พิจารณาด้วย ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ 

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  - ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 มีเรื่องจะ  

  เสนอครับ ถนนราษฎรบํารุงผมต้องการจะให้มีการทําทางเท้าเพ่ือความ 
  ปลอดภัย และเพ่ือให้การจราจรคล่องตัว และขอให้แก้ไขลําคลองที่มีวัชพืช  
  ทําให้น้ําตื้นเขิน ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ประธานสภาเทศบาล    ท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมขออนุญาตนําเสนอ  
สมาชิกสภาเทศบาล    คณะผู้บริหารของเทศบาลนครระยอง คิดว่าน่าจะมีปะโยชน์พอสมควร  

  เนื่องในงานเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เผอิญทางตํารวจจราจรของ 
  สภ.เมืองระยอง มีนโยบายในเรื่องของการปิดถนน ให้เป็นวันเวย์นะครับ ในส่วน 
  ของสายล่าง ซึ่งประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเขาไม่มีนะครับ ทีนี้ผมก็เลยกลับมามอง 
  ว่าในปีหน้าถ้าหากว่าเรามีการเตรียมพร้อม ผมคิดว่าในส่วนของสายล่าง  
  ราษฎรบํารุงจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งหรือว่าจะเป็นตลอดสายก็ดีน่าจะทําเป็น  
  Walking Street และก็จะได้ทําการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย และก็ถือเป็น  
  การจัด Zoning ในการเล่นน้ําสงกรานต์ เพราะทุกๆ ปีที่ผ่านมาสายล่างรถแทบ 
  จะขยับไม่ได้อยู่แล้วนะครับ ถ้าหากว่าสามารถปล่อยให้ประชาชนเดินเล่น  
  และก็จํากัดการขายสุราก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี ขออนุญาตนําเรียนเทศบาลนครระยอง  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุลครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
ประธานสภาเทศบาล   

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ก็ต้องขอบคุณ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายๆ ท่าน ที่ได้ข้ึนมาเสนอแนะด้วยความเป็นห่วง 
  ในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอเอ่ยนามนะครับ ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา ที่ได้เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องน้ํากัดเซาะ  
  ถนนท่าบรรทุก ซึ่งเรื่องนี้ผมเองก็ได้รับรายงานมาแล้ว ได้หารือกับนายวิชิต   
  ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี ว่าให้เจ้าหน้าที่ไปดูว่ามันกัดเซาะขนาดไหน  
  และก็ควรจะทําเข่ือนแบบไหนให้ออกแบบมาเพ่ือเข้าแผนด่วนเลย เพื่อจะได้ทํา  
  ประชาคม และหางบประมาณไปเร่งรีบทําเข่ือนด้านนั้น ส่วนที่อีกด้านหนึ่งร้าน  
  หัวนม ตอนนี้เทศบาลนครระยองกําลังออก นลส. มีหน่วยราชการไปขอใช้  
  ซึ่งอันนี้มันเกินอํานาจหน้าที่ของเทศบาล เพียงแต่เทศบาลก็ได้บอกไปว่า  
  ต้องการจะทําสวนสาธารณะ ส่วนหน่วยงานที่ขอใช้บอกว่าจะทําสถานที่ราชการ 
  เป็นสํานักงานราชการ ยกตัวอย่างว่าสํานักงานอัยการขอใช้พื้นที่บางส่วนเพื่อจะ 
  สร้างเป็นที่ทําการสํานักงานอัยการคดีทุจริต และประพฤติมิชอบ และอีกส่วนหนึ่ง 
  คือโรงพยาบาลระยองก็ไปขอใช้บางส่วนเหมือนกันเพื่อสร้างเป็นศูนย์โรงพยาบาล 
  ส่งเสริมสุขภาพจะไปอยู่ตรงนั้น คือโรงพยาบาลระยองจะเป็นตัวหลักเฉพาะรับ 
  เรื่องสําคัญๆ เท่านั้น ส่วนคนไข้ท่ัวๆ ไป ก็จะสกัดไว้ตามจุดต่างๆ ไม่ให้เข้ามา  
  แออัดในโรงพยาบาลระยอง ก็จะไปขอใช้ตรงนั้น ส่วนเรื่องจะได้ใช้หรือไม่นั้น  
  อยู่ที่ตั้งแต่ระดับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นไป แต่ทางเทศบาลนครระยอง 
  บอกว่ามีนโยบายว่าต้องการจะกันตรงนี้ไว้เป็นสวนสาธารณะเหมือนกัน  
  ก็อยู่ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะพิจารณาและความเหมาะสมจะเกิดประโยชน์กับ 
  หน่วยงานราชการใดมากท่ีสุด ท่านก็คงมีคณะกรรมการพิจารณาให้ใช้อีกครั้งหนึ่ง  
  ส่วนเรื่องท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภา 
  เทศบาล ได้นําเสนอปัญหาที่จะได้นําไปวางแผนแก้ปัญหานะครับ ส่วนท่าน 
  สมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล ผมจะนําเรื่องนี้เข้า 
  ที่ประชุมการจัดประเพณีงานสงกรานต์ ซึ่งหลายท่านเสนอแนะมาเหมือนกันว่า  
  ก็เห็นจัดทุกปี รถติดทุกปี ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้รถเข้ามาเลยดีกว่า เพราะเข้าไป  
  ติดทุกปีมันไปไม่รอด ก็ให้คนเดินทั้งหมดเลย เทศบาลได้วางมาตรการว่า 
  ถนนเส้นนี้ วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ช่วงนี้ถึงช่วงนี้ เช่นว่าอาจจะเป็นหน้า 
  วัดเนินพระ ตั้งแต่ถนนยมจินดายาวไปถึงหน้าวัดเนินพระเลยให้ปิดห้ามรถผ่าน 
  เข้าออกเป็นเวลา 1 วัน ให้เป็นถนนคนเดินเล่นสงกรานต์กันหลังจากวันที่ 13  
  เมษายน แล้ว วันที่ 14 เมษายน ก็วิ่งตามปกติ เพราะปกติวันสงกรานต์ให้รถ 
  เข้าไปก็ออกไม่รอดเลย เพราะรถยิ่งวิ่งเข้าไปยิ่งติดใหญ่เลย เรื่องนี้จะนําเข้า  
  หารือที่ประชุม จะเชิญทางฝ่ายจราจรเข้ามาหารือด้วย ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ประธานสภาเทศบาล    ต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอ งเขต 4  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีเรื่องฝากจากชาวบ้านฝากถามท่านผู้บริหาร  
  เรื่องถนนสมุทรเจดีย์ ตั้งแต่สะพานสมุทรเจดีย์ถึงแยกกนกศิลา แต่เขาถามว่าจะ  
  ได้ทําอะไรหรือไม่ เพราะว่าเขาจะได้เตรียมการเก่ียวกับอนาคต เขาจะทํารั้ว  
  บ้านอะไรบ้าง เขาฝากเรียนถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร  
  และอีกโครงการหนึ่ง คือโครงการสํารวจออกแบบที่เราตั้งงบประมาณ  
  จํานวน  13,500,000 บาท ผมก็ต้องการจะให้ดําเนินการต่อไป ที่สํารวจ 
  ออกแบบสร้างสะพานข้ามแม่น้ําระยองบริเวณชุมชนบ้านเก้ายอดกนกศิลา   
  แยกกนกศิลา ต้องการจะให้ดําเนินการต่อไป และอีกโครงการหนึ่งก็ต้องการ  
  จะฝากท่านประธานสภาเทศบาลถึงผู้บริหาร คือ ชาวบ้านเขาบอกว่าถนน 
  เสาไฮแมทถนนสุขุมวิท ตั้งแต่หน้าห้างแม๊คโคร หน้าสายสี่ แยกสายสี่มา  
  เขาบอกว่าทําไมมัน เหมือนกับว่ามันโหว่ไป ผมก็บอกว่าผมจะนําเรียนผู้บริหารให้  
  เพราะว่าทําแล้วมันก็ดูสวยงามดี เพราะว่าที่เราเปิดจากตั้งแต่ระยองรามาไป  
  ทางนี้มันสว่างไสวดี ประชาชนเขาฝากนําเรียนท่านผู้บริหาร อีกเรื่องหนึ่ง  
  คือ ไปคลินิกอบอุ่นและผ่านไปที่งานป้องกันฯ เห็นชุดนอแมส ที่ตากเอาไว้  
  หลายชุดแต่ว่าพอสอบถามแล้วบอกว่ามันสลับเวรกันใส่ ซึ่งชุดนอแมสซึ่งผมจํา 
  ได้ว่าจะมาพร้อมกับเครื่องช่วยหายใจ เพราะฉะนั้นการใช้สลับกันไปสลับกันมา 
  กลัวว่าจะติดเชื้ออะไรสักอย่างเพราะว่า เวรใคร ใครก็ไปใส่ มันไม่ครบของใคร  
  ของมัน ผมก็เห็นว่าซื้อมาตั้งแต่ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมากี่ปีแล้วก็ยังไม่ครบ  
  นครระยองก็น่าจะมีงบประมาณ แต่ว่ายังขาดอีกประมาณ 10 กว่าชุด ต้องการ  
  จะให้มันครบ และก็ให้เขารักษาไปของใครของมัน เพราะว่าเครื่องช่วยหายใจ  
  หากว่าใช้ร่วมกันเกรงว่าอาจจะติดเชื้อนะครับ ฝากท่านผู้บริหารด้วย  
  อีกเรื่องหนึ่ง คือ ตอนนี้ตึกรามบ้านช่องมันสูง รถบันไดเทศบาลก็ใช้ไม่ค่อยจะได้แล้ว  
  เพราะมันเก่ามากน่าจะซื้อใหม่ได้ ก็ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง  
  ผู้บริหารให้เล็งเห็นความสําคัญตรงนี้ด้วย ผมเห็นใน Facebook ใน Line  
  เขาลงกัน อาคารสูง ๆ ถ้าเกิดไฟไหม้มาจะทําอย่างไร ของเราขึ้นได้แค่ 10  
  กว่าชั้น ตอนนี้มีประมาณ 20 ชั้น บริเวณห้างแพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น  
  (แหลมทองระยอง) นั้นสูงมาก ก็น่าจะให้สูงกว่า 60 เมตรขึ้นไป ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล   
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นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล     ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีเรื่องต้องการจะกราบเรียนท่าน 
  ประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร เรื่องท่ีหนึ่ง คือ เรื่องของที่ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล ได้อภิปราย 
  ในเรื่องของการเล่นน้ําสงกรานต์ ซึ่งประเด็นนี้ผมก็เห็นด้วยที่ว่าเทศบาลนคร 
  ระยอง ควรจะมีการพิจารณาและก็มีการปิดถนนเล่นสงกรานต์กัน  เพ่ือให้เป็น  
  ที่เล่นน้ําและมีความปลอดภัยการจราจรก็ไม่ติดขัด และควรจะมีในเรื่องแบบ 
  ที่เทศบาลอื่นมี เช่น จะมีเรื่องของอุโมงค์น้ําอะไรแบบนี้ เทศบาลนคร  
  ระยองก็อาจจะมีในเรื่องของส่วนตรงนี้ด้วย เพื่อให้ประชาชนได้เล่นน้ํากัน  
  มีที่เล่นน้ําเป็นที่ อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องการจะกราบเรียนถาม คือ เรื่องของความ  
  คืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารสํานักงานของเทศบาลนครระยองว่าขณะนี้  
  ในสัญญาครบหรือยัง และจะแล้วเสร็จเมื่อไร ก็เห็นทํามาค่อนข้างนานแล้ว  
  และมีสมาชิกสภาเทศบาลบางคนถาม มีการพูดคุยกันว่าสัญญานี้หมดไปหรือยัง  
  หรืออย่างไร ฝากเรียนท่านประธานสภาเทศบาลสอบถามไปยังผู้บริหารด้วย  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอบคุณท่าน 
  สมาชิกสภาเทศบาลหลายๆ ท่าน ที่ได้สอบถามในหลายเรื่องและมีความเป็น 
  ห่วงเป็นใย เรื่องถนนสมุทรเจดีย์เทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว เป็นคอนกรีต 
  พร้อมท่อระบายน้ํา คาดว่าน่าจะส่งสํานักการคลังประกวดราคาภายในเร็ววันนี้  
  ตั้งแต่ย้อนกลับมาตั้งแต่สะพานมาที่เจดีย์กลางน้ําเลยมาถึงหน้ากนกศิลา  
  ตรงนั้นก็เป็นคอนกรีตสําเร็จ ส่วนโครงการศึกษาสะพานตัวใหม่ตรงนี้ก็ท่าน 
  รองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี กําลังทํารายละเอียด TOR เพ่ือจะ 
  จ้างสถาบันการศึกษามาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปสํารวจอะไรต่างๆ  
  ทั้งหมดเลย ซึ่งใกล้จะเสร็จแล้ว ส่วนเสาไฟไฮแมท ท่านรองนายกเทศมนตรี  
  นายวิชิต  ศรีชลา ไปสํารวจมาแล้วครับ อยู่ประมาณ 3 - 4 ต้น จะเอาเข้าแผนฯ   
  ปี พ.ศ.2563 เลย จะได้ตั้งงบประมาณต่อให้จบ และคาดว่าน่าจะเรียบร้อย  
  ส่วนชุดนอแมสกับรถบันไดสูงก็รับไปพิจารณานะครับ เพ่ือที่หากว่ามี  
  งบประมาณจะได้ตั้งไว้ให้ ความคืบหน้าของท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้  
  สอบถามเกี่ยวกับเรื่องอาคารสํานักงาน ตอนนี้จริงๆสัญญาหมดไปแล้ว แต่เขาได้  
  ขยายเนื่องจากว่าเทศบาลไปให้เขาหยุดก่อน เนื่องจากว่าระหว่างการจ้าง 
 
 
 
 



 30 

  ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เราบอกว่าเวลาสร้างไปแล้วจะไม่สมประโยชน์กับการใช้งาน 
  เลยต้องการแก้แบบภายในอาคารหลายจุด อย่างเช่นเดิมห้องผู้บริหารอะไร  
  ทั้งหมดเราบอกว่าเราจะไม่อยู่ที่โน้น เราจะอยู่ทางนี้ก็ได้รับคําแนะนําจาก  
  ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ทางโน้นชั่วคราว เราก็ต้องไปสร้างห้อง 
  ชั่วคราวและก็มาสร้างทางนี้อีก และเดี๋ยวทางนี้มาปรับปรุงอาคารย้ายไปย้ายมา  
  ก็ย้ายไปอยู่ตรงโน้นไปอยู่ทําทางโน้นเลยไปนั่งทํางานที่โน้นเลย ทางนี้จะได้ปรับ 
  เป็นห้องประชุมหรือห้องทํางานโซนใหญ่ๆเลยทีเดียว จะได้จบไม่ต้องย้ายไปย้ายมา  
  อาจจะสิ้นเปลืองงบประมาณมากกว่าเดิมก็เลยต้องให้เค้าหยุดบอกว่านั้นต้องมี  
  ห้องรองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ ต่างๆ ทั้งหมดต้องไปใหม่  
  หมดเลย ที่สร้างไปแล้วต้องทุบท้ิงหมด จึงบอกให้หยุดก่อน เพ่ือขอแก้แบบ  
  ตอนนี้อยู่ระหว่างการแก้แบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว กําลังพิจารณาว่าจะให้เขา 
  ต่อสัญญาได้อีก 45 วัน แต่คิดว่าคงน่าจะอยู่ประมาณ 50 - 60 วันขยายได้  
  ตอนนี้ให้หยุดการก่อสร้างแต่ให้ทําส่วนอื่นไปก่อน คาดว่าน่าจะเสร็จประมาณ  
  เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562 ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ 3 - 4 งวด  
  ซึ่งคณะกรรมการก็อนุมัติให้แก้แบบได้นะครับ แต่วงเงินไม่ต้องเพ่ิม ซึ่งบางอย่าง  
  อาจจะเพ่ิมซึ่งผู้รับจ้างบอกว่าไม่เป็นไร ยอมชดเชยให้ครับ จึงกราบเรียนให้  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ประธานสภาเทศบาล    ต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  สําราญรื่น 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    คณะผู้บริหาร ผมนายรักเร่  สําราญรื่น ผมมีอยู่ 2 - 3 เรื่อง ในประเด็นอื่นๆ  

  คือ ถนนหน้าวัดปากน้ําที่เลี้ยวโค้งไปทางสมุทรเจดีย์ ถนนมันทรุดเอียงหมดเลย  
  ท่านอาจารย์พระมหาสมคิด คุณธม.โม (คุ นะ ธัม โม)  เคยบอกผมว่าที่ตรงนี้ที่ 
  จะเลี้ยวโค้งมาที่ให้เทศบาลนครระยองตัดถนนโค้งมาเข้าที่วัดมาได้เลยครับ พระ  
  อาจารย์ถามมาเรื่อยๆ ว่าจะนําเรียนเทศบาลนครระยองอีกครั้งหนึ่ง ฝากไปยัง  
  ผู้บริหารท่านให้ที่เข้ามาหน่อยก็ตัดโค้งมาเลย เวลาสวนกันไปสวนกันมา 
  เหมือนว่าจะชนกัน เพราะว่ามันแคบนิดหนึ่ง และถนนที่เราทําไป ที่เราทําท่อ 
  ระบายน้ําทิศตะวันตกครับ ถนนมันเกิดทรุดเหมือนเดิม ผู้รับเหมารายหนึ่งเคย 
  ทําไปทีหนึ่งแล้วนะครับ และหากว่าเราเข้าไปทางสมุทรเจดีย์เราจะเห็นถนนมัน 
  เอียงข้างเหมือนเดิม เหมือนเก่าเลย ที่เทศบาลทําไปงบประมาณประมาณ  
  ล้านกว่าบาท  ถ้ามีโอกาสที่เทศบาลจะเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงใหม่ก็ปรับปรุงตรง 
  โค้งมายังที่สะพานด้วย จะได้เกิดความสวยงาม ประชาชนตรงนั้นฝากมาว่าทํา 
  ถนนแล้วทําไมมันยังเอียงเหมือนเดิม มันทรุดลงไป ด้วยสาเหตุใดก็ไม่ทราบได้  
  อันนี้ก็เป็นเรื่องท่ีหนึ่งนะครับ ส่วนเรื่องท่ีสอง หลังจากท่ีเราได้สร้างสะพานเป็น 
  ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อสักครู่ขออนุญาตเอ่ยนาม ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ต้องกันแม่ค้า แม่ค้าปากน้ําเขาไม่มาหรอกครับ  
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  ยังไงเขาก็ไม่มาครับ รับประกันได้ไม่มีมา คนปากน้ําเขาคุยรู้เรื่องครับ ถ้าเขามาตั้งขาย 
  ผมไม่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลครับ เลิกนะครับ ยืนยันเลยครับไม่มีมาตั้งแน่ เขา 
  รักบ้านเขากันนะครับ แต่เทศบาลนครระยองสร้างสะพานถึง 75,000,000 บาท  
  แต่ทางเลือกเขามีนะครับ เขาต้องการฝากผู้บริหารว่าที่อนามัยปากน้ําหลังอนามัย  
  ที่ตรงนั้นยังไม่เกิดประโยชน์เลย ผู้บริหารน่าจะทําให้เป็นตลาดสดหรืออะไร  
  เป็นกลุ่มของแม่ค้าได้ขายของอยู่กับที่เลย ไม่ต้องไปไหน และคนปากน้ํามาขายตรงนี้  
  ผมต้องการจะเห็นตรงนั้นก่อนที่ผมจะลงจากสมาชิกสภาเทศบาล ผมต้องการจะ 
  เห็นอะไรที่ดีๆ เกิดข้ึนในบ้านเรานะครับ ฝากทางประธานสภาเทศบาลไปยัง 
  ผู้บริหารให้เห็นความสําคัญตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  สําราญรื่นครับ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านวิโรจน์  มโนพรศิริกุลครับ   

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่าน  

  ประธานสภาเทศบาลครับ ขออนุญาตพาดพิงครับ ตามที่ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล นายรักเร่  สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลได้เอ่ยชื่อผมในเรื่องของการ 
  ให้แม่ค้าไปขายของบนสะพาน ความจริงแล้วจุดประสงค์ของผมก็คือว่าสิ่งที่ท่าน  
  สมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลพูดก็เป็น 
  ความคิดตรงกับผม คือ ว่าทางเทศบาลนครระยองต้องมีสถานที่ท่ีให้พ่อค้า  
  แม่ค้าไปขายของให้เป็นที่เป็นทาง ไม่ใช่มาขายบนสะพานอย่างท่ีแล้วมา  
  เพราะว่าจะเกิดอันตรายมากกว่า และสิ่งที่ผมได้อภิปรายไปได้พูดไป เสนอแนะไป  
  ก็ต้องการจะให้ทางเทศบาลนครระยองหาที่หาทางไปเจรจากับทางพ่อค้าแม่ค้า  
  ว่าจะไปขายตรงไหน เพ่ือจะให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน พ่อค้าแม่ค้าก็  
  ขายของได้นะครับ คนซื้อก็ปลอดภัย บ้านเมืองก็สวยงามเป็นระเบียบ ไม่ได้มี  
  เจตนาที่จะไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าไปขายของนะครับ ต้องกราบเรียนทางท่านสมาชิก  
  สภาเทศบาล นายรักเร่  สําราญรื่น ด้วย ผมเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ปากน้ําแต่ว่า 
  ก็มีใจเป็นพ่อค้าแม่ค้า และก็เห็นใจพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันนะครับ ก็กราบเรียน  
  ให้ท่านประธานสภาเทศบาลรับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมไม่ได้ขึ้นมาเพ่ืออภิปรายครับ ผมขอนําเสนอ
สมาชิกสภาเทศบาล    ปิดการประชุมครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา เสนอปิดประชุม  
ประธานสภาเทศบาล    ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม วันนี้สภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      นครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ  

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   

 
(ปิดประชุมเวลา 15.57 น.) 
 
 

            (ลงชื่อ)                                           ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม  

                

                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            

                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


