
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2562  

วันที่  22 ตุลาคม  2562 
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. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
11. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
12. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
17 นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี (ลาป่วย) 
2. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
3. นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
4. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
5. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
6. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
7. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล  
2. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง รก.หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
3. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
4. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
5. นายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล รก.ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                           รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
8. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                           รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
9. นางสุภา ข างาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
10. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
11. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
12. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
13. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
14. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
17. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
18. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
19. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
20. นางดลนภัส จันมณี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
21. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
22. นายไชยยง     หงส์วิมล        ทันตแพทย์      
23. นางสาวกนกอร ธิบูรณ์บุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
24. นายอริย์ธัช จันทร นักพัฒนาการท่องเที่ยว  
25. นางสาวเสาวลักษณ์ สืบนุการวัฒนา  นักพัฒนาชุมชน 
26. นายป้องคุณ  สุวรรณพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
27. นางสาวฐิตานันท์ บุบผาชาติ นักสังคมสงเคราะห์  
28. นางสาวตรีนุช ชาญในธรรม นักพัฒนาชุมชน  
29. ว่าที่รต.หญิงธิติวรรณ  เหมพิทักษ ์              นักประชาสัมพันธ์ 
30. นางสาวอรทัย         ศรีพงศ์                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
31.  นางสมฤดี รัตนวิจิตร นักประชาสัมพันธ์  
32. นางสาวอุษณีย์ โสธนะ นักทรัพยากรบุคคล 
33. นายวิสุทธิ์ กันสุธา นักทรัพยากรบุคคล  
34. นางสาวธนิตตา จันทศร นักทรัพยากรบุคคล 
35. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
36. นางสาวภารดี     รัตนประสาท      เจ้าพนักงานธุรการ  
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37. นางสาวนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร เจ้าพนักงานธุรการ 
38. นางสาวทิษฏยา ชวนสินธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
39. นางสาวอาทิตยา   เทพจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ  
40 นางสาวปิยะนุช พ่วงความสุข  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
41. นางสาวสุนิสา บุญฤทธา เจ้าพนักงานธุรการ 
42.  นางสาวเสาวนีย์ เจริญสุข เจ้าพนักงานธุรการ  
43. นางวลัยพร  ธนสินทว ี เจ้าพนักงานธุรการ 
44. นางสาวณัฐยกานต์ ไชยา เจ้าพนักงานธุรการ  
45. นายไวย์พจน์ พิมพิศาล เจ้าพนักงานธุรการ  
46. นางสาวปาริฉัตร ติวาสิริพงศ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  

เริ่มประชุมเวลา 13.30  น.  

นายเสรี  บุญสุทธิ  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
รองปลัดเทศบาล           ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สื่อมวลชน ตลอดจน  

ประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้าน วันนี้ท่านประธานสภาเทศบาลได้ก าหนด           
นัดประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562  

  ในเวลา 13.30 น. ในโอกาสนี้ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล 
  ได้กรุณาขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป  
  ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี                                                                            
ประธานสภาเทศบาล                    ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ท่านสื่อมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ 
  ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ  

        สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562  บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  
  ผมขอเปิดการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ถ้ามี) 
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ก่อนการประชุมผมมีเรื่องแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล                   ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบว่าด้วยเลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง  

  ท่านปลัดเทศบาลนครระยอง นายสุธน  ซื่อประเสริฐ ได้ขอลาออกจากต าแหน่ง 
  เลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง และก่อนการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ครบ 
  องค์ประชุมต้องมีเลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 15 เมื่อเลขานุการสภา 
  ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก 
  เลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง (2) กรณีเลขานุการ 
  สภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่าง 
  ในการประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีข้ึนคราวแรก นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  
  และข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง  
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  เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ ความสามารถอันจะเป็น 
  ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น ผมจะถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 
  ว่าท่านเห็นสมควรว่าท่านใดมีความเหมาะสมกับต าแหน่งเลขานุการสภา 
  เทศบาล ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภาทศบาล นายทศพร 
  รติยานุวัฒน ์

นายทศพร  รติยานุวัฒน์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายทศพร  รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมขอเสนอ 

  ท่านรองปลัดเทศบาล นายเสรี  บุญสุทธิ เป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
  นครระยองครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ ตามท่ีท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล                     เทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ เสนอท่านรองปลัดเทศบาล นายเสรี  บุญสุทธิ 

  เป็นเลขานุกาสภาเทศบาลนครระยอง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ   

       (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าที่ประชุมสภา 
                         เทศบาลนครระยองแห่งนี้เลือก รองปลัดเทศบาล นายเสรี  บุญสุทธิ  

  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
  ท าหน้าที่ของท่านด้วยครับ  

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  )    

    - เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศจังหวัดระยองด้วยครับ 

นายเสรี  บุญสุทธิ  - ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยวิสามัญ 
เลขานุการสภาเทศบาล      ประจ าปี พ.ศ.2562  

ด้วยประธานสภาเทศบาลนครระยอง มีความประสงค์ขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

  อาศัยอ านาจตามนัยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 36 (2) จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนคร
ระยอง สมัยวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 
ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 

นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาลผมมีเรื่องแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                   ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ  
       1. เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย  

  คือ นายไชยยง  หงส์วิมล วุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ผู้ได้รับการคัดเลือก  
  ล าดับที่ 1 เป็นพนักงานเทศบาล ในต าแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ  
  งานทันตสาธารณสุข ฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล กองการแพทย์  
  เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2562  เป็นต้นไป 

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

      2. เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล  
       จ านวน 1 ราย คือ นางสาวภารดี  รัตนประสาท วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  
       เป็นผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
       งานธุรการ กองวชิาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง ท้ังนี ้ตั้งแตว่ันท่ี 1   
       ตลุาคม  2562  เป็นต้นไป  

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  )  

    -  ในนามเทศบาลนครระยองขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                      

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 
     พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล    สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 

  สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ  
  (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมตจิากสภาแห่งนี้นะครับ ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรบัรอง 
      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2  

  ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 โปรดยกมือครับ  

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ  
  สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562  

ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม      
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ตามท่ีนายกเทศมนตรี ได้ยื่นญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยองเพ่ือพิจารณา  

  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องขอถอนโครงการ  
  จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 

  กองช่าง 
  แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

- โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล (KING POWER)  
  เป็นเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)  
  คงเหลือโครงการท่ีขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครระยอง  
  จ านวน 86,000,000 บาท (แปดสิบหกล้านบาท) เพ่ือด าเนินโครงการ  
  จ านวน 8 โครงการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครระยอง     
  จ านวน  86,000,000 บาท (แปดสิบหกล้านบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินโครงการ  
  จ านวน 8 โครงการ  ดังนี ้

      ส านักปลัดเทศบาล 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานเทศกิจ 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     1. โครงการอ านวยความปลอดภัยด้านจราจรในเขตเทศบาล 
      นครระยอง เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
      เอกสารแนบท้ายรายการที่ 1 

      กองการศึกษา 
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์ 

  เยาวชนเทศบาลนครระยอง เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 2 
  กองช่าง 

      แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการปรับปรุงท่าน้ าถนนอดุลย์ธรรมประภาส   
  จ านวน 43,000,000 บาท (สี่สิบสามล้านบาทถ้วน) รายละเอียด 
  ตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 3 
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2. โครงการปรับปรุงถนนบางจาก(แยกถนนอดุลย์ธรรมประภาส –  
  สะพานเทศบาล 13)และซ่อมแซมเข่ือนกันดิน พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ า  
  จ านวน 13,400,000 บาท (สิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้ายรายการที่ 4 

3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ า ถนนทางไผ่ 4  
  จ านวน 8,700,000 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้ายรายการที่ 5 

4. โครงการปรับปรุงถนนและสะพานพร้อมระบบระบายน้ า  
  ถนนภักดิ์ดีบริรักษ์ (ช่วงสะพานเทศบาล 1- สะพานเทศบาล 3)  
  จ านวน 3,000,000 บาท  (สามล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้ายรายการที่ 6 

     5.  โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า แยกทางไผ่ 3 (ซอยนานา)  
  จ านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
  รายการที่ 7 
  งานสวนสาธารณะ 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ าระยอง  
  (ช่วงสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์-สะพานเทศบาล 2) จ านวน 12,000,000 บาท  
  (สิบสองล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 8 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 86,000,000 บาท (แปดสิบหกล้านบาทถ้วน) 

      เหตุผล   ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยก าหนดมาตรการ  
      เช่น การใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร  
      การท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริม 
      สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหา  
      ความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของ 
      รัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความ 
      เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 
      แนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
      ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ 
      ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
      ข้อ 89 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมส ารองจ่าย  
      เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย 
      เกิดข้ึนตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงสถานการณ์คลัง และต้องเสนอโครงการ  
      เพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น  
      ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164  

     ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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     เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
      และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง  
      คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 86,000,000 บาท  
      (แปดสิบหกล้านบาทถ้วน) โดยปัจจุบันเทศบาลมีเงินสะสมเพียงพอ 
      ที่จะน าไปใช้จ่ายได้ ดังมีรายละเอียดยอดเงินสะสมคงเหลือ 
      ตามเอกสารแนบท้ายนี้  

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน 
  สะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  

     (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร  
      ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ 
      ที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท า 
      เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ  
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  
     (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  
     (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 
      สามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  
      เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมี สาธารณภัยเกิดข้ึน  
     (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ต้องด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  
      หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น 
      เป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  
      โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
      เสถียรภาพในระยะยาว ” 

     “ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือ 
      กระทรวงมหาดไทยและจ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น  
      ผู้ด าเนินการ โดยมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วย  
      เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมตามข้อ 87 และข้อ 89  
      ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      ใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบของ 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” 

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 86,000,000 บาท      
      (แปดสิบหกล้านบาทถ้วน) เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 
      ท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความ  
ประธานสภาเทศบาล                  ประสงค์จะอภิปรายหรือสอบเพ่ิมเติมถึงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม   
     ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
     เขต 1 เนื่องด้วยญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้  
     เสนอให้สภาเทศบาลบาลนครระยองแห่งนี้ให้พิจารณาให้ควรเห็นชอบ  
    ผมเห็นควรว่าญัตตินี้มีการใช้จ่ายเงินสะสมค่อนข้างมาก คือ เป็นจ านวน  
     รวมทั้งสิ้น 86,000,000 บาท เพื่อให้มีการพิจารณาได้อย่างละเอียดถูกต้อง  

  เพราะว่าเอกสารของโครงการนั้นมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก ซึ่งบางโครงการ  
  ก็ใช้งบประมาณท่ีค่อนข้างสูง ผมจึงต้องการจะน าเสนอท่านประธานสภา 
  เทศบาลว่าต้องการจะให้มีการพิจารณาโครงการทั้ง 8 โครงการ โดยแยก 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบทีละโครงการไปตามล าดับ ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล                   ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล ได้เสนอให้พิจารณา 
    ทีละโครงการ ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

  (  - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ 1. โครงการอ านวยความปลอดภัยด้านจราจร 
        ในเขตเทศบาลนครระยอง เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
      สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมโครงการนี้ 
      ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล   

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ในเรื่องของโครงการอ านวยความปลอดภัยด้านจราจร ในรายละเอียด 
  ทั้งหมด หน้าที่ 1/3 มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ในบริเวณต่างๆ ซึ่งในนี้ 
  ที่เขียนมามีอยู่ทั้งหมด 10 จุด ผมต้องการจะขออนุญาตให้ท่านประธานสภา 
  เทศบาลดูในแบบสรุปประมาณการ คือมันไม่มีรายละเอียดบอกหน้า และเปิด  
  ไปอีก 3 หน้า คือแบบสรุปประมาณการราคางานก่อสร้าง ปร.4 ในข้อ 1.5  
  มีรายละเอียดว่าป้ายจราจรตามขนาดต่างๆ บวกไฟกระพริบโซล่าเซลล์ 
  สีเหลือง จ านวน 4 ชุด ต้องการจะสอบถามว่าบริเวณนี้มีรายละเอียดหรือไม่ 
  ว่าที่ไหนบ้าง และข้อ 1.7 สัญญาณจราจรอันนี้น่าสนใจครับ คือสัญญาณ 
  จราจรคนข้ามแบบกดข้ามได้ พร้อมมีเวลานับถอยหลัง จ านวน 2 ชุด 
  ไม่ทราบว่าบริเวณไหนบ้าง คือรายละเอียดตรงนี้ผมเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีดี 
  ที่มีการใช้ไฟจราจรแบบนี้ จึงต้องการจะทราบรายละเอียดด้วยครับ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอบคุณ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่าง ท่านได้สอบถามมา  
  ว่าข้อ 1.5 ป้ายจราจร กับข้อ 1.7 สัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนแบบกดข้ามได้นั้น  
  ท่านดูแถวบนที่มีป้ายด านั้น จะบอกว่าบริเวณหน้าโรงเรียนวัดปากน้ า ที่จะท า  
  ข้อ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.6 , 1.7 คือผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้ว  
  ว่าชุดนี้จะท าท่ีทางม้าลายโดยทาสีตีเส้นทั้งหมดถึง ข้อ 1.7 นั้น คือที่บริเวณ 
  หน้าโรงเรียนวัดปากน้ า และเปิดไปอีกหน้าหนึ่งก็จะมีบริเวณหน้าโรงเรียน 
  อารีวัฒนา และข้อ 3 ก็จะเป็นหน้าโรงเรียนอนุบาลระยอง คือหน้าโรงเรียนนี้ 
  จะท าอะไรบ้างนั้นก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมข้างใน จึงกราบเรียนให้  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ฝากทางเจ้าหน้าที่ที่จัดท าเอกสาร  
ประธานสภาเทศบาล    ว่าชื่อที่ถูกต้องคือโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขออนุญาต 
ท่านประธานสภาเทศบาล ตรงหัวข้อที่ว่า “บริเวณหน้าโรงเรียน 
วัดปากน้ า” ขอแก้ไขเป็น “บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า”   
ต้องขออภัยที่พิมพ์ตกไปครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
        สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
        อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม  โครงการอ านวยความปลอดภัยด้านจราจร 
        ในเขตเทศบาลนครระยอง เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

  โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 1 4 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน -  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 14 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม   
      โครงการอ านวยความปลอดภัยด้านจราจรในเขตเทศบาลนครระยอง  
      เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม    - อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม  โครงการอ านวยความปลอดภัยด้านจราจรในเขต 
      เทศบาลนครระยอง เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - 2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์ 
ประธานสภาเทศบาล      เยาวชนเทศบาลนครระยอง เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
      สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมโครงการนี้ 
      ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
        สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
        อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารห้องสมุด 

  และศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
        โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 1 4 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน -  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 14 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม   
      โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารห้องสมุด และศูนย์เยาวชนเทศบาล 
      นครระยอง เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  

 

มติที่ประชุม   - อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารห้องสมุด  
                                และศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - 3. โครงการปรับปรุงท่าน้ าถนนอดุลย์ธรรมประภาส จ านวน 43,000,000 บาท 
ประธานสภาเทศบาล    (สี่สิบสามล้านบาทถ้วน) สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือ 

  สอบถามเพ่ิมเติมโครงการนี้ ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนานยวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานเทศบาลครับ โครงการปรับปรุงท่าน้ าถนนอดุลย์ธรรมประภาส  
  งบประมาณท่ีตั้งไว้เป็นจ านวนเงิน 43,000,000 บาท ผมมีข้อสงสัยและ 
  ต้องการจะเรียนสอบถามในรายละเอียดเล็กน้อย คือ โครงการนี้ถ้าผมเข้าใจ 
  ถูกต้องนะครับ คือ น่าจะเป็นโครงการบริเวณท่ีเทศบาลใช้ในการจัดงานประเพณี 
  ลอยกระทง ซึ่งมีสะพานข้ามไปหลังวัดโขดทิมทาราม น่าจะเป็นบริเวณนั้น 
  ใช่หรือไม่ครับ เพราะเขียนแต่ว่าปรับปรุงท่าน้ าถนนอดุลย์ธรรมประภาส  
  แล้วก็มีบอกว่าจ านวนพื้นที่ท้ังหมดเท่าไร ซึ่งโครงการนี้น่าจะมีรูปภาพ 
  ประกอบให้ดูว่าหน้าตาเป็นแบบไหน และท าบริเวณไหนบ้าง ไม่ทราบว่าเป็น 
  ฝั่งนี้หรือฝั่งทางวัดโขดทิมทาราม หรือว่าจะเป็นรูปแบบแบบไหน ถ้าหาก 
  ท่านประธานเห็นเหมือนอย่างที่ผมเข้าใจก็คือว่าบริเวณเดิมที่เราใช้กันอยู่ 
  ทุกวันนี้ ผมว่ายังใช้ได้อยู่ครับ ผมยังไม่เห็นมีความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุง 
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  หรือสร้างเพ่ิมเติมตรงไหน งบประมาณจ านวน 43,000,000 บาท  
  ผมว่าบางครั้งถ้าหากท าไปแล้วไม่ค่อยคุ้มค่ากับการลงทุนหรือได้ประโยชน์น้อยนั้น  
  น่าจะน าไปใช้ในโครงการอื่นที่น่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้ ผมคิดว่าสถานที่ 
  ตรงนี้ในความเห็นของผมคือยังไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการก่อสร้าง ส่วนใน  
  รายละเอียดนั้นต้องขอค าชี้แจงด้วยว่าบริเวณไหน เพราะนึกภาพไม่ออก  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                           ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่างแก่  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และพ่ีน้องประชาชนได้ทราบทั่วกัน ถูกต้องแล้วครับ  
  พ้ืนที่ที่จะท านั้น คือ บริเวณท่าน้ าลอยกระทง ที่เทศบาลนครระยองใช้จัดงาน  
  ประเพณีลอยกระทง ผมจะขออนุญาตที่ประชุมให้ฝ่ายกองช่างมาฉายสไลด์  
  ให้ดูครับ จะขออธิบายให้ทราบเบื้องต้นว่าที่เทศบาลท าการปรับปรุงนั้น  
  คือ บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส ซึ่งต้องการจะให้บริเวณดังกล่าวมีสะพาน  
  จ านวน 2 สะพาน คือ สะพานเดิมอยู่บริเวณก่อนถึงคอนโดศรีเมือง  
  จ านวน 1 สะพาน โดยจะท าการปรับปรุงสะพานตัวเดิมนี้ ซึ่งเดิมเวลาที่มี 
  ผู้ขึ้นไปจ านวนมากนั้นสะพานจะแกว่ง โดยวิศวกรจะท าการออกแบบใหม่  
  แต่ไม่ได้รื้อครับ คือ เสริมให้มันแข็งอยู่กับที่เลยไม่มีการแกว่งไปมา และจะท า  
  สะพานข้ามอีกอันนึ่งเพื่อข้ามไปที่หลวงพ่อขาว ซึ่งตรงบริเวณท่ีจะแยกถนนพจนกรนั้น 
  จะมีร้านกาแฟอยู่หนึ่งร้าน เทศบาลก็จะปรับปรุงริมคลองท าเขื่อนทั้งหมด  
  ตั้งแต่สะพานทั้ง 2 สะพาน เชื่อมถึงกันทั้ง 2 ฝั่งเลย และปรับปรุงท่าน้ า 
  บริเวณนั้นทั้งหมด เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมประเพณีลอยกระทง  
  ให้สามารถลงไปท าประโยชน์ในพื้นน้ าได้มากกว่า ปรับปรุงผิวจราจรดังกล่าว  
  พร้อมทั้งปรับปรุงท่าน้ าส าหรับคนมาออกก าลังกายได้ และพักผ่อนได้  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญเจ้าหน้าที่กองช่างฉายสไลด์ประกอบการพิจารณาด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
   (  -เจ้าหน้าที่กองช่างฉายสไลด์-  )  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ ความยาวที่จะปรับปรุงเขื่อน  
นายกเทศมนตร ี                        ประมาณ 450 เมตร จะเห็นว่าปัจจุบันทั้ง 2 ฝั่ง มีหญ้าขึ้นรกท่ัวทั้งริมคลอง  

  เนื่องจากว่าเป็นเขื่อนแนวตรง แบบเอียง 45 องศา จะมีดินติดอยู่ชายคลอง    
  และมีหญ้าจะข้ึนมาค่อนข้างมาก ท าให้บริเวณดังกล่าวไม่สวยงาม  
  และท่ีต้องการจะปรับปรุงใหม่ คือ จะท าเข่ือนแบบที่จะไม่มีดินมาเกาะ  
  อยู่ริมตลิ่ง และบริเวณสันเขื่อนด้านบน จะให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง มีต้นไม้ส าหรับ  
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  เดินพักผ่อนหย่อนใจได้ และนั่งพักผ่อนได้  สะพานอีกตัวหนึ่งที่จะสร้างจะอยู่  
  บริเวณหลวงพ่อขาว เป็นสะพานที่วีลแชร์ เพื่อที่เวลาเทศบาลจัดงานลอยกระทง 
  ในแต่ละปี ทางวัดโขดทิมทารามก็จะสามารถจัดงานประเพณีได้เช่นเดียวกัน  
  เพ่ือจะได้เป็นงานเดียวกัน และพ้ืนที่ในการจัดงานจะครอบคลุมได้มากขึ้น  
  ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลให้สถาปนิก นายชาคริต  เอ่ียมส าอาง  
  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มาอธิบายเพิ่มเติมครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญนายชาคริต  เอ่ียมส าอาง  
ประธานสภาเทศบาล   

นายชาคริต  เอ่ียมส าอาง - ขออนุญาตที่ประชุมครับ ภาพแรกเป็นผังรวมของโครงการ ผมขอชี้แจงว่า  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน   ตลิ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งสวนศรีเมือง กับฝั่งวัดโขดทิมทาราม  
และก่อสร้าง   ซึ่งฝั่งสวนศรีเมืองจะปรับปรุงตลอดแนวจากสะพานตรงถนนพจนกรมาจนถึง  

  สะพานคอนโดศรีเมือง บางแนวนั้นจะมีเข่ือนเดิมอยู่แล้ว ก็จะท าการปรับปรุง  
  โดยการปรับพื้นที่ คือของเดิมจะเป็นการเรียงหิน ซึ่งปัจจุบันนั้นหญ้าขึ้น 
  รกมาก และดูแลยากมาก โดยจะปรับเป็นเขื่อนแนวดิ่งซึ่งเป็นการเทคอนกรีต   
  ไม่ใช่การเรียงหินแล้ว โดยจะรื้อหินออกท้ังหมด ส่วนที่เป็นบันใดท่าน้ านั้น 
  จะคงเอาไว้เป็นรูปแบบเดิม คือปรับปรุงเฉพาะส่วนที่เป็นเขื่อน ถ้าท่านผ่าน  
  บริเวณนี้จะเห็นว่าช่วงแถวสะพานทางไปคอนโดศรีเมืองเริ่มมีการกัดเซาะ  
  เพ่ิมมากข้ึน จึงจะท าเขื่อนยาวจนถึงสะพานตัวนั้น ส่วนทางฝั่งวัดโขดทิมทาราม  
  จะปรับปรุงในส่วนที่เป็นช่วงสะพานเท่านั้น ส่วนที่เป็นพื้นที่ของวัด หรือเป็น 
  พ้ืนที่ของเอกชนเทศบาลจะไม่เข้าไปปรับปรุง  จะแบ่งเป็น 2 สะพาน  
  สะพานแรก คือ สะพานข้ามไปยังหลวงพ่อขาว ซึ่งท่านนายกเทศมนตรี  
  มีนโยบายว่าจะบริการประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานะ เช่น บริการ 
  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สะพานนี้เป็นสะพานสร้างใหม่จะไม่บดบังองค์หลวงพ่อขาว  
  ซึ่งสะพานจะอยู่เยื้องไปทางซ้ายเล็กน้อย สะพานนี้จะมีทางลาดโดยผู้พิการ  
  ผู้สูงอายุสามารถข้ึนได้ท้ัง 2 ฝั่ง โดยมีทางลาดที่ค่อนข้างยาว ผู้พิการขึ้นได้ 
  ตามกฎหมาย สะพานตัวนี้ใช้รูปแบบของสะพานเดิมซึ่งเทศบาลเคยออกแบบ  
  เป็นสะพานแขวน พอการใช้งานจริงเวลาที่มีผู้ขึ้นไปก็จะรู้สึกว่าสะพานแกว่ง  
  และรู้สึกกลัว เราจึงจะมีการปรับปรุงสะพานตัวเดิมด้วยเพื่อให้ลดการแกว่ง 
  โดยจะให้แกว่งน้อยที่สุด คือเป็นสะพานแข็งเลย โดยเป็นการเสริมโครงสร้าง 
  บางตัวให้โยงยึดเพิ่มมากขึ้น จากนั้นจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปรับปรุง 
  ต้นไม้ใหม่ที่อยู่ริมน้ าทั้งหมดโดยจัดวางระยะให้สวยงาม และเหมาะสม  
  อีกท้ังถนนเส้นนี้ค่อนข้างจะโค้ง และจะมีถนนเส้นนอก ถนนเส้นใน จึงจะมี 
  การปรับให้สมูทข้ึน เพ่ือให้การจราจรปลอดภัยขึ้น ช่วงที่ลูกศรชี้อยู่นั้นคือ 
  การปรับเส้นจราจร มีการขยายพื้นท่ีจราจรเพิ่มขึ้น โดยการลดต าแหน่งของ 
  สวนลง ท าการจัดรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ ท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าหลังจาก 
  ที่ด าเนินการปรับปรุงเสร็จแล้วนั้นแม่น้ าระยองจะต้องไม่แคบลง ฉะนั้นจึงต้อง 
  คงความกว้างของแม่น้ าไว้ เพราะตรงนี้เป็นช่วงที่แม่น้ าแคบมาก อีกทั้งยังมี  
  การขุดลอกแม่น้ าช่วงนี้ด้วย เพราะว่าของเดิมนั้นลงค่อนข้างจะล าบาก  
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  คือไหนๆ จะปรับปรุงแล้วก็ควรจะปรับปรุงทั้งหมดเลย และขุดลอกคลองด้วย  
  ซึ่งก็ลดภาระการจัดเก็บพวกวัชพืชต่างๆ ด้วย คาดว่าหลังจากท่ีปรับปรุงเสร็จ 
  ภูมิทัศน์จะสวยขึ้นกว่าเดิมมาก ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ นายชาคริต  เอ่ียมส าอาง 
ประธานสภาเทศบาล   

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล เหตุผลที่มาปรับปรุงและพัฒนา 
นายกเทศมนตร ี  ท่าน้ าตรงนี้ก็เพ่ือเป็นการส่งเสริมต่อเนื่องจากกลุ่มเมืองเก่า ซึ่งจะเป็นการ  

  ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกลุ่มเมืองเก่าได้น าเสนอว่านักท่องเที่ยวถ้าหาก  
  ไปไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้ว จะเดินมาเที่ยวเมืองเก่าก็สามารถ 
  ข้ามสะพานตัวนี้มาเที่ยวท่าน้ าแล้วข้ามไปยังวัดโขดทิมทารามเพ่ือไปสักการะ  
  หลวงพ่อขาวได้ ซึ่งปัจจุบันโบสถ์หลวงพ่อขาวนั้นปัจจุบันได้ท าการปรับปรุง 
  ด้านในสวยงามมาก โดยมีการปูพื้นและท าปรับปรุงอะไรต่างๆ อยู่ด้านใน  
  ซึ่งผมได้มีโอกาสเข้าไปสักการะหลวงพ่อขาวเมื่อเข้าไปก็รู้สึกประทับใจมาก  
  ก็เป็นการส่งเสริมต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องเมืองเก่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่ง  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ถ้าเป็นไปตามภาพนั้นงานลอยกระทงนั้น  
ประธานสภาเทศบาล     ต้องรื้อใช่หรือไม่ครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลครับ ยังไม่ได้รื้อถอนครับ  
นายกเทศมนตร ี   ปีนี้ท่าน้ าลอยกระทงยังคงใช้อยู่เหมือนเดิม ซึ่งท่าน้ าเดิมท่ีมีอยู่ยังคงไว้  

  เนื่องจากยังแข็งแรงดีอยู่ เพียงแต่ไปเสริมข้างๆ เพื่อท าเป็นเขื่อน เดิมจะเป็น  
  เขื่อนเรียงหินทแยง และหญ้าจะข้ึนมาตามซอกหินที่แตก ทั้งวัชพืชทั้งต้น 
  กระถินจะขึ้นมา ดูแล้วมันค่อนข้างรกรุงรัง แต่งานนี้คือจะเอาหินที่เรียงไว้ออก  
  แล้วท าเป็นเขื่อน 2 ข้าง โดยเป็นเขื่อนแนวตรงที่เหมือนในคลองสวนศรีเมือง  
  ด้านข้างก็จะไม่มีวัชพืชขึ้นมา เป็นการลดภาระในการจัดเก็บขยะ ขอบคุณครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  
ประธานสภาเทศบาล     เจนจิรวัฒนา   

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
สมาชิกสภาเทศบาล   ขออนุญาตให้ท่านประธานสภาเทศบาลดูในโครงการนี้ครับ ที่เรียกว่าปรับปรุง  
     ท่าน้ าที่เราก าลังพิจารณาอยู่ ให้ดูเอกสารแนบท้ายซึ่งจะมีรายการทั้งหมดอยู่  

  จ านวน 12 รายการ เราได้มีการพิจาณาโครงการมาก็ไม่น้อย แต่ว่าโครงการนี้ 
  อาจจะแปลก ๆ ครับ คือรายการที่ 12 นี้ มีค่าใช้จ่ายพิเศษ จึงต้องการจะ 
  เรียนถามท่านประธานเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่า ค าว่า ค่าใช้จ่ายพิเศษนั้น  
  คืออะไรครับ เพราะโครงการอื่นพิจารณามาไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                           ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอบคุณ 
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่าง ค่าใช้จ่ายพิเศษนี้  

  จะเป็นพวกค่ารถเครนขนาดใหญ่ ซึ่งจะเรียกชื่อเฉพาะว่าค่าใช้จ่ายพิเศษ  
  ที่ผู้รับจ้างต้องไปเช่ามา หรือเรียกว่าค่าเครื่องจักรพิเศษ ภาษาทางช่าง 
  เขาเรียกกันเช่นนี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์   
ประธานสภาเทศบาล     มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ หน้าเดียวกับท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ซึ่งได้อภิปรายไปเมื่อ 
  สักครู่นี้ ที่มีการสอบถามในเรื่องของประมาณการ ในล าดับที่ 8 คือมีการสร้าง  
  สะพานเหล็กแต่ในรายละเอียดไม่มีว่าขนาดกว้าง ยาว เท่าไร และประเด็นที่สอง  
  คือ ในความเห็นผมในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ก็ดี เรื่องของการที่จะท า  
  เขื่อนแนวตั้งก็ดี ก็ไม่ขัดข้องครับ แต่ว่าในความเห็นของผมคือผมยังคิดว่า  
  สะพานเหล็กนั้นไม่น่าจะมีครับ เหตุผลก็คือว่าสะพานเดิมนั้นมีอยู่แล้ว แล้วก็มี 
  การตั้งงบประมาณเพ่ือไปปรับปรุงให้เกิดความแข็งแรงข้ึนซึ่งก็ได้ตั้ง  
  งบประมาณไว้แล้ว ซึ่งสะพานเหล็กนั้นใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง คือเกือบ  
  ห้าล้านบาท ผมยังคิดว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะตัดออกไป ซึ่งผมคิดว่า  
  สะพานของเดิมมีอยู่แล้ว ถ้าจะท าสะพานเหล็กเพ่ิมเพ่ือข้ามไปแค่หลวงพ่อขาว  
  ที่เดียวนั้น ผมว่าก็แค่เดินไปอีกเล็กน้อยก็ข้ามไปได้แล้ว ซึ่งปัจจุบันเทศบาลได้  
  ท าทางไว้สวยงามแล้ว ผมว่านักท่องเที่ยวก็น่าจะใช้เดินได้ ตรงนี้เป็นความเห็น 
  ของผมครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

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

  สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เป็นห่วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในการก่อสร้าง 
  สะพาน ซึ่งจริงๆ แล้ว สะพานตัวนี้เคยมีการหารือกันมาหลายครั้งแล้ว  
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง และประชาชน 
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  ที่มาเที่ยวงานลอยกระทงท่ีสวนศรีเมือง ในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่เทศบาล 
  จัดงานประเพณีลอยกระทงที่ท่าน้ า ทุกคนได้เสนอแนะว่าควรจะสร้างสะพาน  
  บริเวณหน้าหลวงพ่อขาวอีกหนึ่งสะพาน อย่างน้อยก็เพ่ือให้คนที่จะข้ามไป  
  กราบไหว้หลวงพ่อขาวได้ไปสะดวกยิ่งข้ึน ถ้าหากว่าต้องไปไกลเกินก็จะไม่จูงใจ  
  ให้คนอยากจะไป และผมคิดว่าในเมื่อจะปรับปรุงท่าน้ าก็ถือโอกาสเพ่ิมสะพาน  
  ตัวนี้เข้าไปด้วยเลย และถ้าหากว่านักเรียนจะไปโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
  ก็สามารถมาข้ามสะพานตัวนี้แล้วข้ามไปยังหลวงพ่อขาว และเดินต่อไปถึง  
  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามได้เลย ซึ่งจะใกล้ขึ้นอีกนิดหนึ่ง ก็จะเป็นการ 
  จูงใจผู้ปกครองให้มาส่งนักเรียนที่ท่าน้ าบริเวณนี้ได้ ซึ่งเป็นการลดปัญหา 
  การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามได้อีกส่วนหนึ่ง 
  เทศบาลจึงเพ่ิมงบประมาณตรงนี้เพื่อก่อสร้างสะพานเพิ่ม ตามค าเรียกร้องของ  
  ประชาชนที่มาเท่ียวงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเรียกร้องกันมาค่อนข้างมาก  
  จึงขอกราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าอย่าตัดงบประมาณตรงนี้ออกไป 
  เลยครับ ผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าที่จะไม่มีงบประมาณตรงนี้  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล        

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
        สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
        อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม  โครงการปรับปรุงท่าน้ าถนนอดุลย์ธรรมประภาส  
      จ านวน 43,000,000 บาท (สี่สิบสามล้านบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 1 3 ท่าน, งดออกเสียง 3 ท่าน -  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 13 ท่าน งดออกเสียง 3 ท่าน 
         เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม   
      โครงการปรับปรุงท่าน้ าถนนอดุลย์ธรรมประภาส จ านวน 43,000,000 บาท  
      (สี่สิบสามล้านบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม    - อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม  โครงการปรับปรุงท่าน้ าถนนอดุลย์ธรรมประภาส  
      จ านวน 43,000,000 บาท (สี่สิบสามล้านบาทถ้วน) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - 4. โครงการปรับปรุงถนนบางจาก(แยกถนนอดุลย์ธรรมประภาส – สะพานเทศบาล 13) 
ประธานสภาเทศบาล    และซ่อมแซมเข่ือนกันดิน พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ า  

  จ านวน 13,400,000 บาท (สิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน) สมาชิกสภา 
  เทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมโครงการนี้  
  ขอเชิญครับ ถนนเส้นนี้ก็ผ่านหน้าสุสานบางจากไปถึงสะพานเวียงวลี        
  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                           ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอบคุณท่าน 

  สมาชิกสภาเทศบาลอีกเช่นกัน ผมขออธิบายเพิ่มเติมในงบประมาณถนนเส้นนี้  
  จากสี่แยกอดุลย์ธรรมประภาสเข้าไป ถนนนั้นไม่ได้รื้อครับ overlay เลยผ่าน 
  หน้าบ้านของท่านรัฐมนตรีฯ ไปประมาณเล็กน้อยก็จะไปชนกับถนนที่ริมคลอง  
  ที่จะมีเครื่องเล่นออกก าลังกายอยู่ ตรงหน้าสุสานบางจากเลย ถนนทรุดหมด  
  แล้วครับ เนื่องจากว่าเขื่อนตัวนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  น างบประมาณมาให้ แล้วปรากฏว่าการออกแบบนั้นไม่ได้มีสเตย์ยึดไว้  
  ท าให้เขื่อนทรุดแล้วทรายใต้ถนนไหลออกไป ท าให้ถนนทรุดตัวลง จึงต้องท าใหม่    
  ต้องรื้อเขื่อนใหม่ทั้งหมดเลย และท าเขื่อนใหม่ที่มีสเตย์ยึด เทคอนกรีตใหม่  
  จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงหนึ่ง overlay ส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นคอนกรีต  
  ท าใหม่เลยไปถึงสะพานเวียงวลี งบประมาณสิบสามล้านกว่าบาท จึงขอกราบ 
  เรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าใจในเส้นทางนี้ ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์ 
ประธานสภาเทศบาล     มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ถนนเส้นนี้ผมเห็นด้วยกับที่ท่านนายกเทศมนตรี  
  ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจะมา overlay แล้วก็มาท าใหม่ เพียงแต่ต้องการ 
  จะเสนอแนะว่าจากที่ผมเคยผ่านไปเห็นว่าถนนนั้นค่อนข้างจะทรุดโทรม  
  ถนนเป็นบ่อค่อนข้างมาก แต่สิ่งที่ผมต้องการจะกราบเรียน และเสนอแนะ  
  คือว่าช่วงบริเวณแถวหน้าโครงการหมู่บ้านศุภาลัย เลยไปทางบางจากเล็กน้อย  
  ตรงบริเวณนั้นจะมีโค้งซ่ึงเป็นโค้งท่ีค่อนข้างอันตราย เวลาขับรถนั้นจะบดบัง 
  การจราจร จึงต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่า 
  เวลาเราท าถนนตรงนั้นควรให้ทางกองช่างไปส ารวจว่าจะท าอย่างไรเพื่อลดให้ 
  โค้งนั้นกว้างข้ึน หรือจะท าไหล่ทาง หรือจะท าขยายถนนอย่างไรก็ได้เพ่ือให้  
  การจราจรเกิดอันตรายน้อยลง ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
        สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
        อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  โครงการปรับปรุงถนนบางจาก (แยกถนนอดุลย์ธรรมประภาส –  

  สะพานเทศบาล 13) และซ่อมแซมเข่ือนกันดิน พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ า  
      จ านวน 13,400,000 บาท (สิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ 
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      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 1 4 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน -  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 14 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม   
      โครงการปรับปรุงถนนบางจาก(แยกถนนอดุลย์ธรรมประภาส – สะพานเทศบาล 13) 
        และซ่อมแซมเข่ือนกันดิน พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ า  
      จ านวน 13,400,000 บาท (สิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม   - อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  โครงการปรับปรุงถนนบางจาก(แยกถนนอดุลย์ธรรมประภาส –  
  สะพานเทศบาล 13)และซ่อมแซมเขื่อนกันดิน พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ า  

        จ านวน 13,400,000 บาท (สิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน)  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - 5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ า ถนนทางไผ่ 4  
ประธานสภาเทศบาล    จ านวน 8,700,000 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) สมาชิกสภาเทศบาล 

  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมโครงการนี้ ขอเชิญครับ 
  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

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

  เพ่ิมเติมในโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางไผ่ 4  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  คงจะนึกภาพออก คือ ถนนทางไผ่ 4 นั้น ส่วนหนึ่งเป็นถนนคอนกรีต อีกส่วนหนึ่งถนน 
  ค่อนข้างจะทรุดโทรม เนื่องจากการใช้งานนานแล้ว ไม่มีท่อระบายน้ า ปัจจุบันมี 
  ประชาชนปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่ค่อนข้างจะมาก และส่วนใหญ่ก็มาพบผมและบอก 
  กับผมว่าต้องการจะให้เทศบาลช่วยท าระบบระบายน้ าให้ เกรงว่าถ้าหาก 
  ในระยะยาวแล้วนั้น มีผู้อาศัยจ านวนมากแล้วจะมาท าท่อระบายน้ าช่าง 
  ก็จะท างานล าบาก จึงให้กองช่างได้ไปส ารวจท าท่อระบายน้ าทั้ง 2 ฝั่ง  
  เพ่ือรองรับอนาคตข้างหน้าที่มีประชาชนเข้าไปอยู่ จึงจ าเป็นจะต้องตั้ง  
  งบประมาณตรงนี้ ซึ่งได้ส ารวจมาแล้วต้องใช้งบประมาณจ านวนแปดล้านกว่าบาท  
  เพ่ือน าน้ าจากทางไผ่ 4 ทั้งหมด น าออกมาสู่ทางไผ่ 3 และลงสู่แม่น้ าระยองต่อไป  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล         

      (  -ไม่มี- )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
        สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 

อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม  โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ า    
  ถนนทางไผ่ 4 จ านวน 8,700,000 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

        โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 1 4 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน -  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 14 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม   
      โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ า ถนนทางไผ่ 4  
        จ านวน 8,700,000 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม   - อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม  โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ า  
  ถนนทางไผ่ 4 จ านวน 8,700,000 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - 6. โครงการปรับปรุงถนนและสะพานพร้อมระบบระบายน้ าถนนภักดิ์ดีบริรักษ์  
ประธานสภาเทศบาล    (ช่วงสะพานเทศบาล 1- สะพานเทศบาล 3) จ านวน 3,000,000 บาท   

  (สามล้านบาทถ้วน) สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือ 
  สอบถามเพ่ิมเติมโครงการนี้ ขอเชิญครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

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

  เพ่ิมเติมโครงการนี้ จะสังเกตว่าช่วงระหว่างต้นมะขามมาจนถึงสะพานป้าย  
  5 ธันวานั้น ถนนตลอดเส้นทางนั้นค่อนข้างจะช ารุดทรุดโทรมแล้ว และเป็น 
  เส้นทางท่ีเหมือนเป็นหน้าเป็นตาของเมืองส่วนหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นเล็กๆ  
  ไม่ได้กว้างขวางก็จริง แต่มีประชาชนมาออกก าลังกายในสวนศรีเมืองจ านวน 
  ค่อนข้างมาก และใช้เส้นทางนี้กันมาก แล้วระบบระบายน้ าปัจจุบันนั้นเป็นราง 
  ระบายน้ าที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก จึงให้กองช่างไปส ารวจ และปรับปรุงเส้นนี้ใหม่  
  โดยใช้งบประมาณ จ านวนประมาณสามล้านบาท จึงขอกราบเรียนเพิ่มเติมให้ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล      

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
        สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
        อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม  โครงการปรับปรุงถนนและสะพานพร้อมระบบระบายน้ า 

  ถนนภักดิ์ดีบริรักษ์ (ช่วงสะพานเทศบาล 1- สะพานเทศบาล 3)  
  จ านวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 1 4 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน -  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 14 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม   
      โครงการปรับปรุงถนนและสะพานพร้อมระบบระบายน้ าถนนภักดิ์ดีบริรักษ์  
      (ช่วงสะพานเทศบาล 1- สะพานเทศบาล 3) จ านวน 3,000,000 บาท  
      (สามล้านบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม   - อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม  โครงการปรับปรุงถนนและสะพานพร้อม 
  ระบบระบายน้ าถนนภักดิ์ดีบริรักษ์ (ช่วงสะพานเทศบาล 1- สะพานเทศบาล 3)  

        จ านวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - 7. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า แยกทางไผ่ 3 (ซอยนานา)  
ประธานสภาเทศบาล     จ านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เจ้าหน้าที่กองช่างครับ ขอต าแหน่ง 
     ที่ชัดเจนด้วยครับ   

นายชาคริต  เอ่ียมส าอาง - ของเดิมจะเป็นซ่อมไดนาโมช่างผี แล้วประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยนี้  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน    เขาลงมติกันว่าขอเปลี่ยนชื่อจาก ซอยช่างผี เปลี่ยนเป็น ซอยนานา  
และก่อสร้าง   เพราะฉะนั้นจะเป็นชื่อใหม่ครับ 

    - เมื่อไปเปลี่ยนชื่อซอยจึงท าให้งงกัน ตรงนั้นมีร้านซ่อมไดนาโม ซึ่งเขาชื่อหมอผ ี 
         ชื่อคงไม่เป็นมงคล เขาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นซอยนานา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

  ประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  

  (  -ไม่มี-  )  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
        อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า แยกทางไผ่ 3  

  (ซอยนานา) จ านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 1 4 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน -  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 14 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม   
      โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า แยกทางไผ่ 3 (ซอยนานา)  
       จ านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม   - อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า แยกทางไผ่ 3  
  (ซอยนานา) จ านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - 8. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ าระยอง  
ประธานสภาเทศบาล    (ช่วงสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์-สะพานเทศบาล 2) จ านวน 12,000,000 บาท  
     (สิบสองล้านบาทถ้วน) เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

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

  ต้องกราบเรียนเพิ่มเติมให้ท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ได้รับทราบ คือเป็นโครงการที่เทศบาลร่วมกับกลุ่มเมืองเก่าได้มาร่วมกันศึกษา  
  แล้วพยายามออกแบบเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดหนึ่ง ประสานกับ 
  กลุ่มถนนยมจินดาจึงจะท าการปรับปรุงท่าน้ าบริเวณนี้ คือ ท่าน้ าข้างโรงพัก  
  จากสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ไปจนถึงสะพานเทศบาล 2 โดยมีท่าน้ า มีเขื่อน  
  แล้วฝั่งตรงข้ามที่มีบ้านเรือนอยู่จ านวนมากทั้งหมดนั้น ปัจจุบันก็ไม่แน่ใจว่า      
  ประชาชนสร้างบ้านเรือนรุกล้ าลงมาในคลอง หรือแม่น้ ากัดเซาะเข้าไปในที่ 
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  ของประชาชน จึงตั้งงบประมาณท าเขื่อนไว้ แต่ไม่ท าเขื่อนกันน้ าเซาะหรือกันการ 
  บุกรุกนะครับ และท าเขื่อนเป็นคอนกรีต ส่วนฝั่งโรงพักนั้นจะเป็นเข่ือนปรับ 
  ภูมิทัศน์ด้านบน เป็นแบบที่จะสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ซึ่งแบบแปลน 
  จะมีคณะสถาปัตยกรรมจุฬาฯมาร่วมออกแบบให้ด้วยคร่าวๆ ก่อน ซึ่งค่อนข้าง 
  จะสวยงาม และให้ช่างออกไปส ารวจด้วย ซึ่งจากประมาณราคาการก่อสร้างนั้น 
   ประมาณสิบสองล้านบาท ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาลครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  
ประธานสภาเทศบาล      มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผม นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ขอสอบถามเพ่ิมเติมครับ คือ ในโครงการนี้บอกว่า 

  มีการสร้างเขื่อนกันดิน 2 ฝั่ง ผมขออนุญาตสอบถาม คือ ฝั่งโรงพักนั้นปกติเวลานี้ 
  ท่าน้ านั้นเป็นหินอยู่แล้วใช่หรือไม่ครับ จะรื้อออกหรือไม่ครับ ต้องรื้อออกแล้วท า 
  เป็นเขื่อน 2 ฝั่งถูกต้องหรือไม่ครับ ขอสอบถามเพ่ือความกระจ่าง ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

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

  สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่าง ถูกต้องครับ เดิมทางด้าน 
  โรงพักนั้นจะมีเข่ือนเรียงหินแบบทแยง 45 องศา เหมือนกัน ก่อนจะถึงปลาย 
  เขื่อนที่จะลงไปแม่น้ าก็จะมีสันดรทรายออกไปประมาณ 2 - 3 เมตร ท าให้คลอง 
  ตื้นเขิน และท าให้การลงไปก าจัดวัชพืชค่อนข้างยาก จึงปรับปรุงใหม่ท าเป็นเขื่อน 
  เรียงหินแบบแนวดิ่ง เพื่อจะไม่ให้มีทรายมาตกตะกอนและไม่ให้หญ้าขึ้นได้   
  และจะปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมด แต่ก็ยังคงมีท่าน้ าให้ประชาชนลงไปท ากิจกรรม 
  ในแม่น้ าได้ จึงกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์   
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

  (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
        อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ าระยอง  

  (ช่วงสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์-สะพานเทศบาล 2) จ านวน 12,000,000 บาท  
         (สิบสองล้านบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 1 4 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน -  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 14 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม   
      โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ าระยอง  

  (ช่วงสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์-สะพานเทศบาล 2) จ านวน 12,000,000 บาท  
         (สิบสองล้านบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม   - อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง 
  แม่น้ าระยอง (ช่วงสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์-สะพานเทศบาล 2)  
  จ านวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมี่เรื่องจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล                  ต่อทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ   

  กึกก้องสวัสดิ ์ 

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  - ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  น้ าไหล ไฟสว่าง ทางดีครับ แต่ตอนนี้ถนนราษฎร์บ ารุง ผมดูแล้วที่ไหนก็ดี 
  หมดเลยครับ ก็จะมีแต่ถนนราษฎร์บ ารุงครับที่เหมือนกับว่าจะตกหล่น 
  จากการส ารวจพื้นที่ ซึ่งจริงๆ แล้ว ตรงนั้นก็อยู่ใกล้เทศบาลครับ ซึ่งถนนสายนี้ 
  ผมได้เคยเสนอว่าต้องการจะให้ถนนราษฎร์บ ารุงเป็นถนนที่ดี หรือว่าเป็นถนน 
  วัฒนธรรม ที่เขาเรียกกันว่าถนนราษฎร์บ ารุงนั้น เนื่องจากถนนเส้นนี้ในสมัยก่อน 
  เวลามีฝนตกฟ้าร้องถนนช ารุดมีน้ าขังเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้ไปท างานไม่ได้  
  ผู้ใหญ่บ้านจึงเรียกประชาชนไปช่วยกันขุดดินนาขึ้นมาโปะถนน เขาจึงเรียกกันว่า 
  ถนนราษฎรบ ารุงมาจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นชีวิตผมเลยนะครับ  
  แต่ปัจจุบันนี้ถนนเส้นนี้เดือดร้อนครับ คือมีประชาชนเขาบอกมาซึ่งเป็นเรื่องของ 
  การกวดขันการจราจร ที่ผมต้องการจะร้องเรียนนั้นก็เพราะว่าโดนกับตัวเองครับ  
  คือลูกผมโทรมาว่าแม่ของเขาเป็นลม ผมจึงรีบไป และได้จอดรถไว้ริมถนนราษฏร์บ ารุง  
  พอขึ้นไปบนบ้านประมาณ 15 นาที จึงลงมาก็เจอใบสั่งที่รถ จ านวน 2 ใบ 
  จึงต้องการจะให้มีการแก้ไขเรื่องนี้ครับ คือต้องการจะให้แก้ไขว่าไม่ควรจะจับ 
  ตลอด 24 ชั่วโมง คือจับทั้งวันทั้งคืน วันเสาร์ และวันอาทิตย์ก็จับหมด  
  ผมต้องการจะให้จับแค่เวลาเร่งด่วนก็พอ และช่วงเวลาเร่งด่วนก็ช่วยมาโบกรถ 
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  ให้ด้วยผมว่าจะดีมากกว่าที่คุณจะมาคอยมาจ้องจับรถท่ีจอดบริเวณริมถนน  
  ซึ่งภายในระยะเวลา 2 วันนั้น ผมโดนใบสั่งมา 4 ใบแล้วครับ และก็มีในเรื่องของ 
  ท่อระบายน้ าเสียช ารุด คือ มีดินทรุดตัวและจมลงไปในท่อระบายน้ าท าให้น้ าไหล 
  ไม่สะดวก จึงต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารสั่งการให้ 
  เจ้าหน้าที่ช่วยไปปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  
ประธานสภาเทศบาล          เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

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

  สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เป็นห่วงความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ผมจะน า 
  เรื่องนี้ไปหารือกับทางฝ่ายการจราจรว่าขอให้ห้ามจอดในช่วงเร่งด่วน ให้จับเฉพาะ 
  ช่วงเร่งด่วนอย่างเดียว ช่วงไม่เร่งด่วนก็ขอให้งดเว้น เพ่ือความคล่องตัวในการ 
  ประกอบสัมมาอาชีพของชาวถนนราษฎร์บ ารุง อีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อคราวประชุม 
  ครั้งที่ผ่านมาผมยังติดค้างอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
  เกี่ยวกับเรื่องการประเมินตัวชี้วัดที่จากกระทรวงมหาดไทยส่งมายังเทศบาล 
  ให้ท าหนังสือตอบไปโดยเร่งด่วนนั้น ที่ทุกคนยังไม่เข้าใจว่าประเมินเรื่องใดนั้น  
  วันนี้กองวิชาการและแผนงานได้เตรียมจะมาชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  และในที่ประชุมได้รับทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจ จึงจะขออนุญาต  
  ท่านประธานสภาเทศบาลอนุญาตให้ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  มาชี้แจงเรื่องนี้ด้วย เพี่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ และเพ่ือให้ 
  เกิดการเข้าใจตรงกัน ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองวิชาการ
ประธานสภาเทศบาล          และแผนงาน นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง   

นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ผู้อ านวยการกองวิชาการ    ท่านผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
และแผนงาน     ตามท่ีสภาเทศบาลนครระยอง ได้ประชุมเม่ือครั้งที่ผ่านมา และได้มีมติให้ 

  กองวิชาการและแผนงานนั้นไปดูข้อมูลเพิ่มเติม ทางกองวิชาการและแผนงาน 
  ในฐานะที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการประเมินตนเอง ได้จัดท าญัตติรายงาน 
  ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ า การจัดบริการ 
  สาธารณะ ซึ่งได้เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ 
  สมัยที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาลได้มีมติ 
  รับทราบและเสนอให้ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ไปจัดท าค าชี้แจงเพิ่มเติม  
  ซึ่งกองวิชาการและแผนงานได้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงจะขออนุญาต 
  อธิบายเพิ่มเติมดังนี้ การรายงานตัวนี้ก็เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการ 
  การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเราเรียกชื่อย่อ ๆ  
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  ของส านักงานนี้ คือ ส านักงาน ก.ก.ถ.(ส านักงานคณะกรรมการการกระจาย 
  อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผล 
  การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยให้ท้องถิ่นนั้นไปท า 
  การประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพ่ือกระตุ้นให้ทางองค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นนั้นมีการพัฒนาประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะตามภารกิจ  
  ตามหน้าที่ และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้งานมีคุณภาพ และมีมาตรฐานที่สูงขึ้น 
  อย่างต่อเนื่อง และได้เกิดความพึงพอใจส าหรับประชาชน โดยข้อมูลที่ได้นั้น 
  ทางส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ก็จะน าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย และแนวทางการพัฒนางานด้านการกระจาย 
  อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการกระจายเม็ดเงินลงมาสู่ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะดูผลงานที่เทศบาลด าเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้การ 
  จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพที่สูงขึ้น ในส่วนของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการ 
  จัดบริการสาธารณะการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองได้ เพื่อพัฒนา 
  คุณภาพการจัดบริการสาธารณะ ทั้งในส่วนขององค์กร และในส่วนของตัว 
  บุคลากรด้วย จะได้เหมือนรู้ตัวเองว่าทุกวันนี้เทศบาลของเราอยู่ในจุดไหน ซึ่งจาก 
  การรวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ ส านักงาน 
  คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ประสาน 
  ขอความร่วมมือให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ได้บันทึกข้อมูลการ 
  จัดบริการสาธารณะมาทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งในแต่ละปีนั้นจะมีการ 
  เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดตลอด  โดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็เหมือนกัน  
  โดยมีการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าหน้าที่ที่ท าการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ย้าย 
  ตลอดในปี 2560 ปี 2561 นั้น ทางส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ 
  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 8 ด้าน จ านวน 22 ภารกิจ  
  ก าหนดไว้แค่ จ านวน 208 ตัวชี้วัด แต่พอมาถึงปี 2562 ได้ก าหนดตัวชี้วัด 
  เพ่ิมข้ึน จากจ านวน 22 ภารกิจ และจ านวน 208 ตัวชี้วัด เพิ่มข้ึนเป็น  
  จ านวน 430 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นการก าหนดหลังจากท่ีทางเทศบาลได้ตั้งงบประมาณ 
  ไปแล้วด้วย อันนี้เป็นปัญหาหนึ่ง ซึ่งส าหรับขั้นตอนการติดตามประเมินผลบริการ 
  สาธารณะของเทศบาลนครระยองเอง ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้แต่งตั้ง 
  คณะกรรมการประเมินตนเอง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากแต่ละกองงาน  
  ให้มีหน้าที่ในการรวบรวม และบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามของส านักงาน 
  คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเมื่อเรา 
  รวบรวมเสร็จเมื่อคราวที่แล้วนั้นก็ได้น าเสนอผู้บริหารแล้ว ผู้บริหารก็ได้น าเข้า 
  ในที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ซึ่งเกิดปัญหาเมื่อรอบท่ีผ่านมา ในวันนี้ 
  กองวิชาการและแผนงานก็จะขอน าเรียนข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากท่ีสภารับทราบแล้ว  
 
 
 
 
 



 25 

  และจะประกาศให้ประชาชนทราบ ซึ่งในรอบที่ผ่านมานั้นกองวิชาการและ 
  แผนงานได้ท าการประเมิน และชี้แจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยองได้ทราบ 
  ว่าเทศบาลนครระยองสามารถด าเนินการบริการสาธารณะตามตัวชี้วัดเป้าหมาย 
  ขั้นต่ าได้ จ านวน 264 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 61.39 จากทั้งหมดจ านวน 430 ตัวชี้วัด  
  โดยแยกเป็นรายละเอียดดังนี้  
           1. ด าเนินการได้มากกว่า หรือเท่ากับค่าเป้าหมายขั้นต่ า จ านวน 162 ตัวชี้วัด  
  คิดเป็นร้อยละ 37.67 ค าว่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายขั้นต่ านั้น  
  คือ ทางส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เขาจะมีการก าหนดค่าเป้าหมายขั้นต่ าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ไว้  
  ยกตัวอย่าง เช่น การบ ารุงรักษาถนนให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานส าหรับเทศบาลนคร  
  ซึ่งระบุว่าส าหรับเทศบาลนคร ต้องมีถนนที่ดีพร้อมใช้งานร้อยละ 85 แต่ถ้าเป็น 
  เทศบาลเมือง ให้มีถนนที่ดีพร้อมใช้งานร้อยละ 80 ถ้าเป็นเทศบาลต าบล  
  ให้มีถนนที่ดีพร้อมใช้งานร้อยละ 75 โดยเปรียบเทียบถนนทั้งหมดที่มีอยู่ในเขต 
  เทศบาลนั้นๆ หรือยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่ง่ายขึ้นก็คือร้อยละของผู้สูงอายุ 
  ที่ได้รับการดูแลสุขภาพจากเทศบาล เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุทั้งหมดในพ้ืนที่  
  โดยก าหนดไว้ว่าถ้าเป็นเทศบาลนครก็จะต้องก าหนดให้มีการดูแลผู้สูงอายุ  
  ร้อยละ 20 เทศบาลเมืองก็เช่นเดียวกัน คือจะต้องก าหนดให้มีการดูแลผู้สูงอายุ 
  ร้อยละ 20 แต่ถ้าเป็นเทศบาลต าบลต้องก าหนดให้มีการดูแลผู้สูงอายุร้อยละ 30  
  โดยเปรียบเทียบจากจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่อยู่ในเขตเทศบาลนั้นๆ  ในองค์กรปกครอง- 
  ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ หากด าเนินได้มากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย ก็แสดงให้เห็นว่า 
  เทศบาลนั้นสามารถพัฒนาการให้บริการสาธารณะได้ดี แล้วก็สามารถท่ีจะพัฒนา 
  ต่อๆ ไปในอนาคต ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องท่ีทางส านักงานคณะกรรมการการกระจาย 
  อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  

2. การด าเนินการได้น้อยกว่าค่าเป้าหมายข้ันต่ า จ านวน 102 ตัวชี้วัด  
     คิดเป็นร้อยละ 23.72 อันนี้เป็นรายงานเมื่อรอบที่ผ่านมา หมายถึง เทศบาล  
     มีการด าเนินการบริการสาธารณะดังรายการจ านวน 102 ตัวชี้วัดดังกล่าว  

  แต่ยังได้น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ข้อเสนอแนะ คือ ให้เทศบาลไปปรับปรุง 
  บริการสาธารณะทั้งจ านวน 102 ตัวชี้วัดให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ร้อยละของ 
  ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในความรับผิดชอบของเทศบาล 
  ทีส่ร้างเพ่ิมเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนการพัฒนาในรอบปี 2561  
  ร้อยละ 80 ส าหรับเทศบาลนคร และส าหรับเทศบาลเมืองก็เช่นเดียวกัน  
  คือ ร้อยละ 80 ส่วนเทศบาลต าบล ให้ร้อยละ 75 เปรียบเทียบกับถนนที่สร้าง 
  เพ่ิมเติมตามความต้องการของประชาชนในรอบปี 2561 เช่น ในแผนพัฒนา 
  ของปี 2561 สมมติว่าในปี 2561 นั้น ประชาชนมีการขอโครงการซ่อมแซม 
  ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน 10 โครงการ แต่เทศบาลนครระยอง 
  ด าเนินการได้ไม่ถึง 8 โครงการ ซึ่งก็คือไม่ถึงค่าเป้าหมายขั้นต่ า ไม่ถึงร้อยละ 80  
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  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่นก าหนด แต่ถามว่าเทศบาลเราได้ท าหรือไม่ คือเทศบาลเราได้ท า เพราะว่า 
  เทศบาลเราอาจจะท าเม่ือปีที่แล้ว หรือเทศบาลเราอาจจะบอกว่าจะท าในปีหน้า 
  อันนี้ก็คือค่าเป้าหมายข้ันต่ าในปี 2561 นั้นมันต่ า แต่ไม่ได้หมายความว่า 
  เทศบาลเราไม่ได้ท า เพราะฉะนั้น 2 รายการ ข้อ 1 กับ ข้อ 2 นั้น ก็จะต้องมา 
  รวมกัน คือไปรวมกันเป็นรายการที่เทศบาลได้ด าเนินการ ส่วนต่อไปก็จะมีตัวชี้วัด 
  ในลักษณะที่ทางเทศบาลไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 166 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  
  38.61 อันนี้คือรายงานรอบที่ผ่านมา โดยมี 2 สาเหตุ คือ  

3.1) เป็นภารกิจเสริมข้ันพื้นฐานที่หน่วยงานอื่นๆ ท าอยู่แล้ว  
  เช่น การประปาส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ส านักงานเกษตรอ าเภอ  
  กรมเจ้าท่า กรมโยธา ผังเมืองต่างๆ ซึ่งเขาท าของเขาแล้ว ทางเทศบาลเราไม่ต้องท า 
  เป็นภารกิจเสริมเฉยๆ หรือว่าประการที่สอง  
  3.2) ไม่มีบริการสาธารณะ เนื่องจากทางเทศบาลยังไม่ได้ด าเนินการ  
  เช่น จ านวนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จะสังเกตว่าเทศบาลเราไม่มี หรือว่ายกตัวอย่าง 
  จ านวนโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาในความรับผิดชอบของเทศบาลเราก็ยังไม่ได้ท า  
  คือเป็นหน้าที่แต่ว่าเทศบาลเรายังไม่ได้ท า ไปเลือกท า ยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่ง  
  คือ ศูนย์บริการข้อมูลด้านเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศูนย์การ 
  เรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่สนับสนุนโดยเทศบาลก็เช่นเดียวกัน เทศบาลไม่มีแต่ 
  เกษตรเขาก็ไปท า ซึ่งเมื่อน าตัวชี้วัดข้อ 1 ข้อ 2 มารวมกัน ก็จะสรุปได้ว่าเทศบาล 
  ได้ด าเนินการบริการสาธารณะในรอบท่ีผ่านมา จ านวน 162 ตัวชี้วัด บวก กับอีก  
  102 ตัวชี้วัด ก็เท่ากับ 264 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 61.39 ซึ่งถ้ามาเทียบกับค่า 
  เป้าหมายขั้นต่ าของเทศบาลนครระยอง คือ ทั่วประเทศมี 23 แห่ง ก็จะพบว่า 
  ทางส านักงานคณะกรรมการการกระจาย อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่นจะประเมินไว้ว่า 23 แห่ง นั้น เทศบาลนครระยองจะสามารถด าเนินการ 
  ได้ตามค่าเป้าหมายร้อยละ 76.67 ของจ านวนเทศบาลทั้งหมด ในรอบนั้น  
  ปรากฏว่าเทศบาลนครระยองเองจัดท าบริการสาธารณะได้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของที่ 
  ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  สรุปของทั่วประเทศไว้ คือ เท่ากับร้อยละ  15.28  และหลังจากที่ประชุมสภา 
  เทศบาลครั้งที่ผ่านมาบอกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจ กองวิชาการจึงได้กลับไปตรวจทาน 
  ตัวชี้วัดทั้งหมด แต่เนื่องจากปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของตัวชี้วัดที่ก าหนดเพิ่ม  
  แล้วประกอบกับทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเราที่ท าตรงนี้ก็มาใหม่ด้วย กองวิชาการ 
  และแผนงานจึงได้กลับไปตรวจทานกัน โดยกองวิชาการและแผนงานได้จัดประชุม  
  โดย ท่านรองปลัดเทศบาล นายเสรี บุญสุทธิ ได้ให้เชิญท่านผู้อ านวยการส านัก  
  ผู้อ านวยการกอง รวมทั้งตัวแทนที่เป็นคณะกรรมการมาดูกันใหม่ เมื่อวันที่ 17  
  ตุลาคม 2562 ก็พิจารณาตัวชี้วัด ทั้งหมดจ านวน 430 ตัวชี้วัด โดยตัดทิ้งไปเลย  
  คือ ภารกิจจ านวน 71 อย่าง ที่เทศบาลเราไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ว แล้วก็มาดูที่ 
  จ านวน 359 ตัวชี้วัด ก็จะพบว่ามีการด าเนินการทั้งหมดจ านวน 312 ตัวชี้วัด  
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  คิดเป็นร้อยละ 86.91 คือเพ่ิมข้ึนจากรอบท่ีแล้วร้อยละ 25.28 โดยจะแยกให้ 
  ทราบว่า ในด้านที่ 1 ด าเนินการได้มากกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายขั้นต่ า  
  จ านวน 248 ตัวชี้วัด คือร้อยละ 69.08 โดยเพิ่มแล้ว ด าเนินการได้น้อยกว่าค่า 
  เป้าหมายขั้นต่ า 64 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 17.87 แล้วก็ไม่ได้ด าเนินการ ไม่มีบริการ 
  สาธารณะ จ านวน 47 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 13.09 ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องการ 
  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ บริการสาธารณะของเทศบาล 
  นครระยอง ซึ่งได้ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 86.09 ซึ่งจากเดิมนั้นที่เราแสดง 
  คะแนนให้ท่านดูว่าประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 15.38 นั้น ไม่ได้หมายความว่า 
  ประชาชนพึงพอใจเทศบาลเราแค่ 15 เปอร์เซ็นต์ เพียงแต่ว่าตัวชี้วัดนั้น ทั้งหมด 
  จ านวน 39 ข้อ แต่ทางเทศบาลเรานั้น เราจับมาวัดเพียง จ านวน 6 ข้อ  
  แต่ตัวหารในรอบนั้นเอา 39 มาหาร ซึ่งมันไม่ถูกต้อง คือต้องเอา 6 มาหาร  
  เพราะฉะนั้นประชาชนจะพอใจเทศบาลเราที่ร้อยละ 86 ส่วนจ านวน ร้อยละ 15.38     
  คือ จ านวนข้อที่เทศบาลเราด าเนินการ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจตัวนี้อ้างอิง 
  มาจากรายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาล 
  นครระยอง โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี 2561  
  ในวันนี้ต้องขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรี น าเสนอต่อท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เพ่ือโปรดทราบ ซึ่งในญัตตินี้คือเพ่ือ 
  โปรดทราบ และหากท่านรับทราบแล้ว  ทางกองวิชาการและแผนงานก็จะได้น าไป 
  ประกาศให้ประชาชนได้ทราบต่อไป โดยใช้ตัวที่เทศบาลเราได้ด าเนินการใหม่  
  และส าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหา เรื่องของการเข้าข้อมูลที่มีความ 
  คลาดเคลื่อนนั้น ทางกองวิชาการและแผนงาน โดยคณะท างานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ  
  โดยจะจัดท าคู่มือการบันทึกข้อมูลการประเมินตนเองของเทศบาลนครระยอง  
  เพ่ีอแจกจ่ายให้ทุกหน่วยงานเพื่อใช้เป็นคู่มือในการท างาน ไม่ว่าเจ้าหน้าที่คนไหน 
  โอนย้ายไป เจ้าหน้าที่คนใหม่ก็จะมีคู่มือในการท างานต่อเนื่องกันไปได้ ซึ่งจะ 
  แก้ปัญหาในเรื่องของการท าข้อมูลคลาดเคลื่อน และต้องขอขอบคุณท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และท่านผู้บริหาร ณ โอกาสนี้ด้วย  
  ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล       นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบนะครับ สมาชิกสภา 

  เทศบาลท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม   
ประธานสภาเทศบาล      วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระ 

  การประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
  ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  
  ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ  

 
(ปิดประชุมเวลา 15.15 น.) 
 

 

             (ลงชื่อ)                                           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                      (นายเสรี  บุญสุทธิ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม  
                
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        

 
                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


