
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2555  

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
5. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี 
6. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
7. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายชาญสิทธ์ิ มณีการังกูร เลขานุการนายกเทศมนตรี 
10. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
11. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
12. นายนิพนธ์ เตชโชควารี รองประธานสภาเทศบาล 
13. นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายอวบ วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายประเสริฐ ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายพจนาท นัยพงศ์ประสิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายจิรโรจน ์ เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายปกรณ์ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายมานะ กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายภาณุพงค์ พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นางวรกมล ป่ินปล้ืมจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายรักเร่ สําราญร่ืน สมาชิกสภาเทศบาล 
30. นายสุพรรณ บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
31. นายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
32. นายบุญปลูก ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
33. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
2. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
3. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
4. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
5. นางก่ิงแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
6. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
7. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
9. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
10. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
11. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการส่ิงแวดล้อม 
12. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
13. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
14. นายนที ปล้ืมจิตต์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
15. นางสาวกนก อารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
16. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
17. นายนิยม ชุมสงฆ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
18. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
19. นางกมลลักษณ์ วงศ์เลอวุฒิ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
20. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น.  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                                             วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1  
                                             ประจําปี พ.ศ. 2555 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว 

  ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง จุดธูปเทียนบูชา 
  พระรัตนตรัย และเป็นประธานในท่ีประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล    ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ท่านส่ือมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ
   ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุม
   วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2555 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
   ระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนท่ีจะมีการ
   เปิดประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศเรียกประชุม
   ด้วยครับ 
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นายมนตรี  นันตติกูล  - ประกาศจังหวัดระยอง เร่ืองเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
เลขานุการสภาเทศบาล    สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2555 ตามท่ีประธานสภาเทศบาล
      นครระยองขอเปิดประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
      ประจําปี พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันท่ี 10 กรกฎาคม 2555 เพ่ือพิจารณาให้
      ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงและโอนตั้งจ่ายเป็น
      รายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วม นั้น 

     อาศัยอํานาจตามนัยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
      2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 ประกอบระเบียบ 
      กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
      แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 36 จึงเรียกประชุมสภา
      เทศบาลนครระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2555 ตั้งแต่
      วันท่ี 10 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 15 วัน ประกาศ  
      ณ วันท่ี 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 นายเสนีย์  จิตตเกษม  
      ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง                                        

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล     

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ วันนี้ผมมีสองเร่ือง 
ประธานสภาเทศบาล             ท่ีจะแจ้งให้สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้ทราบ เร่ืองแรกคือการรับโอน 
      บรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ได้แก่ นางกรชวัล  ทายพงศ์ศักดิ์  
      พนักงานเทศบาล ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ระดับ 6 (นักบริหารงาน
      ท่ัวไป 6) สังกัดฝ่ายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านฉาง 
      อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มาดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
      ระดับ 6 (นักบริหารงานท่ัวไป 6) สังกัดฝ่ายบริหารงานท่ัวไป สํานักการคลัง 
      เทศบาลนครระยอง ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป ขอให้ทุกท่าน
      ปรบมือด้วยครับ 

      (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

    - บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ได้แก่ นางจารุณี  น้อยเปรม 
      วุฒิการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) เป็นพนักงานครูเทศบาล 
      ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา สังกัดกองการศึกษา  
        เทศบาลนครระยอง ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 18 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป 

      (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

    - บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ได้แก่ นางสาวสุทธนารัตน์  
      เรืองอํานาจ ตําแหน่ง เภสัชกร ระดับ 3 งานเภสัชกรรม กลุ่มงานบริหาร
      ทางการแพทย์และการพยาบาล สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
      เทศบาลนครระยอง ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 2 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป   
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      (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - นางสาวสุประภาดา  โฉมศิริ ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3  
ประธานสภาเทศบาล    งานชันสูตรและรังสีวิทยา กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และการพยาบาล 
      สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 
      2 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป 

      (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

    - สภาเทศบาลนครระยองขอต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับท้ังส่ีท่านครับ 
      เร่ืองท่ีสองสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยองได้เข้าร่วมโครงการประกวด
      สถานธนานุบาลดีเด่นระดับสถานธนานุบาลท่ีมีกําไรสุทธิตั้งแต่แปดล้านบาท
      ขึ้นไป (ระดับสูงสุด) ผลปรากฏว่าสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยองได้รับ
      รางวัลชนะเลิศและท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้นางศิวนันท์   
      กุลจิรชัยวัฒน์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเป็นตัวแทนไปรับมอบโล่รางวัล  
      และใบประกาศเกียรติคุณ จากนาย วีระยุทธ  เอ่ียมอําภา อธิบดีกรมส่งเสริม
      การปกครองท้องถิ่น เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว 
      กรุงเทพมหานคร ซ่ึงก็เป็นข่าวดีของเทศบาลนครระยองเรานะครับ  
      ขอให้ทุกท่านปรบมือให้กับคณะผู้บริหารและสถานธนานุบาลของเทศบาล
      นครระยองด้วยครับ 

      (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

    - ขอบคุณครับ  

มติที่ประชุม      - รับทราบ                     

ระเบียบวาระที่ 2   ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
                     งบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเร่ืองขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
      ส่ิงก่อสร้าง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา
      เทศบาลนครระยอง เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
      รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ
      ส่ิงก่อสร้าง  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้      

      หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
      งบประมาณ  พ.ศ.  2555   หมวดค่าครุภัณฑ์   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
      รายละเอียดดังนี้ 
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    1. กองวิชาการและแผนงาน 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
    หมวดค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

     -  ค่ารถประชาสัมพันธ์  จํานวน 1 คัน งบประมาณ 850,000 บาท           
      (แปดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)   
                     2. กองช่าง 

                   แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
    หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

    - ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและระบบระบายน้ํา  ภายในหมู่บ้าน
     ไพบูลย์นิมิตรสุข  งบประมาณ  6,459,000 บาท  (หกล้านส่ีแสนห้าหม่ืน-
     เก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการท่ี 2 

       เหตุผล  ตามท่ีเทศบาลนครระยองได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  รายการค่ารถประชาสัมพันธ์   
       จํานวน 1 คัน งบประมาณ 850,000  บาท (แปดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  
       และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและ
       ระบบระบายน้ํา  ภายในหมู่บ้านไพบูลย์นิมิตรสุข  งบประมาณ   
       6,459,000 บาท   (หกล้านส่ีแสนห้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)  ไปแล้วนั้น  
       ปรากฏว่ายังไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้  เนื่องจากมีการกําหนด
       คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน   
       จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้       

   ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลนคร
      ระยองจึงเห็นควรให้ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 

    ในรายการดังกล่าว ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
      งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การ
      โอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ข้อ  29 “การแก้ไขเปล่ียนแปลงคํา
      ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   

    ท่ีทําให้ลักษณะ  ปริมาณ   คุณภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี
      ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” 

                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือท่ี 
      เทศบาลจะได้ ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะ 
ประธานสภาเทศบาล             อภิปรายหรือสอบถามทางคณะผู้บริหารเก่ียวกับญัตตินี้เชิญครับ เชิญสมาชิก
      สภาเทศบาลนครระยอง คุณสมชาย  แสงสุขขา ครับ 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล    ร่วมการประชุมทุกท่านครับ ผมนายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล
      นครระยอง เขต 3 ผมมีตั้งข้อสังเกตเร่ืองรถประชาสัมพันธ์ คือราคารถสูงสุด
      ประมาณหกแสนบาท แต่ค่าอุปกรณ์ท่ีมาติดตั้ง ผมตั้งข้อสังเกตว่าการติดตั้ง
      อุปกรณ์นั้นจะแพงมากไป จริง ๆ แล้วอุปกรณ์แสนกว่าบาทนั้นก็เป็นอุปกรณ์ 
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      ท่ีราคาปานกลาง แต่ผมกลัวว่าออกมาเวลาตรวจรับจะเป็นอุปกรณ์ท่ีไม่ได้
      มาตรฐาน ผมจึงอยากให้ผู้บริหารตั้งกรรมการตรวจรับให้มีศักยภาพในการ
      ตรวจรับอุปกรณ์ กลัวว่าราคาจะต่ํากว่าท่ีตั้งไว้ คือมันเป็นราคากลางจริง แต่
      ว่าอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด ฝากผู้บริหารไว้ด้วย ส่วนของกองช่าง 
      ผมอยากให้ท่านอธิบายให้กระจ่างว่าการเปล่ียนป๊ัมจาก 0.25 ลูกบาศก์เมตร 
      ต่อวินาที เป็น 0.10 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาทีนั้นเพราะเหตุใด 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ไม่ทราบว่ามี 
ประธานสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาลจะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  
      ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้เป็นห่วงเป็นใยเก่ียวกับเร่ือง
      งบประมาณในการจัดซ้ือรถประชาสัมพันธ์ ก็ต้องเรียนว่ารถประชาสัมพันธ์
      เดิมทีเราตั้งไว้แปดแสนห้าหม่ืนบาท รวมค่าติดตั้งเคร่ืองเสียงท้ังหมด 
      ปรากฏว่าบริษัทท่ีขายรถนั้นเขาจะขายรถอย่างเดียว ก็เลยต้องงแยกอุปกรณ์
      ไว้ต่างหาก และรถคันนี้ท่ีซ้ือมานั้นไม่ใช่รถแบบท่ีซ้ือมาแล้วใช้ได้เลย คือต้อง
      มาติดตั้งโครงหลังคาท้ังหมด ติดตั้งโครงหลังคาไฟเบอร์ และต่อเติมอีกเป็น
      จํานวนมาก ส่วนเคร่ืองเสียงไปดูมาแล้วคิดว่าคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้าง
      จะได้มาตรฐาน และสามารถใช้งานได้ดี ส่วนเร่ืองการตรวจรับนั้นก็จะเน้นให้
      เจ้าหน้าท่ีให้ตรวจรับให้ได้ตามมาตรฐานของครุภัณฑ์ท่ีจัดซ้ือ ส่วนอีกเร่ือง
      หนึ่งคือท่อส่งน้ําท่ีหมู่บ้านไพบูลย์นิมิตรสุข  เดิมทีเรากําหนดท่อขนาดใหญ่
      เกินไป ซ่ึงการกําหนดท่อขนาดใหญ่นั้น เม่ือไปดูพ้ืนท่ีจริงแล้วท่อไม่สามารถ
      วางลงได้ หากจะวางได้ก็ต้องร้ือผิวจราจรท้ังหมด งบประมาณหกล้านกว่าบาทนั้น
      ไม่สามารถทําได้ จึงต้องขอเปล่ียนแปลงท่อให้เล็กลงเพ่ือให้อยู่ในขอบไหล่ทาง  
      ให้ท่อสามารถลงไปได้โดยไม่ต้องไปร้ือผิวจราจร ส่วนป๊ัมนั้นทางบริษัทยืนยัน
      ว่าสามารถส่งน้ําได้อย่างมีคุณภาพเช่นเดิม  จึงขอเรียนสมาชิกสภาเทศบาล
      ได้ทราบครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล             สภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน ครับ 

นางอําไพ  วงเวียน  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานสภาเทศบาลคะ ดิฉันขออนุญาตสอบถามทาง
      ผู้บริหารคือในส่วนของรถประชาสัมพันธ์ ดิฉันก็จําได้ว่าดิฉันเป็นคนพูดเอง 
      ว่าครัชมันไม่มี และตอนนี้ก็ได้แล้ว แต่อยากจะถามว่าเป็นรถยี่ห้ออะไร และ
      มองในรายละเอียดแล้วท่ีเคร่ืองเสียงก็ค่อนข้างท่ีจะครอบคลุม แต่ในจํานวน
      เงินแปดแสนห้าหม่ืนบาท ในเร่ืองของตัวรถนั้น การทําลวดลายท่ีตัวด้านข้าง
      ของรถนั้น ซ่ึงถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ซ่ึงก็อย่าลืมตรงนี้ด้วยนะค่ะ   
      และฝากกองวิชาการและแผนงานด้วยว่าเม่ือได้รถแล้วก็ช่วยกันบํารุงดูแล
      รักษาด้วย ขอบคุณค่ะ 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล              อภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย  
       เพ่ิมเติม ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
      เห็นควรให้อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
      ได้โปรดยกมือด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 23 ท่าน-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 23 ท่านครับ เนื่องจากสมาชิกสภา
      เทศบาลไม่ได้มาประชุม จํานวน 1 ท่าน เป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาเทศบาล
      นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี      งบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง      

มติที่ประชุม      - อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติเรือ่งขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
    ประเภทเงินสํารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเร่ืองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณ พ.ศ.2555 ประเภทเงินสํารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
      ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  
                ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา
      เทศบาลนครระยอง  เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2555  ประเภทเงินสํารองจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
      โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

      หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ    
      พ.ศ.  2555 ประเภทเงินสํารองจ่าย จํานวน  3,500,000 บาท    
      (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

    กองช่าง 
      แผนงานเคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย 
      ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
     1. ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ําคลอง เอไอเอ เป็นเงิน 3,500,000  บาท  
      (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
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      เหตุผล  ด้วยเทศบาลนครระยองมีแผนงาน/โครงการเร่งด่วนในการบริหาร
      จัดการน้ําเสียในคลอง เอไอเอ  ซ่ึงเป็นสถานท่ีรับน้ําใช้จากแหล่งชุมชน
      บริเวณศูนย์การค้า และถนนสุขุมวิท โดยน้ําดังกล่าวเป็นน้ําปนเป้ือนส่ิงปฏิกูล
      จากบ้านเรือนประชาชนและไม่มีการไหลเวียน  ทําให้น้ํามีสภาพเน่าเสีย 
      ส่งกล่ินเหม็นรบกวน  ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญและส่งผลกระทบต่อ
      สุขภาพอนามัยแก่ประชาชนท่ีอาศัยในบริเวณนั้น  ตลอดจนผู้สัญจรไปมา   
      คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยองตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนท่ี 
      ประชาชนได้รับ จึงได้พิจารณาหาแนวทางบริหารจัดการน้ําเสียท่ีเหมาะสม
      เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ําคลองเอไอเอในเบ้ืองต้น โดยจะดําเนนิการขุดลอกคลอง      
      ก่อสร้างบ่อดักตะกอนและบ่อดักไขมันเพ่ือดักตะกอนไขมันและส่ิงปนเป้ือน
      ต่าง ๆ  อีกท้ังช่วยเร่งการระบายน้ําให้เกิดการไหลเวียนได้ดีขึ้น   
      ท้ังนี้  หากดําเนินการแล้วเสร็จจะสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําในคลองเอไอเอ
      ได้ในระดับหนึ่ง  

               ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
      คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยองจึงได้พิจารณาให้โอนเงินงบประมาณ
      รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ประเภทเงินสํารองจ่าย   
      จํานวน  3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็น
      รายการใหม่  เพ่ือดําเนินการดังกล่าว และได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนา
      เทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 แล้ว  
      ซ่ึงตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
      ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 “ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
      รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ   
      คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
      ของสภาท้องถิ่น” 

     จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือท่ี
      เทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล     ท่ีจะซักถามในญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย 

      แสงสุขขา ครับ  
นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล    ร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนคร
      ระยอง เขต 3 ผมดูการขุดลอกคลองนั้น ลึก 1 – 1.5 เมตร มาตรฐานตรงนี้
      ผมว่ายังใช้ไม่ได้ อย่าลืมว่าคลองบ้านเรานั้นเป็นคลองน้ําขึ้นน้ําลง เราจะเอา
      มาตรฐานตรงไหนไปวัด เกิดไปขุดตรงเวลาน้ําขึ้นก็ไม่ได้ผล พอเวลาน้ําลง
      เรือก็เข้าไม่ได้ เพราะมีตัวอย่างแล้วเม่ือก่อนเคยลอกคลองท่ีชุมชมทุ่งโตนด 
      คือไปลอกเวลาน้ําลึก เวลาน้ําขึ้นมาก็จะขุดได้นิดเดียว พอน้ําลงเต็มท่ีไม่มี
      คลองให้ขุด รถแมคโครท่ีจะเข้าไปขุดเข้าไม่ได้ และทรายท่ีขุดไปแล้วจะเอา
      ไปไหน 1 – 1.5 เมตร นั้น ดินท่ีขุดมานั้นไม่น้อยนะครับ เม่ือก่อนไม่มี 
      เรือบรรทุกมาไว้ข้างนอก ก็โปะไว้ข้าง ๆ พอฝนตกลงมา ก็ไหลชะลงไปอีก  
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      จึงทําให้ตื้นเขินเหมือนเดิม ทรายนั้นต้องหาท่ีเอาออกมาให้ได้ครับ  
        เพราะหากเอาไปโปะไว้ข้าง ๆ นั้น ก็จะเป็นการบุกรุก หรือเท่ากับไปเพ่ิมเนื้อท่ี
      ให้คนท่ีบุกรุก ซ่ึงคลองเอไอเอ เม่ือก่อนกว้างมาก สมัยเม่ือผมเป็นเด็กมาก่อน 
      เห็นเป็นน้ําไหลวนหมุน แต่เดี๋ยวนี้ผมไปสํารวจดูแล้วบางแห่งท่ีว่า 8 เมตร นั้น 
      บางแห่งไม่ถึงครับ ประมาณ 4 – 5 เมตร เท่านั้นเอง เพราะมีการบุกรุก
      ขึ้นมาและเป็นคลองปิด น้ําไหลเวียนจะทําแบบไหน ถ้าไม่มีใบพัดตีออกผม
      ว่าแก้ไขยาก ฝากผู้บริหารด้วยครับว่าหากเอาทรายขึ้นมาแล้วจะเอาไว้ท่ีไหน 
      ถ้าไม่มีท่ีไว้ก็นําไปถมท่ีชุมชนทุ่งโตนดได้ เพราะมีท่ีว่างอยู่ประมาณ 4 ไร่ 
      และการหมุนเวียนของน้ําจะแก้ไขแบบไหน ซ่ึงเป็นคลองน้ําขึ้นน้ําลง  
          เวลาน้ําลงเต็มท่ีคลองจะแห้ง  ใบพัดก็จะแขวน ถ้าจะให้ดีควรทําเขื่อน
      ทางด้านหน้าเลย ซ่ึงจะเป็นการบําบัดท่ีถาวรเลย และมีเคร่ืองตีน้ําให้สูงเวลา
      น้ําขึ้น ซ่ึงเป็นข้อเสนอแนะครับ ซ่ึงก็ต้องแล้วแต่ผู้บริหารจะพิจารณา  
      จึงตั้งข้อสังเกตไว้เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  
      ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ท่ีได้เป็นห่วง
      เป็นใยเก่ียวกับเร่ืองงบประมาณสามล้านห้าแสนบาท ซ่ึงท่านสมาชิกสภา
      เทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา อาจจะเข้าใจคลาดเคล่ือน ซ่ึงจริง ๆ แล้ว
      เราไม่ได้ขุดลอกคลองเอไอเอ เราเพียงแต่ไปสร้างบ่อดักรับน้ําจากศูนย์การค้า 
      ซ่ึงเป็นน้ําจากครัวเรือน และเป็นส่ิงปฏิกูล ก่อนท่ีจะไหลลงคลองเอไอเอ  
      โดยจะสร้างบ่อดักตรงนั้น จํานวน 2 บ่อ และบําบัดก่อนแล้วค่อยสูบน้ําตรง 
      ไม่ได้ให้ลงคลองเอไอเอนะครับ ดักตรงข้างคลองเอไอเอ โดยจะทําการก่อสร้างบ่อ 
      ดักตะกอนทราย และบ่อดักขยะ พร้อมระบบป๊ัม หลังจากเราดักก็จะทําการ
      บําบัดให้ได้คุณภาพในระดับหนึ่ง และก็จะทําการป๊ัมน้ําไปลงทางท่อสุขุมวิท
      ทางทิศตะวันตกเพ่ือไปลงทางถนนราษฎร์บํารุง ซอย 3 เพ่ือไปออกคลองอีก
      ระดับหนึ่ง ซ่ึงจะไม่ให้น้ําลงคลองตรงนี้ ยกเว้นเวลาฝนตกน้ําจะไหลลงมา
      ก็จะไหลลงคลองเอไอเอได้ แต่น้ําจากครัวเรือนท้ังหมดจะไม่ให้ลงคลองเอไอเอ 
      เนื่องจากว่าคลองเอไอเอค่อนข้างจะมีปัญหา ณ ปัจจุบันนี้ ซ่ึงการทําตัวนี้ต่อไป
      อนาคตข้างหน้าจะมีโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาคลองเอไอเอในอีกขั้นตอนหนึ่ง
      ต่อไป หากเราไม่แก้ไขปัญหาตรงนี้น้ําจากครัวเรือนในศูนย์การค้าท้ังหมด  
      ซ่ึงเป็นน้ําท่ีเป็นส่ิงปฏิกูลด้วยจะมาลงคลองนี้โดยตรงเลย ดังนั้นตรงนี้ไม่ใช่
      เป็นการขุดลอกคลองเอไอเอยาวไปจนถึงเช่ือมกับคลองแม่น้ําระยองนะครับ 
      จึงขอกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าใจครับ ขอบคุณครับท่าน
      ประธานสภาเทศบาลครับ  
 
 
 



 
10

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล     เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

      (  - ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม 
         ต่อคณะผู้บริหาร ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
      ท่านใดเห็นควรให้อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2555 ประเภทเงินสํารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
      ได้โปรดยกมือด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 23 ท่าน-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 23 ท่าน เป็นอันว่ามติท่ีประชุม
      สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประเภทเงินสํารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

มติที่ประชุม      - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
        พ.ศ. 2555 ประเภทเงินสํารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได ้

ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติอื่น ๆ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอ่ืน ๆ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  
ประธานสภาเทศบาล    กึกก้องสวัสดิ์ ครับ  

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 เร่ิมต้น
      ก็คือน้ําไหล ไฟสว่าง ทางดี เอาเร่ืองน้ําไหลก่อนนะครับ ตอนนี้จะมีคูคลองท่ี
      เรียกว่าหน้าท่า สมัยก่อนจะมีเรือประมง ซ่ึงและจะมีภาพถ่ายปรากฏอยู่ 
      เป็นหลักฐานได้ครับว่าคลองอันนี้กว้างและลึก แต่เวลานี้มันตื้นเขิน  
       และรก จากข้างโรงแรมเวียงวลีลงมาถึงหน้าท่า ขณะนี้มีน้ําส่งกล่ินเหม็น 
      และตื้นเขิน ผมขอฝากว่าอยากให้ผู้บริหารไปสํารวจธุรกิจท่ีสร้างอาคาร
      หรือเป็นธุรกิจอยู่ เพราะผมเคยลงไปบริเวณนั้น ได้เจอท่อน้ําไหลตรง ๆ  
      ซ่ึงเห็นสภาพท่อนั้นคือน้ําจะดําและมีส่ิงปฏิกูลไหลลงมา ฝากผู้บริหารลงไป
      สํารวจกับธุรกิจท่ีต่อท่อลงมาตรงคลองตัวนี้ด้วย และฝากให้ช่วยไปบริหาร
      ขุดหรือพัฒนาด้วยครับ ส่วนอีกเร่ืองหนึ่งคือเก่ียวกับระบบไฟตามทางซ่ึงได้มี
      การพัฒนาไปแล้ว เช่น บริเวณถนนราษฎร์บํารุง ซอย 15 ซ่ึงได้พัฒนาไปถึง
      ชายทะเลพีเอ็มวาย เพราะว่าถนนเส้นนัน้ส่วนมากผมจะดูแลอยู่ ขณะนี้ดีครับ 
      สมบูรณ์แบบ แต่ท่ียังเป็นปัญหาอยู่คือซอย 3 บริเวณสวนวัดซ่ึงจะมีไฟดับ 
      และขณะนี้ก็ยังดับอยู่ และฝากอีกเร่ืองหนึ่งคือบริเวณหัวเล้ียวโฮมโปร  
      ซ่ึงบริเวณนั้นมีแสงไฟไม่เพียงพอ มีชาวบ้านบอกว่าเวลาประมาณตีสองตีสาม
      จะเกิดอุบัติเหตุบ่อย ชาวบ้านจึงอยากจะขอไฟฟ้าบริเวณนั้นครับ ส่วนเร่ือง
      ทางนั้นท่ีมีปัญหาคือบริเวณถนนราษฎร์บํารุง ซ่ึงขณะนี้แออัดมาก  
          ผมอยากฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าในอนาคตจะมีถนน
      ตามชายคลองได้หรือไม่ ซ่ึงขณะนี้ท่ีว่ามันไม่ดีนั้นคือถนนไม่ได้เล็กนะครับ 
      แต่รถว่ิงกันเยอะ จึงขอฝากเร่ืองนี้ไปยังผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ   
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  เชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล                   สมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน ครับ 

นางอําไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล                    ท่ีเคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
      ส่ิงท่ีดิฉันอยากจะฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปยังคณะผู้บริหารในวันนี้ก็
      จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท้ังภายในเทศบาล
      เราเอง และภายในเขตเทศบาล คือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นนั้นมันมีเกิดขึ้นเกือบ
      ทุกวันก็ว่าได้ และส่ิงท่ีดิฉันจะพูดก็คือกล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิดนั้นดิฉัน
      และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลผ่านงบประมาณให้ซ้ือกล้อง CCTV เป็นเงิน
      แปดล้านห้าแสนบาท ถูกต้องไหมค่ะท่านเลขานุการสภาเทศบาล ไม่ทราบ
      ว่าอาจจะจําตัวเลขผิดหรือไม่ คิดว่าคงไม่ผิดนะคะ เหตุการณ์ท่ีมันเกิดขึ้น 
      แม้แต่ในเทศบาลเราเองก็จับมือใครดมไม่ได้ เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2554 
      เงินของเจ้าหน้าท่ีกองช่างหาย ซ่ึงก็เป็นเงินหลักแสน และโน๊ตบุ๊กท่ีอยู่ในห้อง
      รองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี ขออนุญาตเอ่ยนามนะคะ สูญหาย 
      ก็ไม่ทราบว่าใครเอาไป และโทรศัพท์ของดิฉันเอง ซ่ึงซ้ือช่วงปีใหม่ และวันท่ี 
      9 มกราคม 2555 ไปอวยพรท่านนายกเทศมนตรีในห้อง แต่เป็นความ
      เลินเล่อของดิฉันเอง ก็ไม่โทษใคร เพราะว่าดิฉันวางไว้ข้างนอก ออกมาหาย 
      ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี คุณผณินทร  เกษรแพทย์  ยืนยัน ได้ 
      เพราะว่าดิฉันให้ท่านโทรเข้ามือถือดิฉัน ปรากฏว่าปิดเคร่ืองไปแล้ว และ
      ล่าสุดเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2555 เงินของเจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่บริเวณหน้า
      ห้องท่านรองนายกเทศมนตรี ซ่ึงเป็นช้ันสองด้วย ก็ไม่น่าจะมีคนอ่ืนท่ีจะเดิน
      เข้าเดินออกหรือเดินอยู่บนนั้น ก็ต้องเป็นคนในเทศบาลแห่งนี้ แต่ดิฉันก็ 
      ไม่ทราบว่าเป็นใคร คือพูดด้วยข้อเท็จจริง แต่หลักฐานไม่สามารถจับมือใคร
      ดมได้ เงินเขาหายไปเป็นจํานวนเงินส่ีหม่ืนบาท ซ่ึงก็มากสําหรับน้องคนนี้ 
      แล้วทําอย่างไร ดิฉันไปดูท่ีกล้องวงจรปิดศูนย์รวมข้อมูล ปรากฏว่าใช้ไม่ได้ 
      บนเทศบาลนี้มีจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดนี้ท้ังหมด 7 จุด แล้วเพราะอะไรถึงใช้
      ไม่ได้ แล้วจะมีการแก้ไขเม่ือไร และเม่ือประมาณวันท่ี 14 กรกฎาคม 2555 
      พ่ีน้องท่ีอยู่ชุมชนบ่อนไก่เขาถูกกระชากสร้อยท่ีบริเวณสํานักงาน 
        ชุมชนศูนย์การค้า เวลาประมาณทุ่มคร่ึงเขาก็มาหาดิฉันเล่าให้ฟังว่าเขาถูก
      กระชากสร้อย เขาบอกว่าเขาเห็นกล้องไม่ทราบว่าเป็นของเทศบาลหรือไม่ 
      รุ่งขึ้นอีกวันดิฉันก็ให้เขามาดูข้อมูล มาสอบถามขอข้อมูลจากเทศบาลดู เขาก็
      ไปหาดิฉันอีกว่ากล้องใช้ไม่ได้ แล้วอย่างนี้จะติดไว้ทําไม ดิฉันเดินขึ้นมา
      โดยเฉพาะไปพบท่านนายกเทศมนตรี เห็นกล้องแล้วมีความรู้สึกแสลงใจ 
      อยากจะถอดเอาไปขายเป็นของเก่าก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นของราชการ ถอดไป
      ก็ติดคุก อยากจะฝากว่าให้ท่านช่วยดูด้วย เพราะว่างบประมาณก็มากมายอยู่ 
      และเร่ืองท่ีสองคือขออนุญาตท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 
      ด้วยความเคารพนะคะ คือวันท่ีฝนตกหนักน้ําก็ท่วมเพราะว่าฝนตกเกือบท้ังวัน 
      และในซอยข้างสหกรณ์ ซ่ึงจะเป็นซอยแยกฝ่ังทิศใต้ซ่ึงเทศบาลเพ่ิงทําถนน
      พร้อมท่อระบายน้ําด้วยงบประมาณหนึ่งล้านเก้าหม่ืนห้าพันบาท ชาวบ้านได้ 
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      ถนนพร้อมท่อก็รู้สึกดีใจ แต่เวลาฝนตกลงมาน้ําไหลเข้าบ้านเขา เพราะว่า
      ปลายท่อไม่ได้เจาะเข้าไปหาท่อใหญ่ท่ีจะระบายน้ําออกไปได้ แต่ด้วยความ
      ปรารถนาดีทางเทศบาลก็ได้นํารถดูดทรายไปทําความสะอาดท่อด้านหน้าให้ 
      คือท่อถนนตากสินมหาราช ซ่ึงอันนั้นก็เป็นการบรรเทาได้ในระดับหนึ่ง แต่
      สาเหตุหลัก ๆ เลย คือไม่ได้เจาะปลายท่อเข้าไปหาท่อใหญ่ท่ีจะเอาน้ํา
      ออกไปได้ ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าให้ช่วยดูแลด้วย 
      ขอบคุณค่ะ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน ก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล                   แทนพ่ีน้องประชาชนเขต 2 ด้วยนะครับ ซอยนั้นคือซอยข้างสหกรณ์ครับ 
      เข้าไปหน่อย แยกขวาครับ ผมได้ไปหาเจ้าหน้าท่ีกองช่าง ปรึกษาเร่ืองนี้ไปแล้วครับ 
      ผมก็ได้รับการร้องเรียนมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนเพ่ิมเติม 
        อีกหรือไม่ครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์ ครับ  

นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 
      เขต 3 ได้รับฝากจากชาวบ้านท่ีอยู่ฝ่ังตลาดกราบเรียนถามผู้บริหารว่าถนนยมจินดา
      ท่ีจะมีโครงการสร้างประมาณเดือนสิงหาคมนี้ ไม่ทราบว่าจะปิดถนนนานหรือไม่ 
      และไม่ทราบว่าจะทําถนนแบบไหน  เพราะว่าบริเวณนั้นมีร้านค้าอยู่มาก 
      และอีกเร่ืองหนึ่งคือรถดับเพลิงท่ีจอดสแตนบายไว้บริเวณโค้งย่งหลี  
      ท่ีถนนอํานวยสุข ขณะนี้นี้หายไปไหน เนื่องจากท่านนายกเทศมนตรีได้
      อนุญาตให้จอดไว้บริเวณนั้น แต่ขณะนี้ไม่ได้จอดแล้ว เพราะชาวบ้านเกรงว่า
      จะเกิดอัคคีภัยขึ้นและจะไม่ทันการณ์ จึงอยากให้มีรถดับเพลิงมาจอดไว้ 
      ท่ีเดิม ขอบคุณค่ะ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์ ไม่ทราบว่า 
ประธานสภาเทศบาล                  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะฝากถึงคณะผู้บริหารเชิญครับ เชิญท่าน
      สมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ครับ  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 
      เขต 3 เร่ืองสะพานข้ามชุมชนทุ่งโตนดขณะนี้เป็นสะพานช่ัวคราว แต่ไปกิน
      เนื้อท่ีของเอกชน ได้ข่าวว่าเวลานี้เขาจะทํากําแพงเป็นขอบเขตซ่ึงเป็นท่ีของ
      เอกชนเขา ก็จะทําให้ไปปิดสะพานท่ีรถเข้าผ่านไม่ได้หากเขาปิดตรงนั้น ผม
      อยากฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าสะพานเก่ามี แต่ว่า
      ใช้ประโยชน์แค่คนเดินข้าม รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไม่ได้ ผม
      อยากให้ทางผู้บริหารทําสะพานใหม่ ให้ได้มาตรฐานรถยนต์ผ่านได้ หากไม่
      ทําตอนนี้ต่อไปหากเขาปิดกําแพง ชาวบ้านก็ไม่ทราบว่าจะเอารถเข้าไปได้
      อย่างไร ก็อยากฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารขอให้
      พิจารณางบประมาณเพ่ือทําสะพานด้วยครับ เพราะชาวบ้านต้องการมาก 
      ขอบคุณครับ   
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล                  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ครับ  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  
สมาชิกสภาเทศบาล    มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภา
      เทศบาลครับ ขออนุญาตเอ่ยนามท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ   
      วงเวียน ครับ ผมเองมีความเห็นใกล้เคียงกับท่าน สอดคล้องไปในทาง 
      เดียวกันในเร่ืองของการใช้งบประมาณของเทศบาล โดยเฉพาะในเร่ืองของ
      งบประมาณท่ีใช้ไปในการท่ีติดตั้งกล้อง CCTV เพราะว่าขณะนี้ปัญหาในเขต
      เทศบาลเราค่อนข้างมีมากขึ้นเร่ือย ๆ เนื่องจากมีประชาชนค่อนข้างจะอยู่
      อาศัยหนาแน่นมากขึ้นเร่ือย ๆ เพราะฉะนั้นปัญหาต่าง ๆ เม่ือคนเยอะก็จะมี
      ปัญหาตามมา ถ้าเรามีกล้อง CCTV แล้วใช้ไม่ได้ผลนั้นปัญหาต่าง ๆ ก็จะ
      ตามมา หากเรามีกล้องตัวนี้ไว้ช่วยดูว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบ้าง การติดตาม
      คนร้ายต่าง ๆ ก็จะทําให้สะดวกมากขึ้น ฉะนั้นอยากฝากท่านประธานสภา
      เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าขอให้ดูแลเร่ืองกล้อง CCTV ด้วยโดยด่วน  โดย
      ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบตรงนี้ด้วย อยากจะขอใช้งบประมาณใน
      การซ่อมบํารุงหรือไม่ หรืออยา่งไร ก็ช่วยมาอธิบาย และมาช้ีแจง อีกเร่ือง หนึ่งคือ
      ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร อยากจะ
      สอบถามความคืบหน้าเก่ียวกับเร่ืองของตลาดแม่แดงว่าขณะนี้เร่ืองไปถึงไหนแล้ว 
      มีประชาชนฝากถามมาว่าเม่ือสองสามเดือนท่ีแล้วก็มีคําส่ังศาลออกมาแล้ว
      ว่าขณะนี้ไปถึงไหน มีความคืบหน้าอย่างไร ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล                  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล ครับ  

นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก
      สภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน ได้กรุณากล่าวถึงพ้ืนท่ีของเขต 2  
      คือสืบเนื่องมาจากว่า ขออนุญาตพาดพิงกล่าวถึงในเร่ืองของซอยสหกรณ์  
      ซ่ึงสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ก็ได้ไปสํารวจมาแล้วว่าทําไมท่อ
      ระบายน้ําถนนตากสินมหาราช กับซอยสหกรณ์ไม่เช่ือมกัน ท้ังนี้สืบเนื่องมา 
      จากว่าถนนตากสินมหาราชจะสูงกว่าซอยสหกรณ์ เพราะฉะนั้นหากมีการฝัง
      ท่อลงไปคนท่ีเดือดร้อนก็คือคนในซอยสหกรณ์ น้ําก็จะเทลงไป ในส่วนนี้ก็ได้
      มีการเช็ครายละเอียดสืบเนื่องไปจนกระท่ังถึงทางไผ่ 1 ทางไผ่ 2 รวมท้ัง
      ซอยโรงเจ ตรงนี้ต้องมีการแก้ไขปัญหาทางน้ําท่วมต่อเนื่อง ตั้งแต่ซอยสหกรณ์
      น้ําจะต้องลงไปท่ีทางไผ่ 1 จากทางไผ่ 1 น้ําจะต้องลงไปท่ีทางไผ่ 2  
      จากทางไผ่ 2 น้ําจะต้องไปลงท่ีคลองชลประทาน เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรา
      เปิดทางท่อระบายน้ําตรงถนนตากสินมหาราช น้ําจากถนนตากสินมหาราช
      ท้ังหมดจะต้องเทลงไปตรงนี ้ซ่ึงจะทําให้ชาวบ้านตรงนั้นยิ่งเดือดร้อนมากกว่าเก่า 
      ซ่ึงจากการท่ีได้ลงไปสํารวจกับกองช่างท่ีผ่านมา รวมท้ังสมาชิกสภาเทศบาล
      นครระยอง เขต 2 ด้วยกันท้ังหมด ปรากฏว่าตรงนี้ไม่สามารถท่ีจะเปิดให้ได้ 
      แต่ว่าในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ต่อไป ก็ต้องหาทางน้ําลงไปในคลองตามท่ีกล่าว
      ในเบ้ืองต้น ก็ขอช้ีแจงตรงนี้ ขอบคุณครับ 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล                  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล ครับ มีสมาชิกสภา
      เทศบาลท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือมีเร่ืองนําเสนอต่อคณะผู้บริหาร 
      ขอเชิญครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  
      ต้องขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลหลาย ๆ ท่านท่ีได้เป็นห่วงเป็นใย
      เก่ียวกับเร่ืองการใช้งบประมาณ และเก่ียวกับปัญหาต่าง ๆ ของความปลอดภัย
      ในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง  
      ในหลาย ๆ เร่ืองท่ีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลเสนอมาโดยเฉพาะท่านสมาชิก
      สภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ท่ีอยากจะให้เร่งทําสะพานข้ามทุ่งโตนด 
      ขณะนี้ได้ให้กองช่างลงไปสํารวจเรียบร้อยแล้ว ตั้งเป็นงบประมาณแล้ว  
      กําลังจะทําเป็นเทศบัญญัติใช้เงินงบประมาณประจําปี 2556 ซ่ึงในเดือน
      สิงหาคม 2555 นี้ ก็จะมีการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ซ่ึงงบประมาณนี้
      ก็จะได้นําเข้าสู่สภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้
      พิจารณาอนุมัติอีกคร้ังหนึ่ง ส่วนเร่ืองตลาดแม่แดงต้องยอมรับว่าเป็นปัญหา
      ท่ีค่อนข้างละเอียดอ่อน ซ่ึงได้เชิญแม่ค้าในหลายกลุ่ม มาคุยกันหลาย ๆ รอบ 
      ในสองวันท่ีแล้ว แม้แต่เจ้าของตลาดแม่แดงก็ได้มาหารือกับผมเก่ียวกับเร่ือง
      การปรับปรุงและพัฒนาตลาดแม่แดง ซ่ึงตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปพอสมควร 
      เนื่องจากว่าเราเชิญพ่อค้าแม่ค้ามาพูดคุยกันว่าก่อนท่ีจะทําการปรับปรุง
      ตลาดท้ังหมด เราก็อยากให้แม่ค้ามีท่ีค้าขาย ต้องไปหาท่ีช่ัวคราวให้ขายก่อน 
      ซ่ึงเรานําเสนอไปสองจุด แม่ค้าพ่อค้าก็รับไปแต่ก็ยังมีเสียงตอบรับมาว่าไกล
      ไปสักนิดหนึ่ง เราก็พยายามหาจุดท่ีใกล้ ซ่ึงบางคร้ังแม่ค้าก็เสนอมาในจุดท่ี
      ใกล้เลย ซ่ึงไปดูแล้วปรากฏว่าไม่สามารถทําได้เนื่องจากเป็นท่ีรกล้าง หากไป
      ทําตรงนั้นก็ต้องมีการถมบึง คือต้องมีการถมท่ีกันอีกมาก ซ่ึงใช้เวลานานมาก 
      และเป็นการแก้ไขปัญหาช่ัวคราว และบังเอิญไปเจอท่ีอีกแปลงหนึ่งอยู่หลัง
      สตาร์ ซ่ึงขณะนี้กําลังจะเจรจากับเจ้าของท่ี คาดว่าเจ้าของท่ีไม่น่าจะมีปัญหา 
      เพราะเป็นท่ีท่ีเจ้าของท่ียังไม่ได้ใช้ประกอบธุรกิจหรือทําประโยชน์ในท่ีดิน
      แปลงดังกล่าว คาดว่าน่าจะใช้เป็นท่ีสําหรับค้าขายช่ัวคราวได้ และทางเจ้าของ
      ตลาดแม่แดงเองก็ได้มาหารือกับทางเทศบาลถึงแนวทางและวิธีการแก้ไข
      ปรับปรุง ซ่ึงท่านเองก็มีพ้ืนท่ีดังกล่าวยังเป็นถนนส่วนบุคคลอยู่ ซ่ึงก็อยาก
      มาร่วมพัฒนาด้วยกัน ท่านก็เสนอมาผมก็รับข้อเสนอนั้นไว้เพ่ือจะนําเข้า 
      ท่ีประชุมเพ่ือมาหารือกันอีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงความคืบหน้าก็จะนํามาเรียนให้
      เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบต่อไป ส่วนเร่ืองรถดับเพลิงท่ีช่วงนี้ไม่ได้
      นําไปจอดสแตนบายไว้บริเวณตลาดเก่านั้น ผมจะกําชับให้เจ้าหน้าท่ีไปจอด
      ทุกค่ําคืน เพ่ือเป็นการสร้างความอุ่นใจให้พ่ีน้องชาวตลาดเก่า ส่วนเร่ืองถนน
      ยมจินดานั้นงบประมาณเป็นของทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ท่ีผ่านไปยัง
      อําเภอ ไม่ได้เป็นงบประมาณของเทศบาลเอง ซ่ึงมีการประกวดราคาไป 
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      เรียบร้อยแล้ว และได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ได้สอบถามไปแล้วว่าการ
      ปรับปรุงถนนยมจินดาท้ังหมดคงจะปิดเป็นช่วง ๆ ส่วนเร่ืองรูปแบบนั้นให้
      ทางคณะกรรมการชุมชนสะพานราษฎร์ไปกําหนดรูปแบบของพ้ืนผิวถนนเอง 
      ซ่ึงทางเทศบาลก็ไม่ได้เข้าไปร่วมด้วยเนื่องจากเป็นงบประมาณของ 
      สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ผ่านไปทางอําเภอเพ่ือลงไปยังชุมชนแห่งนั้น  
      ส่วนเร่ืองซอยสหกรณ์ก็เป็นปัญหาท่ีรับทราบกันมาเนื่องจากว่าในคืนท่ีน้ําท่วม
      เข้าซอยนั้นเป็นคืนท่ีฝนตกหนักมาก ปรากฏว่าถนนจากถนนตากสินมหาราช
      ไหลย้อนเข้าไปยังซอยสหกรณ์และเลยไปท่วมซอยสหกรณ์ท่ีปรับปรุงใหม่ 
      เช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ได้เร่งให้รถดูดลอกท่อระบายน้ําไล่ดูดมาเร่ือย จึงพบว่าจริง ๆ  แล้ว
      น้ําสามารถไหลออกมาท่ีถนนตากสินมหาราชได้ และสาเหตุท่ีน้ําไหลออกมา
      ไม่ได้เนื่องจากว่ามีทรายไปอุดตัน จึงได้ให้รถไปดูด และหลังจากนั้นก็เฝ้า
      ติดตามมาอีกสองสามระยะท่ีมีฝนตกลงมา และได้สอบถามไปยังบ้านท่ีอยู่ใน
      ซอยสหกรณ์ท่ีปรับปรุงใหม่ปรากฏว่าไม่ท่วมแล้ว ซ่ึงเร่ืองนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ 
      ได้ให้ช่างลงไปสํารวจอีกว่าน้ําจากซอยสหกรณ์ท่ีปรับปรุงใหม่นั้นเช่ือมกับ
      ซอยสหกรณ์หรือไม่ ปรากฏว่าเช่ือมอยู่ในแนวท่ีเกือบใกล้เคียงกัน  
      เนื่องจากว่าไม่สามารถกดให้ต่ํากว่านี้ได้แล้ว หรือทําให้สูงกว่านี้ได้ ซ่ึงสูงกว่า
      ซอยเมนแค่ประมาณ 15 เซนติเมตร ซ่ึงพยายามจะหาทางแก้ไขว่าเม่ือเวลา
      ฝนตกมาแล้วให้ระบายออกไปได้หลาย ๆ ทิศทาง เช่น ระบายออกไปทาง
      ถนนทางไผ่ 1 ถนนทางไผ่ 2 เพ่ือให้ไหลออกไปลงคลองชลประทานได้อย่าง
      รวดเร็ว ซ่ึงเร่ืองนี้ทางกองช่างจะพยายามดําเนินการแก้ไขให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
      ส่วนเร่ืองกล้อง CCTV ท่ีเป็นปัญหาอยู่นั้น เราต้องยอมรับว่าหลังจากติดตั้ง
      ไปแล้วปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาหลัง ๆ มามีฟ้าฝนคะนองค่อนข้างจะ
      รุนแรง และฟ้าลงทําให้เข้าตัวสัญญาณเลย ซ่ึงเร่ืองนี้ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ 
      โดยเชิญหลาย ๆ บริษัทมาลองเสนอราคาซ่อมแซมดู ปรากฏว่าค่อนข้างสูง 
      ซ่ึงเม่ือเร็ว ๆ นี้ก็ได้เชิญบริษัทหนึ่งซ่ึงเป็นนักศึกษาท่ีจบมาจากสถาบัน
      เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ท่านมีความรอบรู้พอสมควร ท่านบอกว่าปัจจุบันนี้
      อย่าไปใช้เลยแบบดึงสาย ปัจจุบันนี้เขาใช้กันแบบไร้สายแล้ว ซ่ึงก็ได้ทําการ
      ทดลองติดตั้งให้ดูสามจุด โดยผมบอกว่าให้เอาสัญญาณตัวแม่อยู่ท่ีเทศบาลนี้เลย 
      โดยใช้เสาอากาศตัวแม่นี้เป็นสัญญาณ ซ่ึงสามารถส่งคล่ืนรับได้ถึง 15 กิโลเมตร 
      โดยจะทําการติดตั้งให้ดูสักสองเดือนก่อนว่าคุณภาพเป็นอย่างไร และหลังจากนั้น
      ค่อยมาเสนอราคา และมาพิจารณาเก่ียวกับเร่ืองงบประมาณต่อไป เพราะราคา
      จะไม่ค่อยแพง ซ่ึงดีกว่าไปซ่อมเพราะราคาค่อนข้างแพงโดยเฉพาะตัวท่ีอยู่
      ไกลยิ่งแพง และต้องไปเดินสายใหม่ท้ังหมด จึงกราบเรียนให้เพ่ือนสมาชิกสภา
      เทศบาลได้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล                   จะอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ 

      ( -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติม วันนี้สภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยอง ก็ได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
      ผมขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
      ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   

(ปิดประชุมเวลา 11.40  น.) 

 

           (ลงช่ือ)            มนตรี  นันตติกูล            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                       เลขานุการสภาเทศบาล 

            (ลงช่ือ)        วรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์        ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์) 

                                        (ลงช่ือ)    ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงช่ือ)      พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธ์ิ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธ์ิ)    

         (ลงช่ือ)      ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

         (ลงช่ือ)           อนุสรณ์  สุรนารถ           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 
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           (ลงช่ือ)                                            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                       เลขานุการสภาเทศบาล 
 

            (ลงช่ือ)                                         ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์) 
 

                                        (ลงช่ือ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

 

         (ลงช่ือ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธ์ิ)    

 

         (ลงช่ือ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 

         (ลงช่ือ)                                           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

 

 


