
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2555 ครั้งที่ 4/2555 

วันที่ 13 กันยายน  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. นายอวบ วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายประเสริฐ ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายพจนาท นัยพงศ์ประสิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายจิรโรจน ์ เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายปกรณ์ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน 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. นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล       (ลาป่วย) 

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. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
8. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
9. นางซ่อนกล่ิน ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
10. นายธีรนิติ ศรีไผทสมันต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ 
11. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการส่ิงแวดล้อม 
12. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
13. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
14. นางกมลลักษณ์ วงศ์เลอวุฒิ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
15. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
16. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                                             วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3  
                                             ประจําปี พ.ศ. 2555 คร้ังท่ี 4 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว 

  ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง จุดธูปเทียนบูชา 
  พระรัตนตรัย และเป็นประธานในท่ีประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล    ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านประธานชุมชน ท่านส่ือมวลชน และผู้เข้าร่วม
      การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุม
      สามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2555 คร้ังท่ี 4/2555 บัดนี้ท่านสมาชิกสภา
      เทศบาลนครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล           

  (  -ไม่มี-) 

มติที่ประชุม      - รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  
              ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเร่ืองขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล          รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 วาระท่ี 2 
      และวาระท่ี 3 ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติครับ วันนี้เราประชุม
      พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2555 วาระท่ี 2 ขอเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติ
      ร่างข้อบัญญัติปฏิบัติหน้าท่ีครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่  
      สําราญร่ืน ครับ 

นายรักเร่  สําราญร่ืน  - กราบเรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายรักเร่  สําราญร่ืน สมาชิกสภาเทศบาลนคร
      ระยอง เขต 4 ผมจะขอกล่าวรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจ
      ร่างเทศบัญญัติ บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการสามัญประจํา
      สภาเทศบาลนครระยอง ในการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของเทศบาล
      นครระยอง ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันท่ี 11 กันยายน 2555 ถึงเวลา 
      13.00 น. ของวันท่ี 12 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช 
      เทศบาลนครระยอง 
      ผู้มาประชุม        
      1. นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
      2. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล 
                        3. นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 
      4. นายรักเร่  สําราญร่ืน 
                       5. นายไพฑูรย์           รัตนพรวารีสกุล 

                          ในวันท่ี 11 กันยายน  2555 ท่ีประชุมได้มีมติเลือก นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
      เป็นประธานกรรมการ นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล เป็นกรรมการ  นายทศพร  
      รติยานุวัฒน์ เป็นกรรมการ  นายรักเร่  สําราญร่ืน เป็นกรรมการ และนายไพฑูรย์  
      รัตนพรวารีสกุล เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีพิจารณาคํา
      ขอแปรญัตติและคําขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ  ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ท่ีประธานสภาเทศบาล
      ได้ส่งให้ ดังต่อไปนี้  

                       1) บันทึกหลักการและเหตุผล งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน ยอดรวม 
      54,862,650 บาท  (ห้าสิบส่ีล้านแปดแสนหกหม่ืนสองพันหกร้อยห้าสิบ-
      บาทถ้วน) จําแนกเป็น 

      1. ด้านบริหารงานทั่วไป  
      1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป             ยอดรวม   2,159,400  บาท 
      2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม   8,400,000  บาท 

      2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
      1. แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม 36,170,000  บาท 
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      2. แผนงานการศึกษา    ยอดรวม  5,350,000  บาท 

      3. ด้านการเศรษฐกิจ 
      1. แผนงานการพาณิชย์             ยอดรวม  1,500,000  บาท 

      4. ด้านการดําเนินงานอื่น 
      1. แผนงานงบกลาง    ยอดรวม  1,283,250  บาท 
                          2) เทศบัญญัติ ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3 และข้อ 4 ปรากฏว่า ตั้งแต่เวลา 
      11.00 น. ของวันท่ี 11 กันยายน 2555 ถึงเวลา 13.00 น. ของวันท่ี 
      12 กันยายน 2555 ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ และไม่มีการแก้ไขเทศบัญญัติ 
      ท้ัง 4 ข้อ แต่ประการใด  ซ่ึงถูกต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณ
      ของเทศบาล คณะกรรมการจึงเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม ซ่ึงตามระเบียบ
      กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
      ข้อ 51 วรรค 5 กล่าวไว้ว่าเม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการ
      พิจารณาข้อท่ีได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
      รายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันนัด
      ประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ท่ีประชุมจึงมีมติให้เสนอ 
      ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2555 ของเทศบาลนครระยอง ท่ีได้ตรวจพิจารณาแล้วต่อประธานสภา 
      เทศบาลพร้อมรายงานการประชุม มาเพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยอง 
      พิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม ต่อไป ขอบคุณครับ 
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่  สําราญร่ืน และคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล         แปรญัตติทุกท่าน เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอคําแปรญัตติ 
      และระเบียบวาระนี้ไม่มีการอภิปรายนะครับ ต่อไปจะเป็นการพิจารณา 
      วาระท่ี 3 ขั้นลงมตินะครับ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ 
      สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
      งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
      โปรดยกมือด้วยครับ 

  (  สมาชิกสภาฯ ยกมือ 23  ท่าน  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ จํานวน 23 ท่านครับ เป็นอันว่า   
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครับ 

มติที่ประชุม      - เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ระเบียบวาระที่  3  ญัตติอื่น ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเร่ืองจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล       ทางคณะผู้บริหาร ขอเชิญครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดได้รับข้อร้องเรียน 
      หรือคํากล่าวชมจากพ่ีน้องประชาชน  สามารถนํามาเสนอต่อทางคณะผู้บริหาร
      ได้ครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ครับ 
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นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมชาย 
สมาชิกสภาเทศบาล    แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 เร่ืองท่ีผมจะกล่าวในวันนี้
      เก่ียวกับเขต 3 โดยตรง งบประมาณตรงนี้ไม่ทราบว่าของใคร ทราบว่าได้จาก 
      ท่าน สส. มาห้าล้านบาท เพ่ือปรับปรุงตลาดเก่าเทศบาลบริเวณถนนยมจินดา 
      แต่ประชาชนเข้าใจว่าของเทศบาล การท่ีจะปรับปรุงถนนก็ต้องมีท้ังประชาชนท่ี
      เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย คือทราบว่าจะมีการเอาแผ่นคล้ายเซรามิกมาปูพ้ืน  
      มีประชาชนบางคนบอกว่ามันไม่ใช่ครับ เพราะเม่ือเวลาผ่านไปภายหน้าเกิดการ
      ชํารุดขึ้นมาจะทําอย่างไร บางท่านก็บอกว่าทําเพ่ือให้สวยงาม แต่ผมคิดว่าไม่น่า  
      จะใช่ครับ คิดว่าน่าจะปรับปรุงท่อให้ดี ซ่ึงถนนบริเวณนั้นเป็นถนนเก่าจะทําการ
      ปรับปรุงก็ทําได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  ไม่ควรจะปูพ้ืนแบบแฟนซีอย่างนั้น ผมว่า
      ไม่ใช่ครับ ซ่ึงผมเห็นจากแบบแปลนแล้ว  และการทําประชาพิจารณ์ก็ไม่ท่ัวถึง 
      มีบางท่านบอกว่าเห็นด้วย ส่วนบางท่านก็บอกว่าไม่เห็นด้วย ผมไม่ทราบว่า
      ดําเนินการกันแบบไหน คนไม่เห็นด้วยก็บอกว่าทําไมสมาชิกสภาเทศบาลนคร
      ระยอง ไม่ทราบเร่ืองนี้เลยหรืออย่างไร ผมก็บอกว่าผมทราบ แต่ผมไม่ทราบว่า
      จะพูดว่าอย่างไร เพราะต้องสอบถามความชัดเจนจากท่านนายกเทศมนตรี ซ่ึงมี
      ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเคยพูดมาแล้ว นายกเทศมนตรีท่านก็บอกว่า 
      งบประมาณนี้เป็นของท่าน สส. เขา ขออนุญาตเอ่ยนาม คือ สส. สาธิต ปิตุเตชะ 
      ซ่ึงผมได้มีโอกาสไปคุยกับท่าน  สส. แล้ว ท่านบอกว่างบประมาณตรงนี้จะนําไป
      ทําอะไรก็ได้ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องนํามาทําถนน แต่ไม่ทราบว่าทําไม
      เทศบาลถึงนํางบประมาณดังกล่าวมาทําถนนเส้นนี้ และการทําประชาพิจารณ์นั้น
      ผมมีความต้องการให้ทางเทศบาลไปสอบถามประชาชนท่ีมีส่วนได้เสียกับถนน
      เส้นนี้ว่าต้องการแบบไหน ไม่ใช่ว่าเรามีงบประมาณลงไปและจะไปทําได้เลยครับ  
      ซ่ึงประชาชนถือว่าควรมีส่วนร่วมทุกอย่าง ฝากท่านนายกเทศมนตรีพิจาณาด้วย
      ว่าสมควรจะทําแบบไหน ซ่ึงทราบข่าวมาว่าได้ดําเนินการในการประมูลเรียบร้อยแล้ว 
      จะยืดเวลาออกไปอีกได้หรือไม่ เพ่ือสอบถามประชาชนว่าเขาต้องการมากน้อย
      แค่ไหน ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา เชิญสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล        สภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ    

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี     ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ท่านหัวหน้า 
      ส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ขอขอบคุณท่าน
      สมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้ลงมติผ่านเทศบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
      ไปอย่างเอกฉันท์ ผมขอยืนยันเช่นเดิมครับว่าจะนํางบประมาณไปใช้จ่ายอย่าง
      ระมัดระวัง รอบคอบ ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน 
      และขอกราบเรียนเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้สอบถามเก่ียวกับเร่ืองถนน 
      ยมจินดา ซ่ึงงบประมาณดังกล่าวจํานวนห้าล้านบาทนั้นเป็นงบประมาณ
      อุดหนุนมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ผ่านมายังอําเภอเมืองระยอง ซ่ึงเดิม
      ให้มาห้าล้านบาทและบอกว่าให้นําไปทําอะไรก็ได้ ผมจึงหารือไปทางกลุ่ม 
      เมืองเก่าว่าอยากจะให้นําไปใช้ทําอะไร เทศบาลให้เป็นสิทธ์ิของทางกลุ่ม 
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      เมืองเก่าท่ีจะเสนอ เทศบาลจะไม่เอาโครงการเข้าไปยุ่ง คร้ังแรกคาดว่า 
      อยากจะทําสะพานข้ามระหว่างซอยบ้านคุณป้ามาลีท่ีขายท่ีนอน ปรากฏว่า
      ออกแบบมาแล้วต้องใช้เงินเกินเงินท่ีอุดหนุนมาให้ ประมาณ 7 – 8 ล้านบาท  
      จึงทําไม่ได้ ทางกลุ่มเมืองเก่าบอกว่าให้ทําการปรับปรุงผิวจราจร ผมก็บอกว่า
      แล้วแต่ความสมัครใจของทางคณะกลุ่มเมืองเก่า เดิมทีทางกลุ่มเมืองเก่าจะให้
      กรมศิลปากรออกแบบมาให้ ซ่ึงรอจนเวลาล่วงเลยมาพอสมควร ทางกรมศิลปากร 
      ก็ไม่สามารถออกแบบมา จึงได้ให้ทางเทศบาลออกแบบให้ และได้เสนอไปยังกลุ่ม
      เมืองเก่า และประสานไปยังอําเภอว่าอยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีสามารถทําได้ 
      กลุ่มเมืองเก่าก็เห็นด้วย ทางอําเภอจึงจัดประกวดราคาทําอีอ็อคช่ันมา จึงได้  
      ผู้รับจ้าง ซ่ึงโครงการนี้คงจะยกเลิกลําบาก เนื่องจากว่าได้เซ็นสัญญาไปแล้ว 
      เว้นแต่ผู้รับจ้างจะยินยอมเท่านั้น ผมได้พยายามหารือว่าหากเป็นเงินของ 
      ฝ่ายใด ผมก็อยากให้ฝ่ายท่ีเขามีความต้องการใช้  ได้ออกความคิดเห็นให้มาก
      ท่ีสุด โดยทางเทศบาลเป็นเพียงรับออกแบบให้ตามความต้องการท่ีเจ้าของเงิน
      อยากได้ จึงขอกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิกสภา
      เทศบาลได้ทราบในเบ้ืองต้น ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล        เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ครับ     

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมชาย 
สมาชิกสภาเทศบาล    แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมยังมีข้อสงสัยอีกเล็กน้อยครับ  
      ขอเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าคือในเวลาประมาณห้าปี 
      หรือสิบปีนั้น หากเกิดการชํารุดเสียหายขึ้นมาใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
      ซ่อมแซมตรงนี้ อย่างไรมันต้องพังแน่ครับ ท่านลองคิดดูว่าถนนนั้นจําเป็นต้อง
      ใช้ทุกวัน และหากเป็นถนนหน้ามัน หรือเป็นแผ่นเผาชนิดหน้ามันนั้น จะเกิด
      อุบัติเหตุง่ายครับ รถจักรยานยนต์เบรดนิดเดียวก็ล่ืนแล้ว และส่วนขอบนั้นจะ
      ประคองได้ตลอดหรือไม่ครับ หากเกิดการผุพังขึ้นมาในอนาคต ก็จะทําให้สไลด์ออก 
      ไม่ทราบว่าต่อไปใครจะรับผิดชอบตรงจุดนี้ ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา เชิญสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล        เทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ    

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี     ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ท่านหัวหน้า 
      ส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ขอขอบคุณท่าน
      สมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้เป็นห่วงเก่ียวกับเร่ืองงบประมาณและถนนเส้นนี้  
      จริง ๆ แล้วหากทําเสร็จเรียบร้อยความรับผิดชอบก็คงตกอยู่กับท้องถิ่นคือ
      เทศบาลของเราเอง หากเกิดการชํารุดเสียหายและหมดสัญญาประกันแล้ว 
      เทศบาลก็คงต้องลงไปซ่อมแซม แต่ขอกราบเรียนว่าผมได้ถามทางสถาปนิก 
      ทางวิศวกรแล้ว พ้ืนผิวท่ีนํามาปูตรงนี้เป็นพ้ืนผิวมาตรฐานท่ีสําหรับใช้ปูถนน
      โดยเฉพาะไม่ล่ืน ค่อนข้างแข็งแกร่ง และรับน้ําหนักได้ดี เป็นวัสดุและเป็นสีท่ี
      ชุมชนในกลุ่มนั้นได้เลือกขึ้นมาเอง โดยเทศบาลเป็นเพียงผู้ออกแบบให้ ซ่ึงเขาดู
      แล้วเขาต้องการอย่างนี้ และเขายังบอกว่าอยากได้สีดังกล่าวนี้ด้วย ซ่ึงได้ให้ทาง
      กลุ่มเมืองเก่าได้เป็นผู้ตัดสินใจเอง และเม่ือสักครู่ได้สอบถามทางผู้อํานวยการ
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      กองช่างแล้ว ท่านบอกว่าเป็นพ้ืนผิวจราจร รถว่ิงได้ ไม่ล่ืน ขอบคุณครับท่าน
      ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล       ประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  )    

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม  
      เพ่ิมเติม วันนี้ทางเทศบาลนครระยองก็ได้ดําเนินการประชุมมาครบทุก
      ระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณทางคณะท่านผู้บริหาร ท่าน
      สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านส่ือมวลชน และผู้เข้าร่วมการประชุม
      ทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   

(ปิดประชุมเวลา 15.00  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 
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