
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2555  

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายชาญสิทธ์ิ มณีการังกูร เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
10. นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายอวบ วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายประเสริฐ ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายพจนาท นัยพงศ์ประสิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายจิรโรจน ์ เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายปกรณ์ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายมานะ กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายภาณุพงค์ พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายรักเร่ สําราญร่ืน สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายสุพรรณ บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายบุญปลูก ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี                  (ไปราชการ) 
2. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี                  (ไปราชการ) 
3. นายนิพนธ์ เตชโชควารี รองประธานสภาเทศบาล            (ลาป่วย) 
4. นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล                  (ลาป่วย) 
5. นางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล                  (ลากิจ) 
6. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล                  (ลากิจ) 
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7. นายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล                  (ไปราชการ) 
8. นางวรกมล ป่ินปล้ืมจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล                  (ไปราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
4. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
5. นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
6. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
7. นายธีรนิติ ศรีไผทสมันต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ 
8. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการส่ิงแวดล้อม 
9. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
10. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

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

  ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง จุดธูปเทียนบูชา 
  พระรัตนตรัย และเป็นประธานในท่ีประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล    ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ท่านส่ือมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ
   ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  

  สมัยท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. 2555 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ได้มา
   ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนท่ีจะมีการเปิดประชุม
   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศเรียกประชุมด้วยครับ 

นายมนตรี  นันตติกูล  - ประกาศสภาเทศบาลนครระยองเร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี 2555 ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล
      นครระยอง คร้ังแรก  เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 ได้กําหนดสมัยประชุม
      สามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําปี 2555  ตั้งแต่วันท่ี 10 พฤศจิกายน  2555 
      เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน 

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
      พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  สมัยประชุม
      สามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี 2555 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันท่ี 10 
      พฤศจิกายน  2555  เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน ประกาศ  ณ  วันท่ี 5 
      พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล
      นครระยอง 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล      

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ วันนี้ผมมีเร่ืองแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล              ให้ท่ีประชุมทราบสองเร่ือง เร่ืองแรก รับโอนพนักงานเทศบาลมาดํารง
       ตําแหน่งท่ีเทศบาลนครระยอง 
     1. นางสาวรังรอง วงศ์บุญยิ่ง ตําแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ 3 
      กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตําบลปราสาททอง            
      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาดํารงตําแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ 3   
      งานควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมส่ิงแวดล้อม ส่วนบริการ 
      สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
      เทศบาลนครระยอง ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 2 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป  
     2. นางสาวศิรนภัสสร สารทิม ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 4 
      กองช่าง เทศบาลตําบลเนินพระ มาดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 4 
      งานธุรการ กองช่าง เทศบาลนครระยอง ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 2 ตุลาคม 2555 
      เป็นต้นไป  
     เร่ืองท่ีสอง บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  
      นางสาวอัจฉรา  โพธ์ิสวัสดิ์ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3 
      งานชันสูตรและรังสีวิทยา กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และการพยาบาล 
      ส่วนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม สํานักการสาธารณสุขและ 
        ส่ิงแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2555    
      เป็นต้นไป  
     สภาเทศบาลนครระยองยินดีต้อนรับครับ 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                     

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1  
 ประจําปี 2555 เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2555   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี     
 2555 ครั้งที่ 1/2555  เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2555   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
 ประจําปี 2555 ครั้งที่ 2/2555 เม่ือวันที่ 23   สิงหาคม 2555    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
 ประจําปี 2555 ครั้งที่ 3/2555  เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2555     สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
 ประจําปี 2555  ครั้งที่ 4/2555 เม่ือวันที่ 13   กันยายน 2555     และสมัยประชุมสามัญ  
 สมัยที่ 3 ประจําปี 2555 ครั้งที่ 5/2555  เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2555  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
ประธานสภาเทศบาล                สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี 2555 เม่ือวันท่ี 20   
            กรกฎาคม 2555  

    สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2555 คร้ังท่ี 1/2555  
    เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2555  
    สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2555 คร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 23 

     สิงหาคม 2555       
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    สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2555 คร้ังท่ี 3/2555  
    เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2555  
    สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2555  คร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 13  

         กันยายน 2555  
    และสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2555 คร้ังท่ี 5/2555  
    เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2555  
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ระเบียบวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการ

     ประชุม โดยจะมีรายงานการประชุมท้ังหมดหกคร้ังด้วยกัน ผมจะหารือ
     ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมเสนอว่าหากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
     ประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมให้แก้ไขแต่ละสมัยประชุมไป โดยเร่ิมตั้งแต่
     สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ลงมาตามเอกสาร ส่วนการรับรองรายงานการ
     ประชุมจะรับรองคราวเดียวกันเลย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะได้ไม่ต้อง 

    ยกมือหลายคร้ัง ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดคัดค้านหรือเสนอ
     เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีผมขออนุญาตเร่ิมตั้งแต่สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี 2555 
      เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไข
      ข้อความในรายงานการประชุมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
      คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ครับ  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  
      ท่านประธานสภาเทศบาลครับ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
      สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 วันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 ขอให้ท่าน 
      ประธานสภาเทศบาลเปิดไปหน้าท่ี 15 ขออนุญาตแก้ไขข้อความนับจาก
      ข้างล่างขึ้นไป บรรทัดท่ี 16 ส่วนเร่ืองกล้อง CPTV ขอเปล่ียนเป็น CCTV ครับ 
      ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล   
ประธานสภาเทศบาล                เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม
      เพ่ิมเติมในสมัยประชุมนี้ ผมขอไปสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 
      2555 คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2555 สมาชิกสภาเทศบาล
      ท่านใดประสงค์จะแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
      ผมขอผ่านไปสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2555 คร้ังท่ี 2/2555 
      เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม  2555 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไข
      ข้อความในรายงานการประชุมขอเชิญครับ  
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      (  -ไม่มี-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล    ผมขอผ่านไปสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2555 คร้ังท่ี 3/2555 
      เม่ือวันท่ี 11 กันยายน  2555 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไข
      ข้อความในรายงานการประชุมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมขอผ่านไปสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2555 คร้ังท่ี 4/2555 
      เม่ือวันท่ี 13 กันยายน  2555 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไข
      ข้อความในรายงานการประชุมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
      ผมขอผ่านไปสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2555 คร้ังท่ี 5/2555 
      เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  2555 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไข
      ข้อความในรายงานการประชุมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
      ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
      เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุม
      วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี 2555 เม่ือวันท่ี 20  กรกฎาคม 2555  

    สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2555 คร้ังท่ี 1/2555  
    เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2555  
    สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2555 คร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 23 

     สิงหาคม 2555         
    สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2555 คร้ังท่ี 3/2555  
    เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2555  
    สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2555  คร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 13  

         กันยายน 2555  
    และสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2555 คร้ังท่ี 5/2555  
    เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2555 โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ 
      สมัยที่ 1 ประจําปี 2555 เม่ือวันที่ 20  กรกฎาคม 2555  

    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2555 ครั้งที่ 1/2555  
    เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2555  
    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2555 ครั้งที่ 2/2555 เม่ือวันที่ 23 

     สิงหาคม 2555    
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    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2555 ครั้งที่ 3/2555  
    เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2555  
    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2555  ครั้งที่ 4/2555 เม่ือวันที่ 13  

         กันยายน 2555  
    และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2555 ครั้งที่ 5/2555  
    เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2555  

ระเบียบวาระที่  3 ญัตติเรื่องการรายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลนครระยอง ประจําปีงบประมาณ   
                       พ.ศ. 2555 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเร่ืองการรายงานผลการดําเนินงานของเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล    นครระยอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี
      เสนอญัตติครับ 
นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   
      นายกเทศมนตรีนครระยอง ขอเสนอญัตติ เร่ือง การรายงานผลการ 
      ดําเนินงานของเทศบาลนครระยอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
      ต่อสภาเทศบาลนครระยอง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

      หลักการ  ขอรายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลนครระยอง  
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ต่อสภาเทศบาลนครระยอง มาเพ่ือทราบ 

      เหตุผล  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  มาตรา 287  
       วรรค 3 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดําเนินงาน 
       ต่อประชาชนในเร่ืองการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดําเนินงานในรอบปี 
       เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกํากับการบริหารจัดการองค์กร
       ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) กําหนดให้คณะกรรมการ
       ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้
      จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
      ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
      และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
      ทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
      ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

     บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
      นครระยอง ได้รายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลนครระยอง ประจําปีงบประมาณ    
      พ.ศ. 2555   ต่อนายกเทศมนตรี  นครระยองแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย 

     จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยองมาเพ่ือทราบ ขอบคุณครับ 
      ท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ญัตติเร่ืองการรายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลนครระยอง เป็นเร่ืองท่ี   
ประธานสภาเทศบาล    รายงานให้ทราบ หากท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถาม
      ต่อทางคณะผู้บริหารเชิญสอบถามได้ครับ แต่ระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงมติ 
      สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
      คุณบุญปลูก  ณีวงษ์ ครับ  

นายบุญปลูก  ณีวงษ์  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายบุญปลูก  ณีวงษ์ สมาชิกสภา   
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยอง เขต 4 จากการท่ีได้ศึกษาผลการดําเนินงานของ 
      เทศบาลนครระยองในรอบปี พ.ศ. 2555 ตามท่ีได้กําหนดวิสัยทัศน์  
      และพันธกิจไว้ จากยุทธศาสตร์ท่ีนํามาพัฒนาเทศบาลนครระยอง เห็นว่า
      พันธกิจและยุทธศาสตร์สัมพันธ์กันดี แต่ในการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส  
      จากกราฟในไตรมาสท่ี 1 จะใช้จ่ายสูง และต่อมาในไตรมาสท่ี 2  
      และไตรมาสท่ี 3 จะใช้จ่ายน้อย และไปกระจุกตัวอยู่ในไตรมาสท่ี 4  
      อยากให้ในการทําแผนนั้นให้ได้ตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาล 
      นครระยอง อยากให้กระจายในการใช้งบประมาณในแต่ละไตรมาส โดยไม่
      ไปกระจุกตัวในไตรมาสท่ี 4 แต่ในส่วนอ่ืน ๆ ผมได้ศึกษาดูแล้วเป็น 
      แผนพัฒนาท่ียั่งยืนและสอดคล้องกับพันธกิจท่ีได้ตั้งไว้ ขอบคุณครับท่าน
      ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ์ เชิญสมาชิกสภา   
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
      เทศบาลท่ีท่านได้ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับ  

มติที่ประชุม      - รับทราบ                     

ระเบียบวาระที่  4 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1   
                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเร่ืองขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง งบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 หมวดค่าท่ีดิน
      และส่ิงก่อสร้าง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 
      เทศบาลนครระยอง เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง งบประมาณ
      รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดค่าท่ีดิน
      และส่ิงก่อสร้าง  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้             

      หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
      ฉบับท่ี 1ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555   ในหมวดคา่ท่ีดินและ 
      ส่ิงก่อสร้าง    
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     กองช่าง 
    แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
   - ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยไพบูลย์นิมิตรสุข  งบประมาณ
    ตั้งไว้ 550,000  บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)   

    ข้อความเดิม 
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

      กว้าง 6 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร   หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
      900 ตารางเมตร   ตามแบบแปลนของเทศบาล 

       ข้อความใหม่ 
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร   
       กว้าง  5.40  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี 
       ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาล 
       เหตุผล  ตามท่ีเทศบาลนครระยอง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
       เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายการก่อสร้างถนน
       ผิวจราจร คสล. ซอยไพบูลย์นิมิตรสุข งบประมาณตั้งไว้ 550,000 บาท 
       (ห้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  ผลปรากฏว่าไม่สามารถ ดําเนินการได้    
       เนื่องจากบริเวณดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ดําเนินการ
       ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ํา  ภายในซอยไพบูลย์นิมิตรสุข โดยก่อสร้าง
       ถนนพร้อมระบบระบายน้ํา 1 ซอย และก่อสร้างเฉพาะระบบระบายน้ํา 1 ซอย   
       จากการก่อสร้างดังกล่าวได้มีการขุดพบโครงสร้าง คสล. ขนาดใหญ่เป็นแนวยาว   
       ทําให้ไม่สามารถก่อสร้างรางระบายน้ําในแนวท่ีกําหนดไว้เดิมได้ จึงต้องมี
       การแก้ไขแนวรางระบายน้ําโดยขยับออกไปจากแนวเดิม ส่งผลให้ความกว้าง
       ของผิวจราจรลดลง  ดังนั้น รายการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย
       ไพบูลย์นิมิตรสุข  ในส่วนของเทศบาล  จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไข 
       เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงในงบประมาณรายจ่าย โดยมีการปรับลดปริมาณ 
       งานลงและปรับลดงบประมาณการก่อสร้างจากเดิม  ตั้งไว้ 550,000 บาท 
       (ห้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  คงเหลืองบประมาณ 486,000 บาท (ส่ีแสน-
       แปดหม่ืนหกพันบาทถ้วน)  เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณงาน ท้ังนี้   
       เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

   ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4  การโอนและแก้ไข
      เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  “การแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
      งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทําให้
      ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง   

    ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” 

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง   
      เพ่ือท่ีเทศบาลจะได้ ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สําหรับญัตตินี้เร่ืองขออนุมัติแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล    เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปี 
      งบประมาณ 2555 หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
      ท่านใดสงสัยหรือมีเร่ืองสอบถามต่อคณะผู้บริหารขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
      มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
      เห็นควรให้อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
      ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน เป็นเอกฉันท์-) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 18 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล
        นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
      เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 หมวดค่าท่ีดินและ
      ส่ิงก่อสร้าง 

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1   
                            ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

ระเบียบวาระที่  5  ญัตติอื่น ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเร่ืองจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล       ทางคณะผู้บริหาร ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณภาณุพงค์  
      พัฒนวงศ์อนันต์ ครับ  

นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง ผมนายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์   
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 จริง ๆ แล้วผมไม่อยากขึ้นมา 
      อภิปราย คือเร่ืองเก่ียวกับถนนยมจินดาท่ีปรับปรุงผิวจราจรเป็นตัวหนอน 
      ผมก็ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลเร่ืองการก่อสร้างนี้ ไปดูบ้างหรือไม่ในช่วง 
      ท่ีก่อสร้างว่าเขาทํากันอย่างไร เดือดร้อนหรือไม่ ผมจะไม่พูดเร่ืองท่ีว่าเงินมา
      จากไหน ของใคร เพราะเร่ืองนี้เป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน ผมจะพูดถึงเร่ือง
      เวลาช่วงก่อสร้าง ช่วงแรกท่ีก่อสร้างอาจจะมีท่ีชาวบ้านเดือดร้อนบ้าง  
      แต่หลังจากสร้างเสร็จแล้ว เดือดร้อนหนักกว่าเก่าอีก คือถนนจะยกขึ้นมา
      ประมาณ 1 คืบ สาเหตุท่ีเดือดร้อนคือชาวบ้านท่ีอยู่สองฝ่ัง พ้ืนผิวบ้าน 
      ต่ํากว่าถนนมาก ซ่ึงเดิมก็ต่ําอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันต่ํากว่าเดิมไปอีก เวลาฝนตก
      น้ําไหลไม่ทัน น้ําก็จะไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน  เช่น เม่ือวันท่ี 18 -19 
      พฤศจิกายน 2555 ท่ีผ่านมา มีฝนตกหนักมาก ผมไปดูเห็นว่าสาเหตุท่ีน้ํา
      ไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนก็เพราะการทําถนนดังกล่าวนี้เอง คือจะมีอยู่  
      2 ช่วงท่ีเดือดร้อนหนักคือ 1) ช่วงท่ีจะเล้ียวขวาออกร้านขายก๋วยจ๊ับ ช่วงนี้
      จะสูงน้ําจึงไม่ไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน และประกอบกับบ้านบริเวณนี้ไม่มี
      ผู้อยู่อาศัย มีแต่ท่ีจอดรถ และโกดัง และช่วงท่ีสองนั้นไหลจากด้านนี้ไปผ่าน
      ร้านกาแฟ เลยไปร้านขายก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ และมูลนิธิสว่างพรกุศล  
      ซ่ึงช่วงนี้ทางด้านขวาจะไปออกถนนสุขุมวิทบริเวณธนาคารนครหลวงเก่า  
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      ซ่ึงผมได้ไปดูแล้วเห็นว่าทําไมจึงทําแบบนั้น คล้ายกับมีการเทคอนกรีตทับท่อ
      ระบายน้ํา ซ่ึงท่อระบายน้ําบริเวณนั้นพ้ืนท่ีก็ต่ําอยู่แล้ว ทับลงไปอีก  
      เหลือช่องระบายน้ําอยู่เล็กน้อย หากปล่อยไว้เช่นนี้เวลาฝนตกหนักน้ํา 
      จะท่วมบ้านเรือนประชาชน ซ่ึงเร่ืองนี้ต้องแก้ไขครับท่านประธานสภาเทศบาล 
      คือต้องไปทุบท้ิง เพราะขณะนี้การก่อสร้างปรับปรุงถนนตัวหนอนนั้นเกือบ
      เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว เหลือแต่ฝาเหล็กท่ีปิดท่อ 2. ชาวบ้านเดือดร้อนคือ
      จะต้องเสียเงินไปทําฟุตบาทสูงขึ้นมาจากถนน ซ่ึงมีบ้านท่ีเดือดร้อนและเขา
      ได้เสียเงินทําไปแล้วประมาณ 3,000 บาท ปูพ้ืนฟุตบาทไปเรียบร้อยแล้ว 
      โดยปูสูงเท่ากับขอบถนน ขอบท่อ ซ่ึงไม่คิดว่าน้ําจะท่วมได้อีก เพราะท่อน้ํา
      ลึกไม่น่าท่วมได้ แต่ก็ท่วมอีกโดย ไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน หากทาง
      เทศบาลไม่ดําเนินการแก้ไขก็จะเกิดปัญหาน้ําท่วมเช่นนี้อีก ทําให้ประชาชน
      เดือดร้อน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์  
ประธานสภาเทศบาล       เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ครับ     

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่าน
      ประธานสภาเทศบาลครับ ขออนุญาตอภิปรายในเร่ืองเก่ียวกับน้ําเช่นเดียวกับ
      ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์ ขออนุญาตเอ่ยนาม 
      ท่ีท่านได้อภิปรายไปเม่ือสักครู่ ผมเองได้รับเร่ืองร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชน
      ในเขต 1 คือบริเวณถนนเกาะพรวด ซอย 4 คือถนนข้างห้างบ๊ิกซีระยอง 
      บริเวณหน้าบ้านท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอวบ  วงศ์มหา ขออนุญาตเอ่ยนามครับ 
      ซ่ึงบริเวณนั้นจะเป็นเขตรอยต่อระหว่างพ้ืนท่ีของเทศบาลนครระยองกับ
      องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงเนิน ดังนั้นช่วงท่ีเป็นรอยต่อจะเกิดปัญหา 
      ขณะนี้ชาวบ้านได้รับความเดอืดร้อนมากเวลาฝนตก เนื่องจากถนนนั้นด้านหนึ่ง
      ซ่ึงเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงเนินซ่ึงจะมีท่อระบายน้ํา แต่ด้านท่ี
      เป็นฝ่ังของเทศบาลนครระยองจะมีแค่คร่ึงเดียว เนื่องจากอยู่นอกเขตของเทศบาล
      นครระยองหรือไม่ผมไม่ทราบ ประชาชนฝากมาว่าจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไร 
      ฝากท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังผู้บริหารว่าช่วยแก้ไขตรงนี้อย่างไรดี 
      เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากครับ เพราะเวลาฝนตกจะมีน้ําท่วม
      เข้าบ้านเรือนประชาชน ซ่ึงสูงประมาณหนึ่งฟุต ส่วนอีกเร่ืองคือขออนุญาต
      สอบถามความคืบหน้าเก่ียวกับการสร้างศาลาประชาคมว่าขณะนี้ไปถึงไหนแล้ว 
      เราจะมีห้องประชุมสภาเทศบาลนครระยองแห่งใหม่เม่ือไร เพราะปัจจุบันคับแคบ 
      ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล       เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ ครับ 
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นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  
      มีประชาชนฝากมาว่าระหว่างส่ีแยกท่าบรรทุก หากไปจากเทศบาลนครระยอง
      ก็จะอยู่ทางด้านขวามือ ทราบข่าวว่ามีผัง แต่ผมเกรงว่าผังจะช้า ก่อนท่ีข้างทาง
      หรือฟุตบาทจะหมดไป เพราะประชาชนบริเวณนั้นก็อยากให้ท่ีของตนเอง 
      ติดกับถนนดํามากท่ีสุด ผมเกรงว่าฟุตบาทจะหมดไปครับ และผมขอเสนอ
      ฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปยังผู้บริหารว่าประชาชนอยากให้เป็นทาง
      จักรยานจากบริเวณส่ีแยกท่าบรรทุกไปถึงส่ีแยกพีเอ็มวายท่ีมีรูปป้ันนางยักษ์ 
      และเช่ือมต่อไปยังเขต 4 ไปถึงแหลมเจริญได้ ซ่ึงประชาชนบอกว่าดีครับ  
      เพ่ือสุขภาพ อาจจะทําเป็นฟุตบาทคนเดิน  หรือทางจักรยาน เพราะมี 
      ชาวบ้านผู้ใหญ่หลายท่านฝากมา ผมจึงอยากฝากท่านประธานสภาเทศบาล
      ผ่านไปยังผู้บริหารเก่ียวกับเร่ืองนี้ด้วยครับ อีกเร่ืองคือบริเวณถนนราษฎร์บํารุง 
      ซ่ึงเร่ืองนี้เคยเสนอในสภาแห่งนี้มาคร้ังหนึ่งแล้ว เช่นบริเวณคลองหน้า 
      โรงเรียน หรือทางก่อนถึงส่ีแยกซอย 6 ไปถึงเนินพระท่ีว่าจะขยายถนน 
      เพราะบางคร้ังงานบางอย่างเปรียบเหมือนคนป่วยหนัก จะต้องรีบหาหมอเพ่ือไป
      รักษาโดยเร็ว ซ่ึงเหมือนงานบางตัวหากดําเนินการได้เร็วก็จะดีครับ  
      ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  
ประธานสภาเทศบาล       เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปได้เลยครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   
      ต้องขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านท่ีได้เป็นห่วงเป็นใยในความ
      เป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน และปัญหาความเดือดร้อน โดยนํามาเสนอใน
      สภาแห่งนี้ให้ผู้บริหารได้ทราบ เร่ืองแรกคือถนนยมจินดา ซ่ึงผมได้ทราบ
      ปัญหาเนื่องจากมีชาวบ้านโทรมาหาผมว่าน้ําเข้าบ้านเวลาท่ีมีฝนตกหนัก  
      ผมได้ให้ช่างไปดู ซ่ึงทางผู้อํานวยการกองช่างก็ได้ไปดู โดยเรียกผู้รับจ้างมาว่า
      ต้องดําเนินการแก้ไขโดยด่วน ไม่เช่นนั้นเวลาฝนตกลงมารอบสองก็จะเกิด
      ปัญหาอีก เร่ืองนี้ทางผู้รับจ้างรับทราบปัญหาแล้ว คาดว่าจะเข้าดําเนินการ
      แก้ไขให้ในเร็ววันนี้ ส่วนเร่ืองท่ีสองท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลพูดถึงเร่ือง
      เก่ียวกับเกาะพรวดมาหลังห้างบ๊ิกซีระยอง เร่ืองนี้เป็นปัญหาท่ีค่อนข้างจะ
      ค้างคากันมาเร่ืองเขตพ้ืนท่ี ซ่ึงทางท่านรองนายกเทศมนตรี นายวิชิต  
      ศรีชลา และผมเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยให้ผู้อํานวยการกองช่างลงไปสํารวจ
      อีกคร้ังหนึ่ง ไปทํารูปแบบ สํารวจว่าปัญหาเกิดจากจุดไหน และจะไปแก้ไขท่ี
      จุดไหนได้ ถึงแม้จะยังไม่รู้เขตแน่นอนก็ให้ทําระยะทาง และเส้นทางมาเลย  
      ไม่ได้มาคิดว่าจะอยู่เขตเทศบาลนครระยองหรืออยู่เขตเชิงเนิน คือขอให้
      แก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนให้ได้ก็พอ ซ่ึงจะดําเนินการแก้ไขทันทีโดยใช้
      งบประมาณของเทศบาลนครระยองก็ได้ หาก สตง.ทักท้วงแล้วค่อยมาแก้ไข
      กันอีกคร้ังหนึ่ง โดยให้ทําแบบสํารวจมาเลย ตอนท่ีไปสํารวจปรากฏว่าน้ํา 

      ไม่สามารถไหลผ่านออกมาได้เนื่องจากติดท่อแก็ส ซ่ึงได้ดําเนินการฝังท่ออยู่ 
      ทางผู้อํานวยการกองช่างจึงแนะนําว่าหากช่วงนี้จะแก้ไขปัญหาช่ัวคราว 
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      คือต้องนําน้ําไปลงท่อในห้างบ๊ิกซีระยอง จีงให้ผู้อํานวยการกองช่างไป
      ประสานกับทางห้างบ๊ิกซีระยองว่าหากทางห้างบ๊ิกซีไม่ขัดข้อง เทศบาลก็จะ
      ทําหนังสือไปยังห้างบ๊ิกซีระยองขอน้ําระบายผ่านช่ัวคราว คือช่วงท่ีมีฝนตกมาก 
      เพ่ือน้ําจะได้ไหลไปลงท่อของห้างบ๊ิกซีระยอง และระบายออกไปได้เป็นการ
      ช่ัวคราว ขณะนี้ทางผู้อํานวยการกองช่างได้ประสานงานอยู่คาดว่าน่าจะ
      แก้ไขได้โดยเร็ว ส่วนเร่ืองถนนท่าบรรทุกนั้นผมดูอยู่ครับ ในหลายจุด บางจุด
      ก็อยากจะเอาคืนอยู่ โดยจะจัดเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้พ่ีน้องประชาชน 
      ไม่ใช่แต่ชาวเทศบาลนครระยอง แต่สําหรับผู้ท่ีมาท่องเท่ียวในเขตเทศบาล
      นครระยองด้วย เพ่ือไว้สําหรับชมวิวป่าชายเลน ซ่ึงขณะนี้ในหลายจุด 
      โดยเฉพาะคดีท่ีมีการฟ้องร้องกันอยู่ ขณะนี้ศาลอุทธรณ์ก็ได้พิพากษาไปแล้ว 
      โดยยืนตามศาลช้ันต้นคือให้ท่ีแห่งนั้นเป็นท่ีสาธารณะของเทศบาลนคร
      ระยอง ทางฝ่ายโจทก์ซ่ึงครอบครองท่ีอยู่ก็ยื่นฎีกาไปอีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงศาลฎีกา
      คงไม่ช้า คาดว่าไม่เกินหนึ่งปีคําพิพากษาคงจะลงมาจะได้ทราบว่าท่ีดินนั้น
      จะเป็นของใคร หากศาลฎีกายืนตามศาลช้ันต้นและศาลอุทธรณ์  
      เทศบาลคงเข้าดําเนินการทันที กราบเรียนให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 

      ได้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล       คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ครับ 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  
      ท่านประธานสภาเทศบาลครับขออนุญาตสอบถามคือเม่ือคืนวันท่ี 19 
      พฤศจิกายน 2555 ท่ีมีฝนตกหนักบริเวณถนนจันทอุดม หน้าโรงสี  
      ท่ีมีปัญหาอยู่เป็นประจําเวลาฝนตก วันนั้นไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะ
      อะไรมีรถติดมาก ไม่ทราบว่าเก่ียวกับระบบระบายน้ําตรงนั้นมีปัญหาหรือไม่ 
      หรือว่าเกิดจากอะไรตรงนั้นไม่ทราบ ซ่ึงในวันนั้นผมอยู่บริเวณนั้นพอดี 
      ระยะทางจากส่ีแยกหน้าโรงพยาบาลไปตรงโรงสีใช้เวลาหนึ่งช่ัวโมง รถไม่ขยับเลย 
      ไม่ทราบว่าระบบระบายน้ําของเทศบาลท่ีทําไว้มีปัญหาหรือไม่ ผมอยากจะ
      เสนอแนะเร่ืองการดูแลเร่ืองของระบบระบายน้ํา ฝากทางท่านประธานสภา
      เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าควรให้ความสําคัญ โดยเราควรจะมีการศึกษา
      เป็นกรณีพิเศษ และมีการทําเป็นมาสเตอร์แพลนท้ังหมดในเร่ืองของการ
      ระบาย น้ําในเขตเทศบาล สาเหตุคือเวลาท่ีฝนตกลงมานั้นจะมีปัญหาทุกจุด 
      โดยจะเร่ิมลามไปทีละนิด สาเหตุสําคัญคือเร่ืองของการถมท่ีดินท่ีว่าปัจจุบัน
      บ้านเมืองเรามีการขยับขยาย คนซ้ือท่ีทีหลังก็ถมให้สูงขึ้นเร่ือย ๆ ดังนั้นจะมี
      ปัญหาในเร่ืองของการระบายน้ํา ผมเองอยากเสนอแนะว่าน่าจะมีการศึกษา
      ท้ังระบบ ไม่ใช่แก้เป็นจุด ๆ  ก็จะแก้ไม่หายเสียที ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่าน
      ไปยังผู้บริหารในเร่ืองนี้ไว้ด้วยครับ และเม่ือสักครู่ท่านนายกเทศมนตรี  
        ยังไม่ได้ตอบผมเร่ืองของความคืบหน้าเก่ียวกับศาลาประชาคมว่าไปถึงไหนแล้ว 
      ขอบคุณครับ 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล       เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   
      ต้องขออนุญาตตอบเร่ืองศาลาประชาคมก่อนเลยนะครับ ต้องขอโทษด้วยครับ
      ท่ีไม่ได้ตอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ ซ่ึงผมได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมา
      หนึ่งชุดว่าให้ออกมาเสนอให้คณะผู้บริหารได้ดูว่าจะมีอะไรต้องแก้ไขบ้าง 
      ขณะนี้ได้เสนอรายละเอียดเข้าไปว่าหน่วยงานใดจะเข้าไปอยู่ข้างในสถานท่ี
      ดังกล่าวบ้าง และได้เสนอว่าจะเอาอะไรไปบ้าง เพ่ือผู้ท่ีออกแบบจะได้ใส่ลง
      ไปให้เต็มพ้ืนท่ี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงขณะนี้ทางกองช่างอยู่ระหว่างการ
      ออกแบบอยู่ คาดว่าในปีหน้าคือปี 2556 น่าจะได้เร่ิมมีสัญญาอะไรบ้าง 
      และได้มีการก่อสร้างอะไรกันบ้าง คาดว่าจะทันประชุมสภาเทศบาลนคร
      ระยองในสมัยนี้ครับ ส่วนเร่ืองบริเวณโรงสีท่ีในวันนั้นเกิดฝนตกและรถติดนั้น
      สาเหตุไม่ได้เกิดจากระบบระบายน้ําทําไม่ทัน ขณะนี้ทําอยู่ครับ แต่เกิดจาก
      รถเล็กท่ีว่ิงไปถึงท่ีนั่นแต่ไม่กล้าไปจึงกลับรถบริเวณนั้นทําให้รถเล้ียวไม่ได้    
      รถจึงติดอยู่บริเวณนั้น ส่วนเร่ืองการระบายน้ําผมได้ให้ผู้อํานวยการกองช่าง
      สํารวจในจุดหนึ่ง คือจากโรงสีถึงแม้จะมีเคร่ืองสูบน้ําอยู่แล้ว แต่ก็ให้สํารวจดู
      โดยลองเอาน้ํามาออกถนนสุขุมวิท และตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้
      แนะนําว่าอยากจะให้สํารวจระบบการบริหารจัดการน้ําท้ังเขตเทศบาลเลย 
      ซ่ึงเร่ืองนี้ผมได้ประสานไปทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
      ท่านได้ให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาสํารวจ แต่บังเอิญ
      สํารวจแล้วไม่ได้กินมาถึงพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล เพียงแต่สํารวจออกไปนอกเขต
      เทศบาลนครระยองไปทางทับมาเสียส่วนใหญ่ ผมได้ประสานไปยังท่านว่า
      ช่วยแนะนําอาจารย์ท่ีมาสํารวจแนะนํามายังเทศบาลนครระยอง ผมจะมาคุย
      เร่ืองรายละเอียดว่าจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายอย่างไร ผมจะให้สํารวจท้ังเขต 
      เทศบาลเลย ถึงแม้อาจจะเช่ือมต่อไปยังเชิงเนิน หรือเนินพระ หรือน้ําคอก 
      เราจะได้แก้ไขท้ังระบบให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นจะเหมือนไปแก้ไขทีละจุด ทําให้
      การแก้ไขจะไม่สําเร็จอย่างยั่งยืน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาลครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ไม่ทราบสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล       ประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ก็ได้ฟังความคืบหน้าของศาลา
      ประชาคม ท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านก็คงสบายใจนะครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

 

 

 

 

 



 
14

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติม วันนี้สภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยอง ก็ได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
      ผมขอขอบคุณทางคณะท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านส่ือมวลชน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ผมขอปิดการประชุมครับ   

(ปิดประชุมเวลา 15.30  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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