
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2555 ครั้งที่ 2/2555 

วันที่ 6  ธันวาคม  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. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายมานะ กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายภาณุพงค์ พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นางวรกมล ป่ินปล้ืมจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
30. นายสุพรรณ บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
31. นายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
32. นายบุญปลูก ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
33. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายรักเร่ สําราญร่ืน สมาชิกสภาเทศบาล                    (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
4. นางก่ิงแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
5. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
8. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
9. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
10. นายธนวัฒน ์ พ้นช่ัว หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
11. นางซ่อนกล่ิน ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
12. นายธีรนิติ ศรีไผทสมันต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ 
13. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการส่ิงแวดล้อม 
14. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
15. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
16. นางสาวกนก อารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
17. นายนิยม ชุมสงฆ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
18. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
19. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 
20. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
21. นางสาวกัลยดา   ถนอมถิ่น ครูผู้ช่วย 
22. นายโจ   รุ่งเรือง ครูผู้ช่วย 
23. นางหนึ่งฤทัย   ชัยปราบ ครูผู้ช่วย 
24. นางกุลสตรี   ขาวรุ่งเรือง ครูผู้ช่วย 
25. นางนิภาพร   ชูขํา ครูผู้ช่วย 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น.  

นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ  - บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  
รองปลัดเทศบาล               ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง จุดธูปเทียนบูชา 

  พระรัตนตรัย และเป็นประธานในท่ีประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

      (  -ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย-  ) 

    - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                  เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                                             วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4  
                                             ประจําปี พ.ศ. 2555 คร้ังท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2555 แต่เนื่องด้วยการ
      ประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลไม่สามารถปฏิบัติ
      หน้าท่ีได้เนื่องจากติดภารกิจ  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
      การประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 กล่าวไว้ว่า 
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      ในการประชุมสภาท้องถิ่นคร้ังใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่
      หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าท่ี ให้สภาท้องถิ่น
      เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครอง   
      ส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการ
      ประชุมคราวนั้น บัดนี้สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่าน
      ประธานสภาเทศบาลนครระยองดําเนินการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านรองปลัดเทศบาลนครระยอง คุณสุธน  ซ่ือประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล    เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
        ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
        ท่านส่ือมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ
        ประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่านรองปลัดเทศบาลนครระยอง คุณสุธน  ซ่ือประเสริฐ 
      ได้บอกว่าท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ติดภารกิจจึงจําเป็นต้องเลือก
      เลขานุการสภาเทศบาลในการประชุมคราวนี้  ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภา
      เทศบาลท่านใด เห็นสมควรเสนอช่ือท่านใดเป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
      ในการประชุมคราวนี้ขอเชิญเสนอช่ือครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
      คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ครับ  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  
      ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขออนุญาตเสนอท่านรองปลัดเทศบาล 
      นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ ทําหน้าท่ีเลขานุการสภาเทศบาลนครระยองช่ัวคราว
      ในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองในคราวนี้ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์ มโนพรศิริกุล เสนอช่ือท่านรองปลัด 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล  คุณสุธน  ซ่ือประเสริฐ  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอช่ือผู้อ่ืนอีกหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอช่ือผู้อ่ืนอีก ก็เป็นไปตามท่ีท่านสมาชิก
      สภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ได้เสนอท่านรองปลัดเทศบาล  
      คุณสุธน  ซ่ือประเสริฐ ทําหน้าท่ีเลขานุการสภาเทศบาลในการประชุมคราวนี้  
      ขอเชิญท่านรองปลัดเทศบาล คุณสุธน  ซ่ือประเสริฐ ทําหน้าท่ีของท่านด้วยครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 
ประธานสภาเทศบาล    ประจําปี พ.ศ. 2555 คร้ังท่ี 2/2555 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 
      ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ วันนี้ผมมีเร่ืองท่ีจะ 
ประธานสภาเทศบาล              แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบครับ เร่ืองบรรจุและแต่งตั้ง
      บุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล 
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     1. นางสาวกัลยดา  ถนอมถิ่น แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย    
      โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

      (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

     2. นายโจ  รุ่งเรือง แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย              
      โรงเรียนนครระยองวิทยาคม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

      (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

     3. นางหนึ่งฤทัย  ชัยปราบ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย              
      โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

      (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

     4. นางกุลสตรี  ขาวรุ่งเรือง แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย              
      โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

      (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

     5. นางนิภาพร  ชูขํา แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย              
      โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

      (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

     ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป ทางเทศบาลนคร
      ระยองขอยินดีต้อนรับท้ัง 5 ท่านด้วยครับ 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                     

ระเบียบวาระที่  2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบในการรับมอบพัสดุท่ีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล 
                       นครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเร่ืองขอความเห็นชอบในการรับมอบพัสดุท่ีมีผู้อุทิศ 
ประธานสภาเทศบาล    ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของเทศบาลนครระยอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
        เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา
      เทศบาลนครระยอง เพ่ือขอความเห็นชอบในการรับมอบพัสดุท่ีมีผู้อุทิศให้
      เป็นกรรมสิทธ์ิของเทศบาลนครระยอง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

      หลักการ    ขอความเห็นชอบในการรับมอบพัสดุ  จํานวน 2 รายการ  
      ท่ีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธ์ิของเทศบาลนครระยอง  รายละเอียดดังนี้ 

                         1. บริษัท  ไออาร์พีซี  จํากัด  (มหาชน)  ส่งมอบสะพานเดินศึกษา
       ธรรมชาติป่าชายเลนและหอชมวิว  มูลค่า 8,000,000 บาท (แปดล้าน-
       บาทถ้วน)  รูปแบบส่ิงก่อสร้างประกอบด้วย  
                 - หอชมวิว เป็นอาคาร คสล. ทรงสามเหล่ียม 11 ช้ัน กว้าง 8 เมตร 
      ความสูง 22.10 เมตร (วัดจากระดับพ้ืนดินถึงเรือนยอดหลังคา)  จํานวน 1 หลัง 



 
5

                 - สะพานเดินศึกษาธรรมชาติ  เป็นสะพานแบบฐานเสาเข็มเดี่ยว  
      โครงสร้าง คสล. ทางเดินเป็นพ้ืนไม้  ตั้งแต่จุดทางเข้าถึงหอชมวิว   
      ความยาว  400  เมตร 
                 - จุดรวมพลหรือจุดพักชมวิว ขนาด 8 X 8 เมตร  จํานวน 1 จุด 

                        2. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด   ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้
      ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ํา  จํานวน 1 หลัง  มูลค่า 3,000,000 บาท  
      (สามล้านบาทถ้วน)  รูปแบบส่ิงก่อสร้างเป็นอาคาร คสล. ช้ันเดียว พ้ืนท่ีใช้สอย 
      ประมาณ 85 ตารางเมตร  ภายในแบ่งเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการ  
      จํานวน 2 ห้อง ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า จํานวน 1 ห้อง พร้อมติดตั้งชุดแสดง 
      นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับป่าชายเลนและประวัติพระเจดีย์กลางน้ํา 
       ประกอบด้วย 
         - โมเดลพ้ืนท่ีป่าชายเลนปากน้ําระยอง  จํานวน 1 ชุด 
                 - ตู้แสดงพันธ์ุไม้ป่าชายเลน  จํานวน 1 ตู ้
                 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จํานวน  3 เคร่ือง 
                 - โทรทัศน์ แอล ซี ดี  ขนาด  42 นิ้ว  จํานวน 4 เคร่ือง 
                  - และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการทํางานของระบบนิทรรศการ    
                รวมพัสดุ 2 รายการ  มูลค่า 11,000,000 บาท (สิบเอ็ด-
       ล้านบาทถ้วน) 

      เหตุผล  โครงการก่อสร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและหอชมวิว 
      และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ํา 
      เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ําระยองและป่าชายเลน 
      ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี และเทศบาลนครระยอง  โดยมีวัตถุประสงค์ จะพัฒนาพ้ืนท่ี
      ป่าชายเลนในเขตเทศบาลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลน  
      ให้กับนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนท่ัวไป เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่ง
      ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในอนาคต นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างสะพานเดิน
      ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและหอชมวิว ยังเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์
      เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวโรกาส 
      ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ครบ 84 พรรษา  เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 
      2554 อีกด้วย  โดยความร่วมมือจากภาคเอกชน จํานวน 2 ราย   
      ท่ีสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง  ได้แก่  

                       1. บริษัท  ไออาร์พีซี  จํากัด (มหาชน) ก่อสร้างสะพานเดินศึกษา
      ธรรมชาติป่าชายเลนและหอชมวิว  บริเวณพ้ืนท่ีป่าชายเลน  โซน 1  
      ชุมชนสมุทรเจดีย์ ถนนสมุทรเจดีย์  อําเภอเมือง จังหวัดระยอง   
      งบประมาณการก่อสร้าง  8,000,000 บาท  (แปดล้านบาทถ้วน)   

              2. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด  ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้
      ป่าชายเลน  พระเจดีย์กลางน้ํา บริเวณพ้ืนท่ีป่าชายเลน โซน 2  
      ศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ํา ถนนสมุทรเจดีย์ อําเภอเมือง 
      จังหวัดระยอง งบประมาณการก่อสร้าง 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)    

                        โดยภาคเอกชน  ท้ัง 2 รายข้างต้น ได้ดําเนินการก่อสร้างและทําการ
      ส่งมอบพัสดุให้กับเทศบาลเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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      ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
      แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 9  พ.ศ. 2553  หมวด 2 การจัดหา ส่วนท่ี 1  
      บทท่ัวไป  “ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่หน่วยการ
      บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
      พัสดุนั้นถ้าการกระทําดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหาร
      ราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบ
      จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น…” 

                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบในการรับมอบพัสดุ จํานวน 2 รายการ  
      ท่ีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธ์ิของเทศบาลนครระยองจากสภาเทศบาลนครระยอง 
      เพ่ือท่ีเทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไป  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สําหรับญัตตินี้เร่ืองขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล    ในการรับมอบพัสดุท่ีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธ์ิของเทศบาลนครระยอง  
      ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 
      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ครับ 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล      ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ในการรับ
      มอบในวันท่ีแห่เรือห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ํา ผมไม่ทราบว่าวันนั้นเป็นการ 
      รับมอบอะไรท่ีเก่ียวกับหอชมวิวใช่หรือไม่ และไม่ทราบว่ามีการทําพิธีอะไร 
      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลสอบถามทางผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา เชิญสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาลท่านอ่ืนครับ  
      (  -ไม่มี-  ) 
    - เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   
      คือในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 วันลอยกระทง ในวันนั้นมีการแห่เรือห่ม
      ผ้าพระเจดีย์กลางน้ํา บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) จึงถือโอกาส 
      ในวันลอยกระทงมาทําพิธีเปิดหอชมวิว ส่วนเร่ืองการส่งมอบ ได้มีการทํา
      หนังสือส่งมอบมาก่อนหน้านั้นแล้ว ในวันนั้นจึงเป็นเพียงการทําพิธีเปิดเป็น
      ทางการเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมได้อย่าง
      เป็นทางการ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิกสภา
      เทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล     มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
      เห็นชอบในการรับมอบพัสดุท่ีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธ์ิของเทศบาลนคร
      ระยอง โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 23 ท่าน เป็นเอกฉันท์-) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ จํานวน 23 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล
      นครระยองแห่งนี้เห็นชอบในการรับมอบพัสดุท่ีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ
      เทศบาลนครระยอง 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบในการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล 
      นครระยอง 

ระเบียบวาระที่  3 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
                       ประเภทเงินสํารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเร่ืองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณ พ.ศ.2556 ประเภทเงินสํารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
      ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   
                ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 
      เทศบาลนครระยอง  เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
      งบประมาณ พ.ศ.  2556  ประเภทเงินสํารองจ่าย  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
      โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

      หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556   
      ประเภทเงินสํารองจ่าย  จํานวน  805,500 บาท (แปดแสนห้าพันห้าร้อย-
      บาทถ้วน)  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

    สํานักการสาธารณสุข 
      แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
     1. ค่ากล้องวงจรปิด  จํานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งท่ีอาคารศูนย์การเรียนรู้        
      ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ํา  เป็นเงิน 87,000 บาท (แปดหม่ืนเจ็ดพัน-
      บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  รายการท่ี 1  
     2. ค่าสัญญาณกันขโมย  จํานวน 1 ชุด   พร้อมติดตั้งภายในอาคาร
      ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ํา เป็นเงิน  40,000 บาท  
      (ส่ีหม่ืนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  รายการท่ี 2  
      ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
     3. ค่าติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง อาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน   
      พระเจดีย์กลางน้ํา เป็นเงิน 10,500 บาท  (หนึ่งหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) 
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการท่ี 3 
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      4. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอชมวิว เป็นเงิน 178,000 บาท 
      (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
      รายการท่ี 4 
                        5. ค่าติดตั้งราวสแตนเลสหอชมวิว เป็นเงิน 490,000 บาท  
      (ส่ีแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  รายการท่ี 5 

     รวมท้ังส้ิน 5 รายการ เป็นเงิน 805,500 บาท (แปดแสนห้าพันห้า-
      ร้อยบาทถ้วน)   

      เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครระยอง ได้รับมอบสะพานเดินศึกษาธรรมชาติ
      ป่าชายเลนและหอชมวิว จาก  บริษัท ไออาร์พีซี  จํากัด (มหาชน)  
      มูลค่า 8,000,000 บาท  (แปดล้านบาทถ้วน)  และอาคารศูนย์การเรียนรู้
      ป่าชายเลน  พระเจดีย์กลางน้ํา  จาก  บริษัท  บีแอลซีพี เพาเวอร์  จํากัด   
      มูลค่า  3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์จะพัฒนา
      พ้ืนท่ีป่าชายเลนในเขตเทศบาลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลน 
      ให้กับนักเรียน  นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็น
      แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในอนาคต และเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
      ครบ 84 พรรษา  เป็นท่ีทราบแล้วนั้น  ในการนี้เทศบาลมีความจําเป็น  
      ต้องทําการปรับปรุงพัสดุท่ีได้รับมอบท้ัง 2 รายการ  เนื่องจาก 
                       1. สะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและหอชมวิว  ในส่วนของ
      หอชมวิวมีลักษณะโครงสร้างภายนอกท่ีอาจเกิดความเส่ียงต่อการเกิด
      อันตราย หากผู้มาใช้บริการไม่ระมัดระวังเพียงพอ จึงมีความจําเป็นต้อง
      ติดตั้งราวบันไดและราวกันตกเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้
      บริการ  และปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือความสวยงาม 

              2. อาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ํา ภายใน
     อาคารติดตั้งชุดจัดแสดงนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์และส่ือทัศนูปกรณ์ 

     ท่ีทันสมัยเป็นจํานวนมาก  จึงมีความจําเป็นต้องติดตั้งระบบป้องกันภัย
     เพ่ิมเติม เพ่ือรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
               ดังนั้น  เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
      คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยองจึงได้พิจารณาให้โอนเงินงบประมาณ
      รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ประเภทเงินสํารองจ่าย   
      จํานวน  805,500 บาท (แปดแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ไปตั้งจ่ายเป็น
      รายการใหม่ เพ่ือดําเนินการดังกล่าว และได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนา
      เทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 แล้ว   
        ซ่ึงตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
      ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 “ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
      รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ  ปริมาณ   
      คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
      ของสภาท้องถิ่น” 
     จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง  
      เพ่ือท่ีเทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไป ขอกราบเรียนท่านประธานสภา 
      เทศบาลเพ่ือความกระจ่างของเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของหอ 
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      ชมวิวขณะนี้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงมีราวสแตนเลสค่อนข้างจะ 
      แน่นหนา แต่เม่ือทางคณะผู้บริหาร และหลาย ๆ ฝ่ายได้เคยเดินไปชม 
      ถึงยอดสุดแล้วนั้น ปรากฏว่าราวสแตนเลสมีช่องไฟค่อนข้างห่าง ทําให้ 
      เด็กเล็กอาจสามารถเล็ดลอดออกไปได้ ซ่ึงในอนาคตข้างหน้าทางเทศบาล 
      นครระยองมีโครงการท่ีจะนําเด็กนักเรียนในสังกัดของเทศบาลไปศึกษา
      นิเวศน์ป่าชายเลน การเดินขึ้นไปเป็นหมู่คณะ หากเด็กหยอกล้อเล่นกันอาจ
      ทําให้เด็กเล็ดลอดช่องราวสแตนเลส หลุดลงไปข้างล่างอาจเกิดอันตราย 
      บาดเจ็บหรืออาจเสียชีวิตได้ ดังนั้นผมจึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติสภา
      เทศบาลเพ่ือนําเงินสํารองจ่ายไปต่อเติมเพ่ือให้เกิดความม่ันคง เพ่ือให้เกิด
      ความแข็งแรง และเกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา และพ่ีน้อง
      ประชาชนท่ีจะเข้าไปเยี่ยมชมในหอแห่งนี้ ส่วนอีกจุดหนึ่งคือของบริษัท บีแอลซีพี 
      เพาเวอร์ จํากัด ท่ีทําศูนย์การเรียนรู้ปรากฏว่ามีเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  
      มีเคร่ืองมัลติมีเดีย มีมูลค่าค่อนข้างสูง เนื่องจากว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวไม่มี 
        เหล็กดัด น่าจะเป็นอันตรายต่อการงัดแงะ จึงมีความต้องการจะติดกล้อง
      วงจรปิด และให้มีสัญญาณกันขโมย ถ้ามีสัญญาณกันขโมยสักหนึ่งจุด  
      หากมีการงัดแงะสัญญาณจะดังขึ้น ทําให้เจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลความปลอดภัยทราบ 
      ซ่ึงเป็นการป้องกันทรัพย์สินของเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภา
      เทศบาลไปยังเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับท่าน
      ประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สําหรับญัตตินี้เร่ืองขออนุมัติโอนเงิน  
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเภทเงินสํารอง
      จ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
      จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  
      รัตนพรวารีสกุล ครับ  

นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล      ผมมีข้อคิดเห็นบางประการท่ีจะนําเสนอต่อทางคณะผู้บริหาร  
      ถ้าดูในหน้าท่ี 2 ในเร่ืองของเหตุผล ข้อท่ี 2 ผมขออนุญาตอ่านครับ  
      2. อาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ํา ภายในอาคารติดตั้ง
      ชุดจัดแสดงนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์และส่ือทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัยเป็น
      จํานวนมาก จึงมีความจําเป็นต้องติดตั้งระบบป้องกันภัยเพ่ิมเติม  
      ผมขออนุญาตนําเสนออยู่ 2 – 3 ข้อ ครับ ข้อท่ี 1 ผมคิดว่าบริเวณนั้นเป็น
      พ้ืนท่ีค่อนข้างกว้างขวาง เพราะฉะนั้นตัวเดียวอาจจะไม่พอ น่าจะมีการติดตั้ง
      กล้องวงจรปิดมากกว่านี้ ข้อท่ี 2 เนื่องจากว่าเทศบาลมีโครงการอยู่แล้วใน
      เร่ืองของการติดตั้งกล้องวงจรปิดในการประชุมสมัยคร้ังท่ีผ่านมา ผมคิดว่า
      หากเราเอาตัวนั้นมาเช่ือมกันของท่ีมีอยู่ก็น่าจะเป็นการประหยัดงบประมาณ
      ได้มากกว่านี้ และน่าจะเพ่ิมจํานวนกล้องได้ด้วย ข้อท่ี 3. เป็นการรักษา
      ความปลอดภัยของเซิฟเวอร์ด้วย หากว่าเรานําเซิฟเวอร์ไปติดตั้งท่ีตัวอาคารเลย 
      ผมคิดว่าหากมีการงัดแงะขึ้นมา หากมีผู้ไม่ประสงค์ดีเขาทําลายเซิฟเวอร์ 
      ก็จะทําให้ข้อมูลตรงนั้นหายไปได้ หากมาไว้ท่ีเทศบาลก็น่าจะปลอดภัย
      มากกว่า ขอบคุณครับ 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ครับ  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล      ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในญัตตินี้ผม
      เห็นด้วยกับทางผู้บริหารท่ีเสนอมายังสภาแห่งนี้ในเร่ืองของการติดตั้ง 
      อุปกรณ์และกล้องวงจรปิด หรือสัญญาณกันขโมย หรือราวสแตนเลสกันตก 
      แต่ส่ิงท่ีผมอยากเสนอท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปผู้บริการคือเร่ืองของ
      การประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยท่ีสุดเทศบาลมีหอชมวิวท่ีภาคเอกชนเห็น
      ความสําคัญและสร้างให้ และมีธรรมชาติท่ีสวยงาม อยากให้ทางผู้บริหาร
      เล็งเห็นตรงนี้เร่ืองการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบว่าขณะนี้
      ในเขตเทศบาลของเราก็มีจุดสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ และเป็นสถานท่ีท่ี
      น่าจะไปศึกษา อีกเร่ืองหนึ่งคือเม่ือสักครู่ท่ีท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าจะมี
      โครงการนําเด็กนักเรียนในสังกัดของเทศบาลไปชม ส่ิงท่ีอยากฝากคือน่าจะ
      ประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวไปยังโรงเรียนท่ีไม่ใช่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลว่า
      ขณะนี้อยากจะให้พานักเรียนของโรงเรียนแต่ละแห่งไปศึกษาเพ่ือจะไป
      ปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนได้สนใจในเร่ืองของป่าชายเลน และรักธรรมชาติ
      ให้มากขึ้น เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการท่ีเทศบาลจะดําเนินการใช้งบประมาณ
      ในคร้ังนี้ ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน ครับ  

นางอําไพ  วงเวียน  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล      ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางอําไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 
      ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัท บีแอลซีพี 
      เพาเวอร์ จํากัด ฝ่ายของนิติบัญญัติหรือฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลต้อง 
      ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งท่ีท่านให้การสนับสนุนมา แต่ท้ังนี้ต้องขึ้นอยู่กับ 
      ฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกเทศมนตรีท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์  
      ซ่ึงในการท่ีเขายินดีและเต็มใจท่ีจะมอบให้เป็นวัสดุของทางราชการ โดยให้
      เทศบาลเป็นผู้ดูแล แต่ส่ิงท่ีดิฉันอยากฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง
      ผู้บริหารคือในเร่ืองของความปลอดภัยนั้นสําคัญมาก ซ่ึงมองดูแล้วท่าน
      นายกเทศมนตรีท่านมีความรอบคอบท่ีจะต้องทําราวกันตก แต่สําคัญท่ีสุด
      คือกล้องวงจรปิดกับสัญญาณกันขโมย และท่ีเจดีย์กลางน้ําถือว่าเปล่ียว
      พอสมควรหากเทียบกับในเมือง คือเป็นสถานท่ีท่ีวัยรุ่นจะมาพบปะกันก็ได้
      โดยท่ีเราไม่รู้ การติดตั้งกล้องวงจรปิดกับสัญญาณกันขโมยนั้นดิฉันอยากจะ
      ใช้คําว่า “วงจรเปิด” ได้หรือไม่ เพราะเกรงว่าจะปิดตลอดไป อยากฝากตรงนี้ไว้ด้วย 
      ขอบคุณค่ะ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน เชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ครับ  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล      ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  
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      ผมยังติดใจข้อท่ี 4 และข้อท่ี 5 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอชมวิวลงทุนไป
      เป็นเงิน 178,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) ผมว่าต่อไป
      จะสูญเปล่า เพราะว่าบริเวณนั้นเป็นพ้ืนทรายกระแสน้ําแรงหากเราไม่ลง 
      เข็มกันดินถล่ม น้ําจะกัดเซาะไปเร่ือย ต่อไปก็จะหายไป ซ่ึงไหน ๆ ลงทุนแล้ว
      ก็ลงทุนให้ดีไปเลย เหมือนเจดีย์กลางน้ําขณะนี้ข้างในโพลงหมดแล้ว ต่อไป
      ต้องแก้ไขเหมือนกัน ส่วนข้อท่ี 5 ค่าติดตั้งราวสแตนเลสหอชมวิว เป็นเงิน 
      490,000 บาท (ส่ีแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) ตรงนี้ผมไม่โทษใครครับ  
      ต้องโทษท่ีว่าออกแบบมาคร้ังแรก ความจริงต้องคํานึงถึงด้วยว่าเด็กขึ้นไปนั้น
      อาจจะลอดได้ท้ังตัวและตกลงมา ไม่น่าจะมาเสียเงินอีก แต่ไม่เป็นไรครับ 
      เพ่ือความรอบคอบของท่านผู้บริหาร เงินจํานวน 490,000 บาท (ส่ีแสน-
      เก้าหม่ืนบาทถ้วน) นี้ เป็นเงินสํารองจ่าย ผมว่าน่าจะไปคุยกับบริษัท ไออาร์พีซี 
      จํากัด (มหาชน) เทศบาลทําให้แล้ว ไหน ๆ จะมอบก็มอบเสียให้หมด 
      ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา เชิญสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์   
      สุรนารถ ครับ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองท่ีเคารพ ท่านนายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาล      ท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล
      นครระยอง เขต 4 พูดถึงหอชมวิวและอาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน 
      พระเจดีย์กลางน้ํา ภายในอาคารติดตั้งชุดจัดแสดงนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์
      และส่ือทัศนูปกรณ์ ถึงตอนนี้ตั้งงบประมาณเก่ียวกับปรับปรุงภูมิทัศน์หอ 
      ชมวิวไว้น้อย ผมเห็นว่าในบริเวณหอชมวิวท่ีเรารับมาแล้ว การก่อสร้างก็ดี 
      เศษส่ิงวัสดุก่อสร้างก็ดี ยังตกหล่นอยู่ ซ่ึงจะเป็นภาระของใครคนใดคนหนึ่ง
      หรือไม่ เพราะท่ีเรารับมาแล้ว จะมีเศษวัสดุ เช่น สะพานเก่าท่ีร้ือและทําใหม่
      ก็ยังมีเศษวัสดุเก่าอยู่ แล้วมีงบประมาณ 178,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ด-
      หม่ืนแปดพันบาทถ้วน) เพียงแค่ปูอิฐตัวหนอนกับแท่งปูนกันอิฐตัวหนอน 
      เท่านั้นเอง ไม่ได้พูดถึงการท่ีจะไปปรับปรุงในส่วนจัดเก็บวัสดุส่ิงก่อสร้างท่ี
      หลงเหลืออยู่ แต่ในส่วนของศูนย์ศึกษาส่ิงแวดล้อมนั้นผมเห็นด้วยท่ีจะติดตั้ง
      กล้องวงจรปิด และต้องรีบทําเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ 
      ทุกวันนี้มีขโมยมาก หากรีบติดตั้งได้ก็จะดี ถึงแม้จะมีเจ้าหน้าแต่ก็มีไม่ก่ีคน 
      ซ่ึงในแต่ละจุดจะดูแลตลอดเวลาไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าท่ีต้องเดินไปดูตามจุด
      ต่าง ๆ ด้วย อยากให้ติดตั้งให้เร็ว เพราะของในนั้นมีมูลค่าค่อนข้างสูง ไม่ใช่
      ว่าเวลามีแขกมาเยือนหรือมาเยี่ยมชมแล้วไม่มีของให้เขาดู ฝากในส่วนของ
      งบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอชมวิว และอยากให้เพ่ิมในส่วนท่ีจัดเก็บเศษ
      วัสดุท่ีเป็นส่ิงก่อสร้างซ่ึงมีอยู่ค่อนข้างมากด้วย ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ เชิญสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   
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               ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลหลาย ๆ ท่าน ท่ีได้เป็นห่วงเป็นใยใน 
      หลาย ๆ เร่ือง และได้ให้คําแนะนํามา เช่นเร่ืองการประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ 
      ผมได้หารือไปยังบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด และบริษัท ไออาร์พีซี 
      จํากัด (มหาชน) ให้ทําป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมกัน เดิมท้ังสองบริษัทจะทํา
      แยกกันคนละป้าย ตั้งดูแล้วอาจจะเกะกะเกินไป ท้ังสองบริษัทก็ได้ตกลง
      ร่วมกันว่าจะออกงบประมาณร่วมกันเองเพ่ือทําให้เทศบาล  และติดตั้งตาม
      จุดต่าง ๆ เพ่ือเป็นป้ายบอกทางมายังป่าชายเลนและเจดีย์กลางน้ํา ส่วนเร่ือง
      อาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน  พระเจดีย์กลางน้ํา  ของ บริษัท บีแอลซีพี 
      เพาเวอร์  จํากัด ยังไม่ได้มีพิธีเปิด เพียงแต่ทําหนังสือส่งมอบมาแล้ว  
      ทางบริษัทแจ้งว่าจะมาเปิดได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยจะทําพิธี
      เปิดอย่างเป็นทางการอีกคร้ังหนึ่ง ส่วนเร่ืองการเก็บซากวัสดุเก่านั้น ผมได้พา
      คณะผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) เข้าไปเดินดู
      ท่านได้เห็นว่าสะพานเก่าท่ีอยู่ใต้สะพานใหม่ก็ส่วนหนึ่ง ผมได้คุยไว้ว่าขณะนี้
      หอชมวิวเสร็จแล้ว และสะพานทางเดินไปถึงชมวิวเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมี
      บางส่วนท่ียังสามารถแยกจากหอตรงนั้นไปถึงองค์พระเจดีย์กลางน้ําได้  
      โดยอยากจะให้เช่ือมถึงกันได้ เส้นทางคาดว่าประมาณ 1,000 เมตร  
      ผมจึงของบประมาณต่อไปเลยว่าหากมีโอกาสอยากจะของบประมาณมา
      บริหารจัดการตรงนี้ต่อไปอีก เพ่ือจะได้เป็นเนื้องานเดียวกัน เพ่ือเวลาเดินจะ
      ได้เดินได้รอบ ซ่ึงทางคณะผู้บริหารของ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 
      ท่านเห็นด้วยบอกว่าจะส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ามาหารือ อาจจะจัดทําให้เป็น 
        ช่วง ๆ ไป ส่วนของบริษัท  บีแอลซีพี เพาเวอร์  จํากัด เช่นเดียวกัน  
      ผมได้บอกว่าทําศูนย์เรียนรู้ตรงนี้แล้ว และมีสะพานเดินเข้าไปในป่าชายเลน
      เช่นเดียวกัน อยากจะของบประมาณเพ่ิมเติมจาก บริษัท  บีแอลซีพี  
      เพาเวอร์  จํากัด เป็นโครงการต่อไปเพ่ือทําสะพานทางเดินให้ได้ไกลมาก
      ท่ีสุด เพ่ือให้เด็กนักเรียน และพ่ีน้องประชาชน ได้เข้าไปศึกษาดูงานและเข้า
      ไปเท่ียวไปเยี่ยมชมกัน ส่วนเร่ืองกล้องวงจรปิดท่ีขอเสนอในคร้ังนี้  
      จํานวน 1 ตัว ซ่ึงในปี 2556 เราได้ตั้งงบประมาณไว้ชุดหนึ่งจํานวนส่ีล้าน-
      กว่าบาท และจะกันส่วนหนึ่ง อาจจะเป็น 1 – 2 ตัว ไปอยู่แถวพระเจดีย์
      กลางน้ํา อย่างน้อยกล้องท่ีนั่นก็มีอยู่ตัวหนึ่ง และกล้องทางเทศบาลอีกชุดหนึ่ง 
      ซ่ึงสามารถจะดูได้ในหลาย ๆ ด้าน และท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลกล่าวถึง
      ว่าออกแบบมาคร้ังแรก ความจริงต้องคํานึงถึงด้วยว่าเด็กขึ้นไปนั้นอาจจะ
      ลอดได้ท้ังตัวและตกลงมา ไม่น่าจะมาเสียเงินอีกนั้น  ซ่ึงเนื่องจากงบประมาณ
      ท่ีได้มาค่อนข้างจํากัด การออกแบบโครงความปลอดภัยเลยมีความห่าง
      เช่นนั้น  ซ่ึงจริง ๆ แล้วความปลอดภัยก็น่าจะได้อยู่ครับหากทุกคนเดินด้วย
      ความระมัดระวัง แต่เราเกรงว่าเด็กช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 2 ท่ีมีคณะครู
      พามา และหากขึ้นไปแล้วเด็กมีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจจะแหย่เล่นกัน 
      หรือผลักกันเบา ๆ ก็อาจจะหลุดลงไปได้ จึงไปเพ่ิมความถี่ของช่องไฟ 
      เหล็กดัดให้เล็กลง และไปยึดโครงเหล็กท้ังหมดให้เช่ือมถึงด้านหลังคาเพ่ือให้
      เกิดความม่ันคงแข็งแรงยิ่งขึ้น ซ่ึงผมคิดว่าเร่ืองนี้น่าจะมีความจําเป็น 
        โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันท่ี 10 – 12 ธันวาคม 2555 นี้ จะมีงานนิทรรศการ  

  ของกระทรวงศึกษาธิการ และมีเด็กนักเรียนเข้ามาแข่งขันกีฬา มีการจัด 
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  นิทรรศการต่าง ๆ พร้อมด้วยผู้ปกครอง คาดว่าประมาณแสนคน ขณะนี้ท่ีพัก  
  เต็มหมด คาดว่านักเรียนท่ีมาจากต่างจังหวัดเม่ือทราบข่าวว่ามีหอชมวิวแล้ว 
  คงอยากจะขึ้นไปเท่ียวไปชม ซ่ึงผมได้กําชับเจ้าหน้าท่ีว่าถึงวันนั้นหากยังไม่ 
  ปลอดภัยเต็มท่ีก็จะให้ทางกําลัง อปพร. ไปยืนดักไว้ท่ีช้ันสอง ให้ขึ้นแค่ช้ัน 
  สองพอ และหากหลังจากงบประมาณนี้ผ่านแล้ว เทศบาลจะเร่งระดมทําให้ทัน  
  ก็สามารถท่ีจะขึ้นไปถึงช้ันบนสุดได้ด้วยความปลอดภัย กราบเรียนท่าน 
  ประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล    ประสงค์สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
      มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
      เห็นควรให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
      ประเภทเงินสํารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 23 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 23 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล
        นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2556  ประเภทเงินสํารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ผมขอฝาก
      ทางคณะผู้บริหารเร่ืองนี้ด้วย เพราะเป็นเร่ืองเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิต
      และทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน ผมขอให้ทางคณะผู้บริหารรีบดําเนินการด้วยครับ  
      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   
                ผมต้องขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลขอบคุณไปยังบริษัท ไออาร์พีซี 
      จํากัด (มหาชน) ท่ีได้จัดสรรงบประมาณให้เทศบาล จํานวน 8,000,000 บาท 
      (แปดล้านบาทถ้วน) เพ่ือสร้างสะพานชมป่าชายเลนและหอชมวิว  
      และขอขอบคุณบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์  จํากัด ท่ีได้อนุมัติงบประมาณ 
      จํานวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพ่ือมาสร้างศูนย์ศึกษา
      ส่ิงแวดล้อมพระเจดีย์กลางน้ํา ผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล 
      ให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีอยู่ในท่ีนี้ พร้อมด้วยข้าราชการ  
      ได้โปรดยืนขึ้น และปรบมือให้กับท้ังสองบริษัทนี้ด้วยครับ  
      (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 
    - ขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ขอให้สองบริษัทนี้มีงบสนับสนุนให้กับ 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลนคระยองต่อไปเร่ือย ๆ นะครับ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
      ประเภทเงินสํารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ 
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ระเบียบวาระที่  4  ญัตติอื่น ๆ  

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

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล      ผู้ทรงเกียรติ เม่ือวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
      วันท่ี 5 ธันวาคม 2556 ท่ีศูนย์ราชการได้จัดพิธีถวายพระพร 
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงผมได้ไปร่วมพิธีในวันนั้นและมีประชาชน
      สอบถามผมขอตอบครับว่าในวันนั้นผมไปในฐานะตัวแทนของสมาชิกสภา
      เทศบาลนครระยอง และจะขอย้ําฝากประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง 
      ผู้บริหารเก่ียวกับเร่ืองน้ําไหล ไฟสว่าง ทางดี คือถนนราษฎร์บํารุงซ่ึงเคย
      เสนอว่าจะมีการขยายถนน โดยคร้ังนั้นท่ีเสนอคือเร่ิมจากเนินพระ คิดว่าคง
      จะยากครับ หากขยายผมคิดว่าตั้งแต่โรงฆ่าสัตว์มาถึงซอย 6 ไม่น่าลําบาก 
      ผมมองดูแล้ว บางคร้ัง 80 – 90 เปอร์เซ็นต์ ถึงเสาไฟ ก็ให้อยู่เหมือนเดิม 
      อีกข้างหนึ่งอาจจะ 1 เมตร แต่มันได้ถึง 1 เมตร 20 เซนติเมตร ผมคิดว่า
      น่าจะทําตรงนั้นได้ ทุกวันนี้ขัดอยู่แค่ตรงนั้นครับ ฝากท่านประธานสภา
      เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารช่วยพิจารณาเร่ืองนี้ด้วยครับ เช่น ท่ีซอย 6 
      ขณะนี้ดีมากเลยครับ สมัยนั้นผู้บริหารท่านหนึ่ง ซ่ึงท่านให้ความสนใจและได้
      ไปทําไว้ให้แล้ว อย่างเช่นซอย 6 ทุกวันนี้หากรถไม่จอดขวางทางในเวลา
      เร่งด่วน ก็จะไปได้ดี แต่ตอนนี้ยังขัดอยู่ท่ีถนนราษฎร์บํารุงขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ เชิญสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล       เทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  คุณวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์ ครับ    

นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองท่ีเคารพ ท่านผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล      ท่านเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ เร่ืองท่ีดิฉันจะถามต่อไปนี้คือ
      มีชาวบ้านเขาอยากฟังคําตอบจากท่านผู้บริหารให้ชัดเจนอีกคร้ัง ปัญหาคือ 
      เร่ืองถนนชุมพล ตลาดวัดลุ่มฯ ซ่ึงขณะนี้ถนนเป็นหลุมลึกมาก ซ่ึงงบประมาณ
      ของเทศบาลท่ีจะดําเนินการเร่ืองนี้ก็ได้ผ่านสภาแห่งนี้ไปแล้ว ไม่ทราบว่า 
      จะลงมือทําเม่ือไร เพราะขณะนี้ปัญหาเยอะมาก แม่ค้าบ่นทุกวันว่าเข็นของ
      ไปขายแล้วของหกหมด เพราะบริเวณนั้นจะเป็นหลุมลึก ฝากท่านประธานสภา
      เทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหารขอคําตอบเร่ืองนี้ด้วย  เร่ืองท่ีสองคือบริเวณ
      ถนนยมจินดา ขณะนี้ใกล้ถึงงานภูมิบุรีศรีระยองแล้ว ฝารางน้ํายังไม่เสร็จ  
      ซ่ึงบางช่วงก็เสร็จแล้ว แต่พบปัญหาเก่ียวกับขยะคือจะมีเศษหินปูนท่ีเกิดจาก
      การวางท่อโดยไม่มีการโกยขยะออก ซ่ึงจะเป็นภาระของเทศบาลท่ีต้องไปทํา 
      ขณะนี้เป็นบางช่วง ซ่ึงทางหัวถนนยมจินดาก็เร่ิมทําแล้ว แต่ช่วงกลางยังไม่มี
      ฝาท่อเลย ขอคําตอบจากผู้บริหารด้วย เร่ืองท่ีสามคืองานภูมิบุรีศรีระยอง 
      ซ่ึงจะถึงในวันพรุ่งนี้แล้ว สมาชิกสภาเทศบาลของเราบางท่านยังไม่ทราบ
      ว่าจะต้องเข้าไปร่วมงานหรือไม่ ยังไม่ได้รับหนังสือเชิญเลย สมาชิกสภา
      เทศบาลฝากถามเร่ืองนี้ด้วย ขอบคุณค่ะ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์ 
ประธานสภาเทศบาล       เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
      คุณสมชาย  แสงสุขขา ครับ  
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นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ
สมาชิกสภาเทศบาล      ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมจะพูด
      ถึงงานภูมิบุรีศรีระยอง ตามท่ีมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้พูดไปเม่ือสักครู่ 
      ผมขอย้ําอีกเล็กน้อยครับ คือพรุ่งนี้ก็จะถึงวันงานแล้ว สมาชิกสภาเทศบาล
      โดยเฉพาะ เขต 3 ยังไม่ทราบรายละเอียดเลยว่างานจะจัดแบบไหน อย่างไร 
      ผมไม่ทราบว่าดําเนินงานกันอย่างไร ผมขอตําหนิสักเล็กน้อย หากคร้ังต่อไป
      จะทําอะไรควรให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบบ้าง  หรือมีสิทธิออก
      ความเห็นได้บ้าง และการจัดงานนั้นจืดชืดมาก ชาวบ้านไม่ทราบเลยว่างาน
      ภูมิบุรีศรีระยองจะเปิดในวันพรุ่งนี้แล้ว ผมเดินไปตามชุมชนไม่มีใครทราบเลย 
      ท่ีผ่านมาคร้ังแรก ๆ ท่ีจัดงบประมาณน้อย จํานวนแปดแสนบาทเท่านั้นเอง
      แต่เท่าท่ีผมจําได้งานจะครึกคร้ืนมาก ชาวบ้านทราบกันท่ัวถึงว่าจะมีงาน 
      วันไหน และทุกคนก็ตั้งใจจะมากัน แต่ปัจจุบันนี้งบประมาณเพ่ิมเป็น 
      หนึ่งล้านสองแสนบาท แต่การประชาสัมพันธ์นั้นน้อยมาก ไม่มีใครทราบเลย  
      และการจัดงานไม่ทราบว่ามีอะไรบ้าง ผมสงสัยมากครับว่าทําไมสมาชิกสภา
      เทศบาลถึงไม่ทราบตรงนี้กันเลย ไม่มีการออกความเห็นอะไรได้บ้างเลย  
      ส่วนเร่ืองถนนชุมพลจะดําเนินการในเดือนมกราคม 2556 ตามท่ีสมาชิกสภา
      เทศบาลสอบถาม แต่ว่าก่อนท่ีจะถึงเดือนมกราคม 2556 นั้น ช่วยบรรเทา
      ให้ก่อนเล็กน้อยได้หรือไม่ครับ คือบริเวณไหนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ  
      ให้เอาแอสฟัลท์ไปปะ ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล       เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   
                ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลาย ๆ ท่านท่ีได้เป็นห่วงในกิจการงาน
      ของเทศบาลในหลาย ๆ เร่ือง โดยเฉพาะถนนชุมพล ซ่ึงเทศบาลได้ตั้ง 
      งบประมาณไปแล้ว ตั้งแต่หลักเมืองมาถึงแยกร้านกาแฟและจะเล้ียวซ้ายไปเข้า
      ตลาดวัดลุ่มฯ ขณะนี้เร่ืองอยู่ท่ีสํานักการคลังแล้ว อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง 
      คาดว่าเร็วนี้น่าจะได้ผู้รับจ้าง และจะลงมือทําให้เรียบร้อย ถ้าหากเป็นหลุม
      เป็นบ่อมากก็จะให้ทางเจ้าหน้าท่ีไปดูและแก้ไขปัญหาช่ัวคราว เพ่ือให้ผู้ท่ีมา
      ซ้ือของในตลาดหรือพ่อค้าแม่ค้าเดินได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนเร่ืองถนนยมจินดา
      ขณะนี้ดําเนินการเสร็จแล้ว เหลือแต่ฝารางซ่ึงคาดว่าช่วงงานนี้คงจะยัง 
      ไม่เสร็จ  จะเสร็จแค่บางส่วน ขณะนี้ดําเนินการไปค่อนข้างมากแล้ว  
      ผมได้เร่งช่างให้ดําเนินการอยู่ ซ่ึงฝารางนี้เทศบาลเราดําเนินการทําเอง  
      โดยซ้ือเหล็กมาเช่ือมต่อเอง และเอาไปใส่เป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ครบทุกจุด 
      ส่วนเร่ืองท่ีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลตําหนิมาว่าไม่ได้มีส่วนร่วมหรือไม่ค่อย
      ได้ทราบข่าวการจัดงาน ผมในฐานะนายกเทศมนตรี ต้องของกราบขออภัย
      อย่างสูงท่ีการทํางานบกพร่อง ซ่ึงผมจะขอรับข้อบกพร่องนี้กลับไปแก้ไข 
      ในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีรับผิดชอบ และจะไม่ให้เกิดความเสียหายเช่นนี้ 
      ในต่อ ๆ ไป ขอกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิก
      สภาเทศบาล ขอบคุณครับ  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะนําเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล       เพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติม วันนี้สภา 
        เทศบาลนครระยอง ก็ได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
      ผมขอขอบคุณทางคณะท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านส่ือมวลชน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ผมขอปิดการประชุมครับ   

(ปิดประชุมเวลา 12.00 น.) 

 

 

           (ลงช่ือ)            สุธน  ซ่ือประเสริฐ           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ) 
     รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี                                                                                                 
                                                        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 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

           (ลงช่ือ)                                            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 



 
17

                   (นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ) 
     รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี                                                                                                               
                                                        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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