
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2556 

วันที่ 7  มิถุนายน 2556 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

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

1. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี               (ไปราชการ) 
2. นายชาญสิทธิ์ มณีการังกูร  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายณวัฒน์ โตศักดิ์  แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
2. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
3. นายสุธน ซื่อประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
4. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
5. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
6. นางกิ่งแก้ว ถนอมถ่ิน ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
7. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
9. นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
10. นางสมร บัวคล้าย แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล 
11. นางสุนิสา ร่มรื่น  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
12. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
13. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
14. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
15. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
16. นางสุจิตรา อ่ิมสว่าง หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
17. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
18. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
19. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
20. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
21. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
22. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น.  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                                             วันนี้เปน็การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  
                                             ประจําปี พ.ศ. 2556 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเรียนเชิญ 
                                            ประธานสภาเทศบาลนครระยอง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็น 
                                            ประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                      ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่านที่ปรึกษา 
                                            นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ท่านสื่อมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ
   ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
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  สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2556 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองได้มา
   ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการเปิดประชุม
   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศเรียกประชุมด้วยครับ  

นายมนตรี  นันตติกูล  -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยองเรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2556 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 
                                            นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556  
                                            ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําปี 2556  ตั้งแต่วันที่ 10  
                                                   พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน  อาศัยอํานาจตามความ 
                                            ในมาตรา 25   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียก 
                                            ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2556   
                                            แห่งสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม  2556  เป็นต้นไป  
                                            มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 
                                            นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล      

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ผมมีเรื่องแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล   ให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ ดังนี้ 

  1. วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้  
  มอบหมายให้ท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง นายณวัฒน์  โตศักดิ์ เข้ามาร่วมการ 
  ประชุมสภาเทศบาลนครระยองในครั้งนี้ ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับ  

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

     2. รับโอนพนักงานเทศบาลมาดํารงตําแหน่งที่เทศบาลนครระยอง  
                           คือ ว่าทีเ่รอืตรเีชาวลติ  จนัมณี พนกังานเทศบาล ตาํแหนง่นิติกร  ระดบั 6ว   

งานนิติกรรมสัญญา ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองมาบตาพุด             
จังหวัดระยอง มาดํารงตําแหน่งนิติกร ระดับ 6ว งานนิติการ ฝ่ายนิติการ  
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  
2556 เป็นต้นไป  

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

3. บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
  1. นายชัยกร  ประยูรชาญ ตําแหน่งทันตแพทย์ ระดับ 4   
              งานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และการพยาบาล     
               สํานักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง   

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 
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2. นางสาวปิยวรรณ  นามทอง ตําแหน่งเภสัชกร ระดับ 4  
                  งานเภสัชกรรม กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และการพยาบาล  
                   สํานกัการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้  
                 ตั้งแตว่ันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

   4. รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมาบรรจุเป็นพนักงาน 
  เทศบาล คือ นางสาวอรอุมา  แซ่ซิ้ม ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  
  ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 6ว กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  
  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  สังกัดสํานักการแพทย์  
  กรุงเทพมหานคร มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
  พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 6ว  งานบริการทางการพยาบาล  กลุ่มงานบริการ 
  ทางการแพทย์และการพยาบาล   ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  
  มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป     

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

 5. บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล จํานวน 10 ราย ได้แก่ 
      1. นางสาวกชพรรณ  สมานธีรกุล แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  

                ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง สังกัดกองการศึกษา  
                เทศบาลนครระยอง  

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

      2. นางปฐมาวดี  ดีชะโชติ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย  
            โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนคร  

     ระยอง  

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

      3. นางสาวสุกัญญา  จุฑาภัทรกุล แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  
     ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สังกัดกองการศึกษา  
     เทศบาลนครระยอง  

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

      4. นางสาวพัชรนันท์  เจริญสุขนิธิกุล แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  
      ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา สังกัดกองการศึกษา  
     เทศบาลนครระยอง  

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

5. นายกิตติวุฒิ  สร้อยโสม แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย       
     โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง สังกัดกองการศึกษา  
     เทศบาลนครระยอง 

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 
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6. นายปิยะพงษ์  พิมเสน แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย    
     โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สังกัดกองการศึกษา  
     เทศบาลนครระยอง  

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

      7. นางจันทร์จิรา  เมธาจิโนทัย แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  
     ครูผู้ช่วย โรงเรียนนครระยองวิทยาคม สังกัดกองการศึกษา  
     เทศบาลนครระยอง 

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

8. นางสาวปภาวิน  กองสิน แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย     
     โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สังกัดกองการศึกษา  
     เทศบาลนครระยอง 

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

      9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุปราณี  ชุ่มปัก แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  
     ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สังกัดกองการศึกษา  
    เทศบาลนครระยอง  

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

10. นายพาทิศ  เหล็กกนก แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย     
     โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สังกัดกองการศึกษา  
     เทศบาลนครระยอง  

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  

     - ในนามของเทศบาลนครระยองขอต้อนรับครับ 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                     

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
  ประจ าปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1   
  ประจ าปี พ.ศ. 2556  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
ประธานสภาเทศบาล                สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป ีพ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม     

  2556 และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่  
  26 เมษายน 2556 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงาน 
  การประชุมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ์ ครับ  

นายบุญปลูก  ณีวงษ์  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล   และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายบุญปลูก  ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร   

  ระยอง เขต 4 ผมขออนุญาตแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม    
  2556 หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 3 ข้อความเดิมว่า ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล ขอแก้ไขเป็น ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ    
ประธานสภาเทศบาล                      

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
       เหน็สมควรให้รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
     สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม     

  2556 และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่  
        26 เมษายน 2556  โปรดยกมือครับ  

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

มติที่ประชุม    - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ     
  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556  
  และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่  

     26 เมษายน 2556   

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล  
    ประจ าปี พ.ศ. 2556 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้      
ประธานสภาเทศบาล    แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจําปี พ.ศ. 2556 เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง ตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   
ด้วยนายกเทศมนตรี ต้องรายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 
ต่อสภาเทศบาล เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน และสร้าง 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ   เทศบาลนครระยองได้จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน   
ประจําปี 2556 ฉบับนี้ขึ้นตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีนครระยองได้ 
แถลงต่อสภาเทศบาลนครระยอง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555  

เหตุผล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ  
ปัจจุบัน มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผล 
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี  
และประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สํานักงานเทศบาล เพ่ือสร้างความโปร่งใสใน 
การบริหารงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มองค์กร 
ต่าง ๆ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่มีความสําคัญเป็น 
อย่างยิ่งในการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลในเทศบาลนครระยองในการ 
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บริหารงานให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ในชุมชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ 
ภารกิจ และความมีประสิทธิภาพ  

จึงขอเสนอเพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองทราบ  ต้องขออนุญาต 
  ท่านประธานสภาเทศบาลฉายสไลด์เพื่อประกอบการบรรยาย ให้ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลได้ทราบถึงรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2556  

 (  -ฉายสไลด์ประกอบการบรรยาย-  ) 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี       

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงมตินะครับ       
ประธานสภาเทศบาล    แต่หากท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปี 2556 ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิก   
สภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ครับ 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    และท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภา  

  เทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ต้องขอชื่นชม 
  ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของเด็กในเขตเทศบาลนครระยอง  
  และโรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยอง ซึ่งเมื่อสักครู่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง 
  ว่ามีเด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดโขดทิมทารามที่สอบเข้าโรงเรียนระยองวิทยาคม 
  ได้ที่ 2 ต้องขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีด้วย อีกทั้งในเรื่องของตาราง 
  ในรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลที่แสดงให้เห็นว่ามีเด็กในสังกัด 
  โรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยองสอบเข้าต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ถึง  
  609 คน ต้องขอชื่นชมในผลการศึกษาของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง  
  อีกเรื่องหนึ่ง คือที่ผมดูในรายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลนครระยอง  
  ผมมีข้อสังเกตว่าในยุทธศาสตร์ที่ 2  หน้าที่ 1  ข้อที่ 2 พ้ืนฟูคุณภาพแม่น้ํา 
  ระยอง พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ําให้สวยงาม  เขียนไว้ว่า ข้อ 2  
  ฟ้ืนฟูคุณภาพแม่น้ําระยอง พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ําให้สวยงาม  
  และให้มาดูที่หน้า 26 ผมขอให้ท่านประธานสภาเทศบาลดูในเรื่องของแนวทาง  
  การปฏิบัติที่ว่ามีการปฏิบัติ และพัฒนาอย่างไรเพื่อจะเป็นการฟื้นฟูแม่น้ําระยอง 
  ผมมีข้อสังเกตอยู่ว่าในหน้าที่ 26 ข้อ 2 ที่บอกว่ามีการเก็บข้อมูลสํารวจและ 
  จัดทําแผนที่แหล่งมลพิษทางน้ํา ในนี้เขียนว่าผลสํารวจพบว่ามีครัวเรือนทั้งหมด  
  91 ครัวเรือน และบ้านพักอาศัย 69 ครัวเรือน ร้านอาหาร 7 ร้าน บ้านเช่า  
  10 ครัวเรือน ร้านคาร ์แคร์  ร้านซักผ้า ร้านขายของชํา ทั้งหมดมีปริมาณการใช้ 
  น้ําทั้งสิ้นห้าล้านหกแสนกว่าลิตร และคิดเป็นปริมาณน้ําเสียที่ปล่อยออกมาสี่ล้าน 
  สี่แสนกว่าลิตร ในย่อหน้าสุดท้ายเขียนไว้ว่ามีการปล่อยน้ําเสียลงท่อระบายน้ําของ 
  เทศบาล 57 ครัวเรือน จากทั้งหมด 91 ครัวเรือน มีการปล่อยน้ําเสียลงสู่แม่น้ํา 
  ระยองโดยตรง 32 ครัวเรือน และปล่อยลงพ้ืนดิน 2 ครัวเรือน สิ่งที่ผมจะเรียน 
  ถามคือเมื่อมีการสํารวจและได้ข้อมูลมาอย่างนี้แล้ว ทางเทศบาลมีนโยบาย 
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  หรือมีแผนงานอย่างไรบ้างที่ชาวบ้านหรือครัวเรือนปล่อยน้ําลงแม่น้ําระยอง 
  โดยตรง 32 ครัวเรือนนั้น ทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ เทศบาลมีนโยบาย  
  มีการรณรงค์ หรือมีการกระตุ้นอย่างไรบ้างที่ให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ตาม 
  ริมแม่น้ํา ได้มีการรับรู้ และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างนี้ หรือว่าเป็นเพียง 
  เทศบาลลงไปสํารวจแต่ยังไม่ได้แก้ไขอะไรทั้งสิ้น ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วย ซึ่งถ้ารู้ข้อมูล 
  อย่างนี้น่าจะมีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ เพ่ือจะได้ไม่มีการทิ้งน้ําโดยตรงลงสู่ 
  แม่น้ําระยอง ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์ มโนพรศิริกุล        
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง ตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ศึกษารายละเอียดในผลงานต่าง ๆ  
  ซึ่งตามที่เทศบาลลงไปสํารวจเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ําที่แต่ละครัวเรือนได้ปล่อย 
  น้ําเสียลงไป ปรากฏว่าน้ําเสียที่ปล่อยลงสู่แม่น้ําโดยตรงทั้งหมด 32 ครัวเรือน  
  ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ให้คําแนะนําว่าต่อไปก่อนที่จะปล่อยน้ําลงไปควรทํา 
  บ่อดักไขมันดักสิ่งของที่จะทําให้แม่น้ําเน่าเสียนั้นเสียก่อน แล้วค่อยปล่อยน้ํา 
  ลงสู่แม่น้ําโดยตรง อีก 2 ครัวเรือน คือปล่อยน้ําลงดินโดยตรงและทําบ่อบําบัด  
  เมื่อบําบัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยปล่อยลงดินเพ่ือให้น้ําซึม และน้ําที่ซึมลงไป 
  ใต้ดินนั้นไปเมื่อไปสู่แม่น้ําระยองก็จะเป็นน้ําที่ค่อนข้างมีคุณภาพและไม่เน่าเสีย 
  ได้ง่าย ซึ่งได้มีการสํารวจ แนะนํา และจะมีการรณรงค์เพ่ือไปสํารวจในหลายจุด 
  ที่อยู่ริมแม่น้ํา หรือเห็นว่าน่าจะเป็นแหล่งก่อให้เกิดน้ําเสียได้ก็จะลงไปแนะนํา  
  และตรวจสอบต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ        
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ครับ  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมชาย  
สมาชิกสภาเทศบาล   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยฉาย  

  PowerPoint ผลงานของกองการศึกษา ซึ่งดูจากสถิติแล้วสัดส่วนยังห่างกันมาก 
  ระหว่างโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียน ไม่ทราบว่าเป็นที่จํานวนนักเรียนหรือไม่  
  คือ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําสอบเข้าโรงเรียนระยองวิทยาคมได้ 2 คน  
  เท่านั้นเอง แต่โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามสอบเข้าโรงเรียนระยองวิทยาคม 
  ได้ 87 คน  ซึ่งตรงนี้เป็นสถิติท่ีแตกต่างกันมาก ไม่ทราบว่าไปเทียบกับนักเรียน 
  หรือว่าการสอนของอาจารย์มีมาตรฐานไม่เหมือนกัน ผมขอตั้งข้อสังเกตไว้  
  และท่านนายกเทศมนตรีได้บอกว่าการศึกษานั้นมาตรฐานเดียวกันแต่ทําไม 
  ผลออกมาจึงเป็นเช่นนี้ ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยขอบคุณครับ  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ครับ         
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ   

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง ตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ เท่าท่ีดูแล้วจํานวนตัวเลขค่อนข้าง 
  น่าตกใจว่าทําไมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําไปเข้าโรงเรียนระยองวิทยาคม 
  ได้แค่ 2 คน ซึ่งสาเหตุคือมีนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลปากน้ําไปสมัครสอบ   

  ที่โรงเรียนระยองวิทยาคมแค่ 2 คนครับ และสอบได้ทั้ง 2 คน ซึ่งตรงนี้ถือว่า 
  น่าชื่นชมครับ และสาเหตุที่สอบเข้าได้น้อยคือนักเรียนส่วนใหญ่  โดยเฉพาะ 
  โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําที่สอบเข้าโรงเรียนระยองวิทยาคมได้แค่  2 คน นั้น 
  คือส่วนใหญ่จะไปสอบที่โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา เนื่องจากโรงเรียน 
  อยู่ใกล้บ้าน ผู้ปกครองจึงให้เรียนที่โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา  ซึ่งไม่ว่าจะ 
  เป็นโรงเรียนระยองวิทยาคม  โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา  โรงเรียนวัดป่าประดู่  
  หรือโรงเรียนนครระยองวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่การศึกษาค่อนข้าง 
  ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน ทุกคนจึงไปเรียนในที่ต่าง ๆ ที่ใกล้บ้าน จึงเรียนท่าน 
  สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามมาเพ่ือให้คลายสงสัยครับ  ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด          
ประธานสภาเทศบาล    ประสงค์สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

มติที่ประชุม      - รับทราบ                     

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติอื่น ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล         ทางคณะผู้บริหาร ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน ครับ 

นางอําไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล   ที่เคารพ ท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอําไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลคะ เมื่อประมาณสามสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉัน 
  และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ได้มีโอกาสเข้าประชุมร่วมกับประธาน 
  ชุมชนในเขต 1 ทั้งหมด 10 ชุมชน ได้รับฟังถึงปัญหาต่าง ๆ ของเขต 1  
  ซึ่งมาสรุปรวมกันแล้วปัญหาของเขต 1 จะคล้าย ๆ กันคือ 1. ปัญหาขยะ  
  ซึ่งปัญหาขยะของเขต 1 ที่มีปัญหามากที่สุดเลย คือ ซอยหลังวัดป่าประดู่ 1  
  บริเวณบ้านเช่าด้านหลัง ขยะจะเกิดขึ้นเยอะมาก 2. ปัญหาน้ําท่วมขัง ซึ่งดิฉัน 
  ได้เคยพูดในช่วงหน้าฝนอย่างนี้ทุกครั้ง เหมือนกับว่าเขต 1 จะมาพร้อมกับ 
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  หน้าฝน เพราะปัญหาน้ําท่วมขังจะมีมาก สภาพพ้ืนที่ของเขต 1 ไม่เหมือน 
  เขตอ่ืน คือ เขต 1 ไม่มีคลอง และไม่มีทะเล การระบายน้ําค่อนข้างช้า  
  น้ําจะท่วมมากกว่าเขตอ่ืน ซึ่งเมื่อสองวันที่ผ่านมานี้ที่ฝนตกหนัก ที่มีปัญหาน้ําท่วมมาก  
  คือ ซอยไพบูลย์นิมิตรสุข  ไม่ทราบว่าได้ประกวดราคาหาผู้รับจ้างได้หรือยัง  
  ในซอยเกาะกลอย เกาะพรวดซอย 4 หากจะพูดให้เห็นภาพ คือ บริเวณทางผ่าน 
  บ้านท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอวบ  วงศ์มหา ขออนุญาตเอ่ยนามค่ะ  
  และศูนย์การค้าซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจ ซึ่งเนินนานมาแล้ว  12 ปี ที่ดิฉันเป็น 
  สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งอาจจะแก้ไขอะไรที่ไม่ได้มาก แต่ก็ต้องตั้งใจที่จะแก้ไข 
  ปัญหานั้นให้ได้ และบริเวณถนนจันทอุดมทั้งสองฝั่ง บริเวณโรงสีทรงไทยเก่า  
  ซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นพ้ืนที่ต่ํา เวลาฝนตกจะเกิดปัญหาการจราจรตามมา  
  ท่านประธานสภาเทศบาลคะ สิ่งที่ดิฉันได้กล่าวมาท้ังหมดนี้ ขอฝากท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหารว่าช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้ว เราแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนไม่ได้  
  เราเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมันหรือยังในเรื่องของฝนหรือภัยธรรมชาติ 
  ที่จะตามมา คือ หากฝนตกมากแล้วเครื่องสูบน้ําพร้อมหรือไม่  จุดที่ดิฉันบอกมา 
  ได้เกิดปัญหามากมาย พร้อมหรือไม่ที่จะวางในแต่ละจุด และขอให้ลอกท่อบ่อยข้ึน  
  เพราะท่ีดิฉันพูดเมื่อสักครู่นี้พูดในเรื่องของขยะก่อนอันดับแรก ปัญหาน้ําท่วมขังใน 
  ท่อระบายน้ําก็เกิดตามมา ขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วยว่า 
  ให้เตรียมรับมือกับภัยธรรมชาตินี้ โดยเฉพาะเขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลที่รับฟัง 
  ปัญหาของพ่ีน้องประชาชนมานั้นก็ค่อนข้างลําบากใจ  เพราะว่าตนเองก็ทําไม่ได้  
  ขอบคุณค่ะ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน เชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล         สภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ครับ  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล     ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ขออนุญาตอภิปรายเสริมจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ   
  วงเวียน ขออนุญาตเอ่ยนามครับ เรื่องปัญหาของเขต 1 ข้อมูลที่จะเพ่ิมเติม 
  ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารคือเรื่องของขยะอุดตันบริเวณ 
  หลังวัดป่าประดู่ ซอย 5 ซึ่งเมื่อมีฝนตกน้ําจะไม่ไหล เพราะมีปัญหาเรื่องขยะ 
  อุดตัน ขออนุญาตฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านยังผู้บริหารด้วยว่าควรจะมี 
  การแก้ปัญหาให้ยั่งยืน อีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องการลอกท่อที่ศูนย์การค้า  
  ทราบดีว่าศูนย์การค้าเป็นพื้นที่ของเอกชน ซึ่งทางเทศบาลไม่สามารถจะเข้าไป 
  ทําอะไรได้มาก แต่ว่าต้องขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร 
  ว่าควรจะหาวิธีว่าจะทําอย่างไรดีในเรื่องของท่อระบาย ปัญหาที่วันนั้นเรามีการ 
  ประชุมกับทางประธานชุมชนซึ่งร้องเรียนมาว่าปัญหานี้ต้องการให้ทางเทศบาล 
  ช่วยดําเนินการโดยด่วน คาดว่าจะมีปัญหาแน่นอนปีนี้ เพราะว่าเกิดการอุดตัน 
  และหากฝนตกหนัก 1 – 2 ชั่วโมง น้ําจะท่วมแน่นอน เรื่องสุดท้าย  
  คือเรื่องของซอยไพบูลย์นิมิตรสุข ที่หลายท่านได้พูด ผมเองก็ได้พูดมาหลายครั้งแล้ว  
  ชาวบ้านแถวนั้นร้องจนไม่อยากจะร้องแล้วว่าเมื่อไรจะทําเสียที  
  ขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าให้เร่งดําเนินการแก้ไข 
  ให้ด้วย ขอบคุณครับ 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ครับ 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมชาย  
สมาชิกสภาเทศบาล    แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 วันนั้นที่ประชุมท่าน  

  นายกเทศมนตรีบอกว่าท่อที่ไปบําบัดน้ําเสียใช้งานไม่ได้ ซึ่งประชาชนเดือดร้อน 
  เรื่องท่อที่อยู่กลางถนน และเมื่อก่อนพื้นผิวถนนชํารุด ท่านนายกเทศมนตรีบอก 
  ว่าท่อใช้งานไม่ได้ก็เหมือนกับต้องทิ้งเลย แต่มันติดที่ว่าถนนเวลานี้พ้ืนผิวจราจร 
  จะใช้งานไม่ได้แล้ว ทําอย่างไรประชาชนถึงจะได้พ้ืนผิวจราจรที่ดีกว่านี้   
  เรื่องท่ีสอง คือ โครงการปี พ.ศ.2556 มีทั้งหมด 101 โครงการ ที่ทําไป 
  บ้างแล้วในปี พ.ศ.2555 ซึ่งใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วบางโครงการยังไม่ได้ 
  ดําเนินการเลย อยากให้ท่านผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ช่วยเร่งดําเนินการ 
  ตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ  

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

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล   ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านท้องถิ่นจังหวัด   

  ระยอง และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ  
  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล 
  พูดถึงเรื่องปากท้อง เพราะปัจจุบันเศรษฐกิจค่อนข้างฝืดเคือง และค่าครองชีพ 
  พุ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ประชาชนคนจนลําบาก เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้มี 
  โอกาสไปกรุงเทพฯ ได้สั่งอาหารตามสั่ง ซึ่งกับข้าวสองอย่าง ราคาเพียงจานละ  
  35 บาท แต่กลับมาระยองราคาจานละ  45 บาท บางครั้งก็ราคา 47 บาท  
  ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าน่าจะประสาน 
  ทางพาณิชย์จังหวัดเพ่ือควบคุมราคาสินค้าที่เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค  
  เพราะว่าที่ระยองนั้นปัจจุบันสินค้าราคาสูงมาก เช่น ราคาหมูเนื้อแดงท่ีระยอง 
  แพงกว่าที่กรุงเทพฯ  ไก่ก็แพงกว่าที่กรุงเทพฯ ทั้งที่เรามีแหล่งผลิตอยู่ในจังหวัด 
  ระยองเองก็มี ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้ประสาน 
  ไปยังพาณิชย์จังหวัด หาทางควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เพราะผู้มี 
  รายได้น้อยค่อนข้างเดือดร้อน อีกเรื่องหนึ่ง คือ อยากเสริมเรื่องที่ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ขออนุญาตเอ่ยนามครับ เรื่องเก่ียวกับ 
  โครงการซึ่งในการประชุมครั้งที่แล้วผมได้พูดไปแล้วครั้งหนึ่ง ขณะนี้โรงเรียน 
  ก็ได้เปิดไปแล้ว บังเอิญผมได้มีโอกาสไปคัดเลือกเด็กนักเรียนเพื่อมาเล่นกีฬา 
  ตามโรงเรียนต่าง ๆ ได้ไปเจอโรงเรียนที่เขาเสนอโครงการเข้ามาแล้วผ่าน 
  งบประมาณไปแล้ว ในส่วนเรื่องของความปลอดภัยสําหรับเด็กนักเรียน เป็นต้น 
  ว่าราวกันเด็กตกจากอาคาร และรั้วต่าง ๆ ความจริงน่าจะได้จัดสร้าง จัดจ้างกัน 
  ตั้งแต่ตอนปิดเทอม พอเปิดเทอมมาเด็กนักเรียนจะได้ปลอดภัย  
  ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารเรื่องนี้ด้วย เพราะผม 
  กลับไปดูในโครงการปีที่แล้วเกือบทุกโรงเรียนเลยที่โครงการยังไม่แล้วเสร็จ  
 
 



 12 

 
  ยังไม่ได้ทํา เช่น เมื่อ 2 – 3 วันที่ผ่านมาผมได้ไปที่โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
  เพ่ือติดต่อหาเด็กนักเรียนมาเล่นฟุตบอล พบครูได้บอกว่าอาคาร 7 และอาคาร 8  
  ผ่านงบประมาณไปแล้วแต่ทําไมยังไม่ดําเนินการเสียที เพราะจะต้องคอยระวัง 
  เด็กนักเรียนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งน่าเห็นใจ ผมได้กลับมาดูก็เห็นว่ามีจริง ๆ  
  งบประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาท ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง 
  คณะผู้บริหารให้ช่วยเร่งดําเนินการให้ด้วย อย่างน้อยให้จัดทําในช่วงปิดเทอม   
  หากปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนได้ เพราะหากเกิดพลาดพลั้งไป 
  แล้วอาจจะทําให้เกิดปัญหามากจนรับไม่ไหว ฝากท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหารทั้งสองเรื่องนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล         เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ ครับ 

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์   - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ขออภิปราย  
      เกี่ยวกับถนนราษฎร์บํารุง และระบบน้ําเสียของคลองสวนสาธารณะโขดศาลเจ้า  
      บางครั้งท่ีเขาเชิญผมไปประชุม ผมก็ตอบเขาไม่ได้ ผมบอกเขาว่าอยู่ระหว่าง  

ดําเนินการครับ ผมยังตอบไม่ได้เลยว่าอะไรมันอยู่ตรงไหน และถนนราษฎร์บํารุง     
ไม่ทราบว่าดําเนินการได้หรือยัง เพราะตอนนั้นที่ว่ามีเรื่องท่ออยู่ใต้ดิน  
ผมต้องการให้ถนนสายนี้ใช้งานได้ดี แม้แต่ฟุตบาทก็อยากให้มีความสวยงาม  
และหากเป็นไปได้จากเนินมโนราห์ไปถึงโขดคลองศาลเจ้า อยากให้เสริมพ้ืนที่ 
  บริเวณเนินมโนราห์ให้สูงขึ้น และตรงไปที่โขดคลองศาลเจ้าให้เป็นพ้ืนที่ต่ํา 
  น้ําจะได้ไหลสะดวก และควรมีบ่อบําบัด ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่าน 
  ไปยังผู้บริหารให้ช่วยดําเนินการด้วย ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล         เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์ ครับ 

นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านผู้บริหาร เรื่องรางระบายน้ํา  
สมาชิกสภาเทศบาล     ขณะนี้เข้าหน้าฝน ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่า 

  รางระบายน้ําในซอยโรงก๋วยเตี๋ยว ซึ่งมีท่อหักทําให้น้ําไม่ไหล เวลาฝนตก 
  จะมีน้ําท่วมขัง ไม่ทราบว่าในเมื่องบประมาณการสร้างมีอยู่แล้วแต่ทําไม 

     ถึงยังไม่ได้ทํา อีกเรื่องหนึ่ง คือ รางระบายน้ําในตลาดวัดลุ่มฯ เทศบาลทําถนน แล้ว 
  แต่รางระบายน้ําของเก่ายังไม่ได้ทํา ซึ่งจะมีขยะลงไปมาก และช่วงหน้าฝน 
  จะแน่นเกิดน้ําท่วมขังข้ึน ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วย  
  ขอบคุณค่ะ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์ ครับ เชิญท่าน 

  นายกเทศมนตรีครับ   
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง ตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ    
ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่าน ในหลาย ๆ เขต ที่ได้เสนอ 
ปัญหาให้ได้รับทราบ และเพ่ือให้เป็นแนวทางในการแก้ไข ซึ่งช่วงนี้เข้า 
หน้าฝนผมได้สั่งทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เตรียมเครื่องสูบน้ํา 
ให้พร้อม เรามีท้ังเครื่องใหญ่ และเครื่องเล็ก เครื่องหาบหาม ซึ่งเมื่อสองวันก่อน 
ได้มีฝนตกลงมา จึงได้สั่งการในบางจุดให้เอาเครื่องใหญ่ไปใช้บ้าง บางจุดให้  
เอาเครื่องเล็กไปใช้ ส่วนเรื่องซอยไพบูลย์นิมิตสุขขณะนี้ผมได้ให้ทาง  
กองช่างออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมพร้อมส่งสํานักการคลัง  
เพ่ือประกาศหาผู้รับจ้าง ในหลาย ๆ จุดที่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้แจ้ง 
มาว่าอาจจะมีขยะอุดตันบ้าง จึงได้ให้ทางสํานักการสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อมลงไปสํารวจดูเกี่ยวกับเรื่องขยะและท่อระบายน้ําต่าง ๆ  
ผมขอฝากในบางจุดในตลาดวัดลุ่มฯ และฝากกราบเรียนไปยังพ่อค้าแม่ค้า  
ว่าขยะต่าง ๆ ให้พยายามใส่ถุงไว้แล้วนํามาทิ้ง ซึ่งเทศบาลจะดําเนินการ 
เก็บเอง ส่วนใหญ่จะนําขยะทิ้งลงไปในท่อระบายน้ํา เวลาฝนตกลงมา  
น้ําไหลลงมาก็จะเกิดการอุดตัน เมื่อเช้าได้มีผู้มาร้องเรียนที่ห้องทํางานผม  
ว่าขยะอุดตันน้ําจึงท่วม ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ลงไปแก้ไข คาดว่าน่าจะแก้ไขได้  
เรียบร้อย ส่วนเรื่องบ่อบําบัดน้ําเสียที่เป็นของกรมโยธาธิการ ซึ่งตอนนี้ได้ 

  ส่งมอบให้เทศบาลนครระยองมาแล้ว ผมได้หารือทางกองช่างว่าเมื่อทางกรม  
  ยังไม่มีงบประมาณมาให้ซ่อมบํารุงได้ ซึ่งถนนด้านบนค่อนข้างมีปัญหา  
  จึงให้ไปสํารวจดูและตั้งงบประมาณปรับปรุงผิวจราจรใหม่เลย อย่างน้อย 
  ใช้ได้ไปอีก 4 – 5 ปี ก่อน เพราะคาดว่ากว่างบประมาณจะมาก็คงอีกหลายปี   
  ซึ่งกว่างบประมาณจะมาผิวจราจรที่ปรับปรุงไปก็น่าจะอยู่ในช่วงเวลา 
  ที่จะสามารถกลับมาทําการซ่อมแซมต่อได้อีกในระดับหนึ่ง ส่วนเรื่องอาคารเรียนต่าง ๆ  
  ผมได้เร่งรัดทางกองช่างไว้แล้วว่าให้เร่งออกแบบ และส่งสํานักการคลัง  
  ประกวดราคาโดยเร็ว เพื่อนักเรียนจะได้เกิดความปลอดภัย ส่วนเรื่องสินค้า 
  ราคาแพงจะขอน้อมรับไว้ และจะไปประสานกับทางพาณิชย์จังหวัดว่า 
  ขอให้ควบคุมดูแลสินค้าให้อยู่ในราคามาตรฐานเหมือนจังหวัดอ่ืน ๆ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครับ  
ประธานสภาเทศบาล          

นายณวัฒน์  โตศักดิ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ท้องถิ่นจังหวัดระยอง   นครระยองที่เคารพทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี  

  ท่านปลัดเทศบาล และข้าราชการของเทศบาลนครระยอง วันนี้นับว่าเป็น 
  เกียรติที่ท่านประธานสภาเทศบาลได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
  ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของราชการส่วนภูมิภาค และทางผมซึ่งได้รับ 
  มอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งในฐานะที่ได้รับมอบหมาย  
  และในฐานะของผู้แทนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาร่วมรับฟัง  
  การประชุมสภาเทศบาลนครระยองในวันนี้ ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูง  
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  ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือในช่วงเดือนพฤษภาคม ทางเทศบาลนครระยองได้มี  
  งานที่ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง คือการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับเสด็จ 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสที่พระองค์ท่าน  
  ได้ทรงเสด็จมาเปิดคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง ผมคิดว่าคงเป็น 
  พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างสูง และถือว่าเป็นเกียรติกับ  
  ทางเทศบาลนครระยอง เป็นเกียรติกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยอง  
  ซึ่งทางเทศบาลก็ได้ดําเนินการได้ครบถ้วนและสมพระเกียรติอย่างยิ่ง  
  ต้องขอขอบพระคุณ และร่วมแสดงความยินดีกับความภาคภูมิใจกับทั้งฝ่าย  
  บริหาร และฝ่ายสภาเทศบาลที่มีส่วนสนับสนุน ประการที่สองในเรื่อง 
  ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านได้เสนอข้อคิดเห็น ข้อสังเกตต่าง ๆ  
  ในฐานะเป็นผู้แทนของพ่ีน้องประชาชนถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ที่ท่านได้ 
  เสนอต่อประธานสภาเทศบาล ซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีประโยชน์ และเป็นเรื่องสําคัญ  
  ซึ่งผมหวังว่าทางฝ่ายบริหารโดยการนําของท่านนายกเทศมนตรี ท่านจะ 
  ดําเนินการรับเอาข้อเสนอต่าง ๆ ไปดําเนินการตามระบบระเบียบของ  
  ทางราชการ ประการที่สามคือในส่วนที่จะต้องมีการประสานงานกับ 
  ทางจังหวัดก็ดี ทางราชการส่วนกลางก็ดี ผมในฐานะของหัวหน้าหน่วยงาน 
  ในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
  กระทรวงมหาดไทย อีกส่วนหนึ่งก็เป็นฝ่ายอํานวยการของท่านผู้ว่าราชการ 
  จังหวัดระยอง ยินดีและตั้งใจอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนในการสนับสนุน ส่งเสริม  
  ช่วยเหลือ การบริหารราชการของเทศบาลนครระยอง ทั้งฝ่ายสภาเทศบาล  
  ฝ่ายบริหาร และฝ่ายราชการประจํา โอกาสนี้ขออนุญาตนํานโยบายที่สําคัญ 
  ของทางรัฐบาล คือเรื่องของกองทุนพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นแนวความคิดของ  
  สํานักงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองของสํานักนายกรัฐมนตรี  
  โดยดําริของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะดําเนินการในเขตเทศบาลนคร และเขต 
  เทศบาลเมือง คิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเกิดประโยชน์กับพ่ีน้องในเขต 
  เทศบาลนคร ในชุมชนต่าง ๆ ในรายละเอียดจะได้มีการหารือกับ 
  ท่านนายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นคณะกรรมการในระดับจังหวัดด้วย คงมีโอกาส 
  ได้นําให้ที่ประชุมแห่งนี้ฟังในโอกาสต่อไป เมื่อวานนี้มีงานสําคัญท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลหลายท่านคงมีโอกาสไปร่วมการเปิดส่วนต่อขยายของ 
  ห้างสรรพสินค้าแหลมทอง ซึ่งได้เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
  ท่านจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ มาเป็นประธาน ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ เพราะใน 
  ฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภารกิจท่านก็คงมาก และการที่  
  ท่านได้เดินทางมาเปิดห้างสรรพสินค้าถือว่าเป็นเรื่องท่ีไม่ค่อยเกิดข้ึนบ่อยนัก  
  โดยเฉพาะในจังหวัด ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติของทั้งห้างสรรพสินค้าเอง  
   และทางเทศบาลเอง และหลายท่านก็มีโอกาสได้ไปต้อนรับ ผมคิดว่า  
  บางส่วนท่านนายกเทศมนตรีคงได้ฝากให้ท่านได้ช่วยสนับสนุนเรื่องต่าง ๆ  
  หลายเรื่อง วันนี้ผมคงมีเรื่องที่จะใช้โอกาสนี้ได้นําเรียนกับท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลนครระยองทุกท่าน และในโอกาสต่อไปคงจะได้รับเกียรติเช่นนี้อีก  
  ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง และท่านสมาชิก  
  สภาเทศบาลนครระยองทุกท่าน ตลอดจนท่านนายกเทศมนตรีนครระยอง  
  และท่านปลัดเทศบาลนครระยองครับ  



 15 

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  )  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล         ประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม  
   วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระ  

  การประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง ตัวแทนท่านผู้ว่า 
  ราชการจังหวัดระยอง ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ผู้ทรงเกียรติ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ  

 
(ปิดประชุมเวลา 11.30 น.) 
 
 
 

            (ลงชื่อ)            มนตรี  นันตติกูล            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 
 
            (ลงชื่อ)        วรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต ์       ประธานตรวจรายงานการประชุม  

              (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 
 

                                        (ลงชื่อ)    ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

 
         (ลงชื่อ)      พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    
 
         (ลงชื่อ)      ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    
 
         (ลงชื่อ)           อนุสรณ์  สุรนารถ           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 
 

    (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 


