
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2558 ครั้งท่ี 3/2558

วันท่ี 14 กันยายน 2558
ณ หองประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง

.....................................
ผูมาประชุม
1. นายวรวิทย ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี
4. นายธนิต อังควินิจวงศ รองนายกเทศมนตรี
5. นายบุญสืบ เจริญรัตน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
6. นายประกอบ อังควินิจวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรี
7. นายนิวัติ กลอมแกว เลขานุการนายกเทศมนตรี
8. นายผณินทร เกษรแพทย เลขานุการนายกเทศมนตรี
9. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล
10. นายนิพนธ เตชโชควารี รองประธานสภาเทศบาล
11. นายอวบ วงศมหา สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายวิโรจน มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล
13. นายประเสริฐ ฟาประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล
14. นางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล
15. นายไพฑูรย รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล
16. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ สมาชิกสภาเทศบาล
17. นายพจนาท นัยพงศประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
18. นายจิรโรจน เกษรศิริศิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล
19. นายปกรณ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล
20. นายมานะ กึกกองสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
21. นายภาณุพงค พัฒนวงศอนันต สมาชิกสภาเทศบาล
22. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล
23. นางวรกมล ปนปลื้มจิตต สมาชิกสภาเทศบาล
24. นายรักเร สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล
25. นายสุพรรณ บุญอนันต สมาชิกสภาเทศบาล
26. นายอนุสรณ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล
27. นายบุญปลูก ณีวงษ สมาชิกสภาเทศบาล
28. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล

ผูไมมาประชุม
1. นายวารินทร ดุษฎีวงษกําจร รองนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
2. นายธีรวุฒิ รัตตานนท เลขานุการนายกเทศมนตรี
3. นายพัชวัฒณ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
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4. นายนรินทร เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
5. นายณัฐพัฒน เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
6. นายทศพร รติยานุวัฒน สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)

ผูเขารวมประชุม
1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล
3. นายธนวัฒน พนชั่ว รก.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
4. นางก่ิงแกว ถนอมถ่ิน ผูอํานวยการสํานักการคลัง
5. นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6. นางกรรณิกา วิโรจนแสงทอง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
7. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ ผูอํานวยการกองชาง
8. นางผองศรี ปยะยาตัง ผูอํานวยการกองการศึกษา
9. นายเจตน ศรีสุขโข ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
10. นางลัดดา โกสีย ผูจัดการสถานธนานุบาล
11. นางอุษณีย เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวดัลุมมหาชัยชุมพล
12. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
13. นางซอนกลิ่น ชูเชิด หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
14. นางสาวชนิดา เอมเปย หัวหนาฝายปกครอง
15. นายชนินทร จันทนขาว หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
16. นางพิมพผกา ทายพงศศักดิ์ หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
17. นางสาวอรุณรัตน ภูพันตันติ หัวหนาฝายงบประมาณ
18. นายชาคริต เอ่ียมสําอาง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
19. นางสาวกนก อารีรักษ ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
20. นางสาวรุงนภา ธันยสหพงศ หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
21. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
22. นางสาวฐปนีย โสภณ หัวหนาฝายบริหารยุทธศาสตร
23. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
24. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย
25. นางสาวรัชนี คุมครอง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
26. นางสาวดวงพร วิทยากุล หัวหนาฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
27. นางเสาวลักษณ แกนทอง หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี
28. วาท่ีเรือตรีเชาวลิต เล็กโลง หัวหนาฝายนิติการ
29. นางกุลยา กุลรัตน เจาพนักงานธุรการ
30. นางอมรรัตน สุวรรณกูฏ เจาพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
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นายสุธน  ซื่อประเสริฐ - ทานผูมีเกียรติ พอแมพ่ีนองท่ีอยูทางบานท่ีชมการถายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2558 ครั้งท่ี 3/2558
บัดนี้ สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ผมขอกราบเรียนเชิญทานประธาน
สภาเทศบาลข้ึนจุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย และเปนประธานในท่ีประชุมตอไป
ขอเรียนเชิญครับ

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล ทานรองนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ทานสื่อมวลชน และผูเขารวม
การประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ
สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 3/2558 บัดนี้ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นครระยอง ไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับ และกอนท่ีจะมีการ
เปดประชุมขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาล ไดอานหนังสือเรื่องการขอขยาย
เวลาการประชุมสภาเทศบาลนครระยองดวยครับ

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ - หนังสือจังหวัดระยอง ดวนท่ีสุด ท่ี รย 0023.4/12226 ลงวันท่ี 4
เลขานุการสภาเทศบาล กันยายน 2558 เรื่อง ขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 เรียนประธานสภาเทศบาล
นครระยอง อางถึง หนังสือสภาเทศบาลนครระยอง ดวนท่ีสุด
ท่ี สภา 66/2558 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2558

ตามท่ีสภาเทศบาลนครระยองรายงานวา มีความประสงคขอขยายเวลา
ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558
ออกไปอีกมีกําหนดไมเกิน 30 วัน ตั้งแตวันท่ี 9 กันยายน 2558 เปนตนไป
เพ่ือดําเนินกิจการในหนาท่ีของสภาเทศบาลตอไป ความละเอียดแจงแลว นั้น

จังหวัดพิจารณาแลว อาศัยอํานาจตามนัยมาตรา 24 วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงอนุญาตให
เทศบาลนครระยองขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ
สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ออกไปอีกมีกําหนดไมเกิน 30 วัน ท้ังนี้
ตั้งแตวันท่ี 9 กันยายน 2558 เปนตนไป ไดตามท่ีเสนอขอ จึงเรียนมา
เพ่ือทราบและดําเนินการตอไป ขอแสดงความนับถือ นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต ผูวาราชการจังหวัดระยอง

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานเลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ วันนี้ผมไมมีเรื่องแจง
ประธานสภาเทศบาล ใหสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทราบครับ

( -ไมมี- )
มติท่ีประชุม - รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เชิญทานนายกเทศมนตรเีสนอญัตติครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ดวยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเปนตองเสนอญัตติเพ่ือขอความ
เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
จํานวน 46,000,000 บาท (สี่สิบหกลานบาทถวน) จําแนกรายละเอียด
ตามแผนงานไดดังนี้
ดาน  บริการชุมชนและสังคม
1. แผนงาน  การศึกษา ยอดรวม 23,700,000 บาท
2. แผนงาน เคหะและชุมชน ยอดรวม 21,695,000 บาท
ดาน  การดําเนินงานอ่ืน
1. แผนงาน  งบกลาง ยอดรวม 605,000 บาท
เหตุผล ตามท่ีเทศบาลนครระยอง  ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยตั้งประมาณการรายรับไว
จํานวน 554,770,000 บาท (หารอยหาสบิสี่ลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน)
ปรากฏวาถึงขณะนี้มีรายรับจริงจํานวน 600,814,071.98 บาท
(หกรอยลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันเจ็ดสิบเอ็ดบาทเกาสิบแปดสตางค)
ทําใหมีรายรับจริงเกินยอดรวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับประจําป
จํานวน 46,044,071.98 บาท (สี่สิบหกลานสี่หม่ืนสี่พันเจ็ดสิบเอ็ดบาท-
เกาสิบแปดสตางค) ดังนั้น เทศบาลนครระยองจึงสามารถนําเงินรายรับจริง
ในสวนท่ีเกินประมาณการรายรับประจําป มาดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและแผนงาน
ท่ีตั้งเปาหมายไวได

โดยคณะผูบริหารไดพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา
เทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2558 - 2560) และฉบับเพ่ิมเติม
มาดําเนินการจัดทําเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1
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ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 46,000,000 บาท
(สี่สิบหกลานบาทถวน) โดยเรียงลําดับโครงการตามความจําเปนเรงดวน
เพ่ือใหการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเปนไปอยางมีคุณภาพ ภายใตการ
บริหารงบประมาณอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541 หมวด 2 ลักษณะของงบประมาณ
“ขอ 21 การตรางบประมาณรายจายเพ่ิมเติมจะกระทําไดตอเม่ือ
งบประมาณรายจายประจําปท่ีไดรับอนุมัติแลวไมพอแกการใชจายหรือมีความ
จําเปนตองตั้งรายจายข้ึนใหม ท้ังนี้ ตองแสดงใหปรากฏในงบประมาณรายจาย
ดังกลาวดวยวาจะจายจากเงินรายไดท่ีมิไดตั้งรับไวในประมาณการรายรับหรือ
จากเงินรายไดท่ีเกินยอดรวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับประจําป”

จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
นครระยอง เพ่ือท่ีเทศบาลจะไดดําเนินการตอไป ตองขออนุญาตครับทาน
ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีสภาเทศบาลนครระยอง  ไดพิจารณาอนุมัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ไปแลว
ปรากฏวาขณะนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีความจําเปนตองตั้ง
งบประมาณรายจายเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีรายรับบางประเภทมากข้ึน
ประกอบกับเทศบาลนครระยอง มีรายรับเกินยอดรวมท้ังสิ้นของงบประมาณ
รายรับท่ีตั้งไวถึง 46,000,000 บาท จําเปนตองตั้งงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 เปนเงิน 46,000,000 บาท จึงนําเขาสูสภาเทศบาล
นครระยอง เพ่ือสภาเทศบาลนครระยองจะไดอนุมัติ ขอบคุณครับทาน
ประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคท่ีจะ
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายเพ่ิมเติมถึงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ขอเชิญครับ ผมจะเริ่มจากการพิจารณา
ประมาณการรายรับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถาม
เพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายรับ  ขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติมถึง

ประมาณการรายรับ ผมขอขามไปพิจารณางบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 1 สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือสอบถาม
เพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ วงเวียน

นางอําไพ  วงเวียน - ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางอําไพ

วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 คือตองการสอบถาม
ทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังผูบริหาร คือตองการทราบวาในหนาท่ี 15
ของกองชาง คากอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 2,389,000 บาท



6
เพ่ือจายเปนคากอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 3 จุด จุดท่ี 1 พอท่ีจะมอง
ภาพออกคือสี่แยกพีเอ็มวาย  จุดท่ี 2 ตองการสอบถามวาบริเวณเกาะกลาง
ถนนสุขุมวิทสามแยกถนนราชชุมพล จํานวน 1 จุด อยากทราบวาบริเวณ
ตรงไหน ถนนราชชุมพล บริเวณถนนจันทอุดมก็มองภาพออก แตในขอท่ีสองนั้น
ตองการจะทราบวาสามแยกถนนราชชุมพลอยูตรงไหน ขอบคุณคะทานประธาน
สภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรี
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีไดสอบถามเก่ียวกับเรื่อง
ซุมเฉลิมพระเกียรติเพ่ือความกระจาง ท่ีทางกองชางไดตั้งงบประมาณตรงนี้ไว
เนื่องจากวาทางกองชางไดมาหารือกับผมวา ตอนนี้ซุมเฉลิมพระเกียรติ
ท้ัง 3 จุด ไดดําเนินการรื้อไปนานแลว เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติแด
พระองคทาน จึงมีความตองการจะขอตั้งซุมท้ัง 3 จุด เชนเดิมผมจึงได
พิจารณาและไดขออนุมัติงบประมาณตัวนี้ไป จุดท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล
ไดสอบถามคือ สามแยกถนนราชชุมพล คือ กอนถึงตึกสหกรณ  บริเวณนั้นจะ
มีสามแยก กอนถึงโคง บริษัท ไอ อาร พี ซี จํากัด (มหาชน) หรือกอนถึง
สะพานปูนคลองชลประทาน คือเลยสะพานเพลินตาไป และก็มีสามแยก
ทางหลวง แลวไปอีกก็แยกหนึ่งก็จะเปนสามแยก คือถนนคอ 2 ตัดใหม
ท่ีมาเชื่อมถนนสุขุมวิทพอดี แยกตรงบริเวณบานคุณจิรโรจน  เกษรศิริศิษฐ
นั่นคือจุดหนึ่ง และบริเวณแยกพีเอ็มวายอีกจุดหนึ่ง เลยบานทานสมาชิก
สภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา ไปถึงถนนจันทอุดมอีกจุดหนึ่ง
รวมเปนท้ังหมด 3 จุด ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาลนครระยอง

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน มโนพรศิริกุล
นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง

เขต 1 ทานประธานสภาเทศบาล ตองขอขอบพระคุณทานผูบริหาร
ท่ีไดเห็นความสําคัญในความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน และไดจัดสรร
งบประมาณมาเพ่ือกอสรางในเรื่องของถนนก็ดี หรืออาคารเรียนสําหรับเด็กๆ
สิ่งท่ีผมตองการกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผานไปยังผูบริหาร
คือในหนาท่ี 15 ในสวนของกองชาง สิ่งท่ีตองการสอบถามคือเรื่องของการ
กอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําซอยโชคดี ตรงนี้ก็คือซอยขางหางแหลมทอง
ซึ่งตรงนี้เปนสิ่งท่ีพ่ีนองประชาชนไดรับความเดือดรอน คือตองการใหทาง
เทศบาลนครระยองเขาไปดําเนินการทําถนนใหนานแลว  ตองขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้ แตสิ่งท่ีตองการกราบเรียนใหทราบเพ่ิมเติม คือ บริเวณถนน
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ซอยโชคดี จะไปเชื่อมติดกับของเขตเนินพระ  ซึ่งแตเดิมทางเนินพระเขาทํา
ถนนมาจากถนนราชชุมพล หรือถนนค.2 ระดับสูงกวาถนนของเขตเทศบาล
เราคอนขางเยอะ และหากเราไปกอสรางหรือไปเชื่อมเพ่ือจะกอสรางถนน
ตรงซอยโชคดีพรอมทอระบายน้ํา  สิ่งท่ีตองการจะฝากก็คือในเรื่องของการ
ระบายน้ํา  เพราะวาระบบระบายน้ํานั้นหากไมดูแลใหดี เกรงวาจะมีปญหา
ในอนาคต เพราะตรงนีน้้ําเราจะระบายไปตรงไหน เพราะวาระดับมีความ
แตกตางกันคอนขางมาก จึงตองการจะกราบเรียนไววาเวลากอสรางหรือ
สํารวจก็ตองฝากตรงนี้ไวเปนกรณีพิเศษดวยขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล

คุณอนุสรณ  สุรนารถ
นายอนุสรณ  สุรนารถ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ  สุรนารถ สมาชิกสภาบาลนครระยอง เขต 4

ตองขอขอบคุณทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังผูบริหารท่ีไดอนุมัติ
งบประมาณสรางอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
และท่ีผมตองการจะสอบถาม คือ คราวท่ีแลวสภาเทศบาลเคยอนุมัติ
งบประมาณไป จํานวนสามสิบหกลานกวาบาท แตคราวนี้ใชงบประมาณ
ยี่สิบสามลานเจ็ดแสนบาท ไมทราบวาจะลดขนาดลงหรือไม และอีกเรื่องหนึ่ง
คือเรื่องซุมเฉลิมพระเกียรติบริเวณตรงสี่แยกหนองสนมนั้นคอนขางเกา
ตองขอขอบคุณท่ีจะไปทําใหใหม คือตองการใหทํารูปแบบท่ีมันสับเปลี่ยนได
ตลอดเวลาก็จะเปนการดี และขอนําเสนอวาตองการใหทําเปนซุมท่ีมี
ลักษณะท่ีวาเปลี่ยนรูปแบบไดงาย และเปลี่ยนไดตามฤดูกาลไดดวย อีกจุดหนึ่ง
ท่ีจะสอบถามคือวาจะมีการปรับปรุงถนนตรงหนาหอนาฬิกา และตรงหนา
โรงพยาบาลระยองก็ตองการใหทําดวย เพราะวาปจจุบันคอนขางเปนหลุม
เวลาข่ีรถจักรยานยนตถนนไมเรียบทําใหเกิดอุบัติเหตุได จึงขอฝากทาง
ทานผูบริหารไวดวย และอีกจุดหนึ่ง คือ ท่ียังดําเนินการไมแลวเสร็จ
คือ ถนนสายอดุลยธรรมประภาส ตรงบริเวณท่ีเทศบาลเรารือ้เกาะกลางถนนออก
จึงมีความตองการใหทําสีท่ีเปนจุดตรงบริเวณถนนท่ีจะเขาหองเย็น ตรงเกาะกลางถนน
ตองการใหทําสสีะทอนแสงท่ีสามารถมองเห็นแตไกล จึงขอฝากทาน
ประธานสภาเทศบาลผานไปยังทานผูบริหารดวย ขอบคุณครับทาน
ประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพทูรย

รัตนพรวารีสกุล
นายไพทูรย  รัตนพรวารีสกุล - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ผมนายไพทูรย  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาบาลนครระยอง

เขต 2 ผมขออนุญาตนําเสนอ คือ หนาท่ี 16 คากอสรางปรับปรุงถนนสุขุมวิท
บริเวณเทศบันเทิง ถึงสะพานเพลินตา จํานวน 14,000,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคารื้อผิวจราจรเดิม  หนา 5 เซนติเมตร  พรอมปูผิวจราจร
แอสฟลตกิคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร  ท้ัง 2 ขาง ซึ่งก็เทากับวาท้ังไป
และกลับ  ตั้งแตเทศบันเทิง จนกระท่ังถึงสะพานเพลินตาท้ังขาไปและขากลับ
ก็จะลอกพ้ืนผิวการจราจรออกไป 5 เซนติเมตร และปูดวยแอสฟลติกคอนกรีต
อีกครั้ง หนา 5 เซนติเมตร ผมขออนุญาตเพ่ิมเติม คือ ในการออกแบบ
เนื่องจากบริเวณนั้นมีจราจรทุกเดือนในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุท้ังขาเขา
และขาออก ณ บริเวณนั้นเปนโคงและเวลาฝนตกถนนคอนขางลื่น
เพราะฉะนั้นขออนุญาตนําเสนอวา ตรงนั้นในเรื่องการออกแบบนั้น
ตองการใหเจาหนาท่ีผูออกแบบใหความละมัดระวัง และเทคนิคในการ
ออกแบบ ในเรื่องของไฟก็ดี  ไฟเลน ไฟตามแนว ผมไมแนใจครับวา
เขาเรียกวาอะไร คือแอสฟลติกคอนกรีตแตจะเปนเม็ดใหญ พอเวลารถวิ่งไป
จะทําไมใหลื่นเวลาฝนตก คือเม็ดมันจะไมละเอียด ถาเม็ดละเอียดถนนจะลื่นได
คือตองการฝากในเรื่องของการออกแบบ เพราะตรงนั้นอยางท่ีพวกเราทราบกัน
วาเกิดอุบัติเหตุกันมาก คือเม่ือสองวันกอนก็มีรถเกิดอุบัติเหตุหนึ่งคัน
ทําใหเกาะกลางถนนเสียหายเล็กนอยดวย ขออนุญาตนําเรียนและฝากไว
ตรงนี้ดวย ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพทูรย  รัตนพรวารีสกุล
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล

คุณสมชาย  แสงสุขขา
นายสมชาย  แสงสุขขา - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาบาลนครระยอง เขต 3

ผมขอเพ่ิมเติมจากท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล
คือถนนสายบริเวณโคงระยองรามา ถาเวลาฝนตกจะมีน้ําทวมขังตลอด
ทําอยางไรจะแกไขตรงนั้นได ซึ่งตรงนี้คือสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจาก
เวลารถวิ่งไปเจอน้ําก็ตองหักหลบลงถนนไปเลย ฝากทานประธานสภาเทศบาล
ไปยังทานผูบริหารใหชวยแกไขเรื่องนี้ดวย ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา น้ําท่ีวานี้จะอยู
ประธานสภาเทศบาล ขางเกาะกลางถนนใชหรือไมครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ

เชิญทานนายกเทศมนตรคีรับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัยชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน ตองขอบคุณ
เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดแนะนําเก่ียวกับเรื่องการใชงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม อาคารเรียนท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาลไดสอบถามวาครั้งท่ีแลว
สภาเทศบาลนครระยองไดเคยอนุมัตไิปครั้งหนึ่งแลว ประมาณสามสิบลานกวาบาท
และตอนนี้ทางสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เขาทักทวงมาวาไมควรนําเงิน
สะสมมาใช ทางเทศบาลจึงมาตั้งเอางบเพ่ิมเติมมาตั้งใหม และหลังจากตั้งใหม
ก็ไดใหไปสํารวจวาความจําเปนและความตองการของโรงเรียนวามีความ
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จําเปนอะไรบาง จะไดตั้งงบประมาณใหเต็มรูปแบบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกนักเรียน และเปนการประหยัดงบประมาณ ซึ่งเม่ือคํานวณเรียบรอยแลว
จํานวนหองเทาเดิม คือนักเรียนไดเรียนแนนอน  ใชงบประมาณอยูท่ีประมาณ
ยี่สิบสามลานเจ็ดแสนบาท จึงกราบเรียนเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลวาอาคารเรียนนั้น
นักเรียนไดเรียนเทาเดิมแนนอน สวนเรื่องถนนท่ีจะปรับปรุงตั้งแตหนา
เทศบันเทิงไปจนถึงสะพานเพลินตา ซึ่งทางกองชางไดเปนหวงวาตอน
ออกแบบจึงไดกําชับวาชวงระหวางโคงควรทําอยางไรถึงจะไมใหลื่นไดงาย
คือบางครั้งน้ําขังอยูตรงเกาะกลางถนน เนื่องจากวาไดไปถามทางชาง
ปรากฏวาชางไดแจงวาตรงเกาะกลางถนนมีทอน้ําอยู ซึ่งเปนของแขวงการทาง
ซึ่งเดิมฝงทอน้ําไวอยู คือตองไปลอกทอเพ่ือใหโลง เวลาฝนตกลงมาน้ําจะได
ไหลไปลงทอเพ่ือลงไปสูคลอง ซึ่งจะกําชับทางกองชางใหชวยดําเนินการใหเกิด
อุบัติเหตุนอยท่ีสุด หรือไมใหเกิดเลยไดยิ่งดี คือจะกําชับกองชางวาจะให
ดําเนินการทําใหเปนแอสฟลติกคอนกรีตแบบท่ีไมราบเรียบจนเกินไป
ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ
ประธานสภาเทศบาล

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือสอบถาม

เพ่ิมเติม ท่ีประชุมสภาเทศบาลนครระยองก็ไดพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
มาครบแลว และในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เราไมสามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได วันนี้เปนการประชุมสภา
เทศบาลในวาระท่ีหนึ่ง เปนการพิจารณาเห็นชอบรับหลักการ ผมจะขอมติ
จากสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ
รับหลักการในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โปรดยกมือครับ

( -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ทาน- )
- มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน 20 ทาน เปนอันวาสภา

เทศบาลนครระยองแหงนี้ ไดเห็นชอบรับหลักการในรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน
พ.ศ.2547 ขอ 49 ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเม่ือสภาทองถ่ิน
ลงมติรับหลักการแลวใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ทานสมาชิกสภาเทศบาลเห็นสมควรวาการ
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ควรใชเวลาก่ีวันในการเสนอคําแปรญัตติ
ตอคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญเสนอครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล
คุณรักเร  สําราญรื่น
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นายรักเร  สําราญรื่น - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผูบริหารทุกทาน ผมนายรักเร  สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล

นครระยอง เขต 4 ผมขอเสนอระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติ เปนเวลา 1 วัน ขอบคุณครับ

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร  สําราญรื่น ตามท่ีทานสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล คุณรักเร  สําราญรื่น เสนอระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติตอ

คณะกรรมการแปรญัตติเปนเวลา 1 วัน ผมขอผูรับรองดวยครับ
( -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง- )

- รับรองถูกตองครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน
ขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน เปนอันวาท่ีประชุมสภา
เทศบาลนครระยอง ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ
แปรญัตติเปนเวลา 1 วัน และผมขอกําหนดวันในการเสนอคําแปรญัตติ
ตอคณะกรรมการแปรญัตติ โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี 14 กันยายน 2558
เวลา 12.00 น. ถึงวันท่ี 15 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. และผมขอนัด
ประชุมครั้งตอไปเพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3
ในวันท่ี 16 กันยายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมตากสินมหาราช
เทศบาลนครระยอง  สวนในเรือ่งของเอกสารจะใหทางเจาหนาท่ีจัดสงใหภายหลงั
และขอใหคณะกรรมการแปรญัตตริางเทศบัญญัติ ซึ่งประกอบดวย

1. นางอําไพ  วงเวียน
2. นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์
3. นายทศพร  รติยานุวัฒน
4. นายบุญปลูก  ณีวงษ
5. นายบรรหาญ  สุคนธวารี

ไดปฏิบัติหนาท่ีของทานภายในวันและเวลาดังกลาวดวย
มติท่ีประชุม - รับหลักการ
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติอ่ืน ๆ (ถามี))
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติอ่ืนๆ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดม่ีเรื่องจะเสนอ
ประธานสภาเทศบาล ตอทางสภาเทศบาลแหงนี้ขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ

กึกกองสวัสดิ์
นายมานะ  กึกกองสวัสดิ์ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมานะ  กึกกองสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3

คือมีอยูสองเรื่องครับ คือผมไดไปดูซึ่งเปนคลองเล็ก ๆ ระหวางขางเมรุวัดโขดใต
หรือโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) คือรางน้ําตรงนีเ้คยเสนอ แตก็เห็น
หายเงียบไป และเม่ือเชาวันนี้ผมไดไปดูน้ําไมไหลเลย มันก็เกิดเปนน้ําคลําสง
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กลิ่นเหม็น ผมจึงตองการฝากทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังทานผูบริหาร
ใหเรงดําเนินการใหดวย เพราะตอไปในวันขางหนาไมมีโอกาสแลว เพราะวาท่ีดิน
บริเวณนั้นหากวามีการปลูกสรางข้ึนมา เราจะไมสามารถนํารถไปดําเนินการ
แกไขได สวนอีกเรื่องหนึ่งคือฝงตรงขามหนาโรงพยาบาลระยอง จากเขต 3
ผมเห็นวาเปนสะพานลอย แตทําไมคนไมคอยขาม ผมคิดวานาจะทํารั้วก้ัน
ใตสะพานลอย ฝากทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังทานผูบริหารในเรื่องนี้ดวย
ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ กึกกองสวัสดิ์
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล

คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล
นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล - กราบเรียนทานประธานภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง

เขต 1 เม่ือสักครูท่ีทานสมาชกิสภาเทศบาล คุณมานะ กึกกองสวสัดิ์ ไดเสนอไปนั้น
ผมเองก็มีแนวคิดสนับสนุนวาชวยกันรณรงคหรือไปหามาตรการอะไรก็ไดท่ีไมให
ประชาชนเดินขามถนนบริเวณหนาโรงพยาบาลระยอง เพราะทุกวันนีป้ญหา
การจราจรติดขัดอยูแลว คนก็ไปเดินตัดหนารถเปนประจํา ทําใหเกิดอุบัติเหตุอยู
บอยครั้ง ซึ่งสะพานลอยอยูดานบนแตไมเดิน เพราะฉะนั้นคงตองไปหามาตรการ
คืออาจจะเปนการก้ันรั้วก็ดี หรือจะเปนการติดปายก็ดี ผมเห็นดวยกับขอเสนอนี้
เชน ท่ีกรุงเทพมหานคร บริเวณถนนสุขุมวิทนั้นเขาจะหามประชาชนเดินขาม
คือเขาจะนํารัว้ไปก้ันตรงเกาะกลางถนน และติดปายวาจะมีการปรับ คือตองขาม
สะพานลอยอยางเดียว สวนเรื่องท่ีผมตองการจะกราบเรียนสอบถาม
ทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังฝายผูบริหาร เรื่องท่ี 1 คือ เม่ือประมาณ
สามเดือนหรือสี่เดือนท่ีแลว ตอนนั้นท่ีทางเทศบาลนครระยองรวมกับทางจังหวัด
มีการไปจัดระเบียบการจราจร และจัดระเบียบการคาขายบริเวณถนนทุงชาย
กระตาย ขางตลาดแมแดง  ซึ่งชวงแรกท่ีมีการจัดระเบียบ ไดมีการปฏิบัติตาม
รูสึกวาจะมีความเปนระเบียบเรียบรอยคอนขางดี การคาขาย การวางแผง
ขายของ  การจราจรบริเวณนั้นมีความคลองตัวดีข้ึน พอผานไปไดประมาณ
สามเดือนหรือสี่เดือน ปจจุบันนี้หากผานไปบริเวณนั้นก็จะเห็นวามีสภาพคลาย
จะเหมือนเดิมอีกแลว คือมีการลงมาขายของบนถนน การจอดรถยนตก็ไมเปน
ระเบียบ จึงตองการกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังทานผูบริหาร
วาอยางไรก็ชวยลงไปดูแลกําชับอีกที ไมเชนนั้นการท่ีเทศบาลเราจัดระเบียบ
มานั้นอาจจะสูญเปลาไป เรื่องท่ีสอง คือ ตองการสอบถามถึงความคืบหนาของ
การกอสรางตลาดสดแมแดง  ท่ีผานมาทางเทศบาลรวมกับกองชาง
และทานรองนายกเทศมนตรี คุณธนิต  อังควินิจวงศ ทานรองปลัดเทศบาล
คุณฉัตรนุชัย สมบัติศรี ลงไปดูในเรื่องของการรื้อบริเวณแผงตรงถนน ซึ่งเปนการดี
วาเทศบาลเราไปจัดระเบียบใหม และไดมีชาวบานแถวนัน้ไดสอบถามมาวา
เทศบาลเราจะสรางตลาดสดใหเสร็จไดเม่ือไร ทางแมคาพอคาจะไดเขาไปขาย
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และเทศบาลเราจะไดไปจัดระเบียบให มีการจราจรในเรื่องของถนน เพราะเวลานี้
ก็มีเต็นทชั่วคราวไปวางอยูบนถนนเหมือนเดิมอีก  ขอสอบถามเพียงเทานีก้อน
ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล

คุณอําไพ วงเวียน
นางอําไพ  วงเวียน - ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางอําไพ  วงเวียน

สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ดิฉันตองการสอบถามความคืบหนา
ของกลองวงจรปด วามีความคืบหนาไปถึงไหนแลว ไดมีการดําเนินการ
ซอมแซม ปรับปรุงอะไรบางหรือไม เพราะเม่ือสัปดาหท่ีผานมา ในวันศุกร
มีการวิ่งราว สรอยทองคําพรอมพระเลี่ยมทองบริเวณหนาหางแสงทอง
ซุปเปอรมารเก็ตเกา บริเวณถนนสุขุมวิท เวลา 19.00 น.ละรายท่ีสอง
ในวันเสารเกิดการวิ่งราวสรอยคอทองคํา บริเวณหนาโรงพยาบาลระยอง
เวลา 19.00 น. เชนกันผูเสยีหายไดไปแจงความ ทางสถานีตํารวจบอกวา
ใหมาขอภาพท่ีกลองวงจรปดท่ีเทศบาลนครระยอง ผลปรากฏวากลองใชไมได
จึงตองการติดตามเรื่องนี้ คือตองการจะใหใชกลองวงจรปดไดโดยเร็ว
ฝากทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังทานผูบริหารเรื่องนี้ดวย คือตองการ
ใหกลองวงจรปดใชไดทุกจุดทุกมุม เพราะเวลานี้สําคัญ ซึ่งเหตุการณตางๆ
ท่ีไมคาดคิดนั้นสามารถเกิดข้ึนได อีกเรื่องหนึ่ง คือ ในเรื่องของศาลาประชาคม
ตองการทราบความคืบหนาเชนเดียวกันวามีแนวโนมหรือไม จะเห็นฝนเปน
จริงหรือไม จะเห็นอาคารใหมหรือไม เม่ือไร คือตองการใหพ่ีนองประชาชน
ท่ีอยูทางบานไดรับทราบรับฟง กราบเรียนทานผูบริหารไดชี้แจงเรื่องนี้ดวย
ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ วงเวียน
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัยชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีไดใหขอเสนอแนะในความเปนหวง
พ่ีนองประชาชน ผมจะขอตอบเปนเรื่อง ๆ ครับ คือ ตามท่ีทานสมาชิกสภา
เทศบาลไดสอบถามในเรื่องระยะเวลาในการกอสรางตลาดแมแดง ใชระยะเวลา
ในสัญญาประมาณ 6 เดือน 180 วัน คาดวานาจะเสร็จภายในสัญญา
เพราะวาการกอสรางไดคืบหนาไปพอสมควร คาดวาภายใน 180 วัน
นาจะเสร็จ งานหลายข้ันตอน คือพอหลังจากรื้อแลว งานคลองตัวข้ึน
สวนเรื่องกลองวงจรปด ตั้งแตท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล ไดกราบเรียน
ในท่ีประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีแลว ทางเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไดลงไปสํารวจ
ทุกจุด ตัวไหนชํารุดก็ถอดออก เพ่ือสงไปซอมโดยดวน ตอนนี้ยังอยูระหวาง
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การซอมบํารุงอยู หลังจากเสร็จก็จะนํามาติดตั้ง เรื่องข้ันตอนของการกอสราง
ศาลาประชาคม ตอนนี้ข้ันตอน ทราบวาไดผานจากจังหวัดไปท่ีกรมธนารักษแลว
วาทางเทศบาลนครระยอง ขออนุญาตผานจังหวัดไปทางกรมธนารักษ
ซึ่งข้ันตอนไมนามีปญหา เนื่องจากวาไดผานข้ันตอนของโยธาธิการจังหวัด
เรียบรอยแลว สวนอีกทางหนึ่งก็คือทางสํานักการคลังไดดําเนินการประสาน
ไปยัง สํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือประสานเรื่อง
เงินกู อีกเสนทางหนึ่งคือทางสํานักการคลังเชนกันก็ไดประกาศประกวดราคา
แลวหาผูรับจาง แตมีเงื่อนไขวาจะลงนามก็ตอเม่ือไดรับอนุมัติอยางถูกตองจาก
กรมธนารักษ และการกูเงินไดสําเร็จเรียบรอย คิดวาเดินไปสามทางพรอมกัน
คาดวาในไมชานี้คงไดกอสรางแนนอน คาดวาในระหวางท่ีสมาชิกสภาเทศบาล
ไดปฏิบัติหนาท่ีอยูก็คงไดใชหองประชุมศาลาประชาคมตัวใหม ขอบคุณครับ
ทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ
ประธานสภาเทศบาล

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม

วันนี้สภาเทศบาลนครระยองไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระ
การประชุมแลว ผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
ทานนายกเทศมนตรี และคณะผูบริหาร ทานหัวหนาสวนราชการ
ทานสื่อมวลชน ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน ผมขอปดการประชุมครับ

(ปดประชุมเวลา 11.00 น.)

(ลงชื่อ) ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุธน  ซื่อประเสริฐ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ฟาประทานชัย)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายอนุสรณ  สุรนารถ) ตรวจรายงานการประชุม

(นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา)
ประธานสภาเทศบาลนครระยอง
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