
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2558 ครั้งท่ี 7/2558

วันท่ี 30 กันยายน 2558
ณ หองประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง

.....................................
ผูมาประชุม
1. นายวรวิทย ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี
3. นายธนิต อังควินิจวงศ รองนายกเทศมนตรี
4. นายวารินทร ดุษฎีวงษกําจร รองนายกเทศมนตรี
5. นายประกอบ อังควินิจวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรี
6. นายนิวัติ กลอมแกว เลขานุการนายกเทศมนตรี
7. นายผณินทร เกษรแพทย เลขานุการนายกเทศมนตรี
8. นายธีรวุฒิ รัตตานนท เลขานุการนายกเทศมนตรี
9. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล
10. นายพัชวัฒณ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล
11. นายอวบ วงศมหา สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายวิโรจน มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล
13. นายประเสริฐ ฟาประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล
14. นางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล
15. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ สมาชิกสภาเทศบาล
16. นายพจนาท นัยพงศประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
17. นายจิรโรจน เกษรศิริศิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล
18. นายปกรณ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล
19. นายณัฐพัฒน เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล
20. นายมานะ กึกกองสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
21. นายทศพร รติยานุวัฒน สมาชิกสภาเทศบาล
22. นายภาณุพงค พัฒนวงศอนันต สมาชิกสภาเทศบาล
23. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล
24. นางวรกมล ปนปลื้มจิตต สมาชิกสภาเทศบาล
25. นายรักเร สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล
26. นายสุพรรณ บุญอนันต สมาชิกสภาเทศบาล
27. นายอนุสรณ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล
28. นายบุญปลูก ณีวงษ สมาชิกสภาเทศบาล
29. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล

ผูไมมาประชุม
1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
2. นายบุญสืบ เจริญรัตน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
3. นายนิพนธ เตชโชควารี รองประธานสภาเทศบาล (ลากิจ)
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4. นายนรินทร เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
5. นายไพฑูรย รัตนพรวารีสกุล 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. นายเจตน ศรีสุขโข ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
9. นางลัดดา โกสีย ผูจัดการสถานธนานุบาล
10. นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ ผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง
11. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
12. นางซอนกลิ่น ชูเชิด หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
13. นางสาวชนิดา เอมเปย หัวหนาฝายปกครอง
14. นายชนินทร จันทนขาว หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
15. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
16. นางสายสุนีย วาระสิทธิ์ ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได
17. นางพิมพผกา ทายพงศศักดิ์ หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
18. นางสาวอรุณรัตน ภูพันตันติ หัวหนาฝายงบประมาณ
19. นายชาคริต เอ่ียมสําอาง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
20. นายนที ปลื้มจิตต หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
21. นางสาวรุงนภา ธันยสหพงศ หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
22. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
23. นางสาวฐปนีย โสภณ หัวหนาฝายบริหารยุทธศาสตร
24. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย
25. นางสาวรัชนี คุมครอง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
26. นางสาวดวงพร วิทยากุล หัวหนาฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
27. นางเสาวลักษณ แกนทอง หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี
28. นางสาววิราภรณ โคลงชัย หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน
29. นางสาววัชรีย ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง
30. นางกุลยา กุลรัตน เจาพนักงานธุรการ
31. นางอมรรัตน สุวรรณกูฏ เจาพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
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นายสุธน  ซื่อประเสริฐ - ทานผูมีเกียรติ พอแมพ่ีนองท่ีอยูทางบานท่ีชมการถายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2558 ครั้งท่ี 7/2558
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 7/2558 บัดนี้ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นครระยอง ไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับ

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล

( -ไมมี-)
มติท่ีประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
ประธานสภาเทศบาล ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ดวยนายกเทศมนตรีนครระยอง   มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภา
เทศบาลนครระยอง เพ่ือขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้
หลักการ ขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง
จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 19,600,000 บาท (สิบเกาลานหกแสน-
บาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทายญัตติ
เหตุผล เนื่องจากรายจายในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพ่ิงไดรับอนุมัติใหประกาศใชทําใหไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
ไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (30 กันยายน 2558)
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ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตอสภาเทศบาลไปอีกหนึ่งป

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547

“ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจาย หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีก
ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป

หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกิน
อีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน  หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกลาวท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว
หากไมไดดําเนินการ หรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงนิจํานวนนั้น
ตกเปนเงินสะสม”

จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 19,600,000 บาท
(สิบเกาลานหกแสนบาทถวน) เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงินภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี ตามท่ีทางคณะผูบริหารไดเสนอ
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทานสมาชิกสภาเทศบาล
ทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ

มติจากสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใด
เห็นควรอนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โปรดยกมือครับ

( -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 21 ทาน เปนเอกฉันท- )



5

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 21 ทาน เปนอันวาสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล นครระยองแหงนี้อนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
มติท่ีประชุม - อนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติอ่ืน ๆ (ถามี))
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติอ่ืนๆ  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องจะเสนอ
ประธานสภาเทศบาล ตอทางคณะผูบริหาร  ขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน

มโนพรศิริกุล
นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ  ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง

เขต 1 ทานประธานสภาเทศบาลครับ ในญัตติอ่ืน ๆ ผมมีเรื่องท่ีจะกราบเรียน
ทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังผูบริหารอยูสองประเด็น เรื่องท่ี 1
คือกอนท่ีจะเขาประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ ชวงประมาณ 13.00 น.
ผมไดรับโทรศัพทจากประชาชนบริเวณเนินพระ สอบถามเก่ียวกับเรื่องกลิ่น
บอขยะวาทําไมวันนี้มีกลิ่นขยะคอนขางจะรุนแรงมาก ซึ่งผมเองก็ไดบอกวา
จะสอบถามให สิ่งท่ีตองการกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผานไปยัง
ทานผูบริหารวาถาสังเกตใหดีจะเห็นวาเรื่องของกลิ่นขยะในบอขยะ ถามีฝนตก
ลงมาแลวหลังจากนั้นประมาณหนึ่งวันหรือสองวันจะมีกลิ่นแรงมาก สิ่งท่ีตองการ
สอบถามคือวิธีการแกไขวาทางเทศบาลหรือผูบริหาร มีแนวความคิดอยางไรบาง
ในการแกไขปญหาเรื่องนี้ เพราะวาทุกๆ ครั้ง จะมีกลิ่นรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ
ขณะนี้ไมทราบวามีกองขยะคอนขางใหญมาก เพราะฉะนั้นจึงตองการสอบถามวา
เทศบาลเราจะมีแนวทางแกไขอยางไรเพ่ือไมใหเปนการรบกวนชาวบานมากนัก
สวนอีกเรื่องหนึ่งท่ีตองการสอบถามคือเรื่องการท่ีหามรถบรรทุกวิ่งผานสะพาน
เปยมพงศสานต คือชวงสัปดาหผานมาไดมีปายเตือนหามรถบรรทุกวิ่ง
และมีกรวยไปตั้งไวบนสะพาน แตขณะนี้ไดนํากรวยออกไปแลว ไมทราบวามี
สาเหตุอะไร และเทาท่ีผมจําไดสะพานเปยมพงศสานตนั้นในสภาเทศบาล
นครระยองของเราเคยมีการพิจารณา หรือเทาท่ีจําไมผิดคือเคยมีงบประมาณ
ซึ่งเปนขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ท่ีบอกวาจะมาสนับสนุนในการสราง
สะพานเปยมพงศสานตใหม ประมาณ 50 ลานบาท ไมทราบวาโครงการนีย้ังมีอยู
หรือไมครับ และมีโครงการท่ีจะสรางใหมหรือไม ซึ่งในชวงนี้ผมขอสอบถาม
สองคําถามนี้กอน ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล

คุณสมชาย  แสงสุขขา
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นายสมชาย  แสงสุขขา - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  และผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสมชาย แสงสุขขา  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 คือจะขอพูด

ถึงเรื่องตลาดวัดลุม เพราะเขาหนาฝนแลว คือเม่ือเวลาฝนตกทุกครั้ง แมคาก็มา
ตอวากับสมาชิกสภาเทศบาลวาทําไมสมาชิกสภาเทศบาลไมลงไปดูแลชวยบาง
ผมก็ไมรูวาจะแกปญหาแบบไหน เพราะปลายทอท่ีสะพานเปยมพงศสานต
ไมสามารถทําอะไรไดเลย ผมไดอธิบายใหชาวบานฟงวาปลายทอนั้นถาขุดไป
ก็จะเกิดการเสียหายมาก เพราะมีท้ังสายเคเบิ้ล มีเสาไฟฟา ทอประปา มารวมกันหมด
ไมทราบวาจะแกปญหาอยางไร คิดวาน้ําก็คงจะทวมตลอด ผมจึงตองการ
สอบถามทานประธานสภาเทศบาลผานไปทางผูบริหาร วาจะมีแนวทางแกไข
ปญหาเรื่องนี้ไดอยางไรบาง ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล

คุณบุญปลูก ณีวงษ
นายบุญปลูก ณีวงษ - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายบุญปลูก ณีวงษ
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 การกันเงิน 19,600,000 บาท

(สิบเกาลานหกแสนบาทถวน) เพ่ือท่ีจะนําไปทําถนนสุขุมวิท รวมทางแยกดวย
จึงตองการจะแนะนําเรื่องบริเวณทางโคงหนาโรงภาพยนตรระยองรามาเกา
ซึ่งบริเวณนั้นจะเปนโคง น้ําจะทวมขังบริเวณเกาะกลางถนน ซึ่งทราบมาวา
บริเวณเกาะกลางถนนนี้จะมีทอเมน หรือทางระบายน้ําท่ีจะปองกันไมใหน้ํา
ทวมขัง อยูบริเวณตรงนั้น จึงตองการจะใหดูดวยวาใหน้ําระบายไดดี
และฝงตรงขามก็จะเปนโคง ซึ่งตรงนั้นควรจะมีปายสะทอนแสงบอกเพ่ือให
ประชาชนท่ีสัญจรไปมาทราบวาเปนทางโคง ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลหลาย ๆ ทานท่ีไดใหขอแนะนําเก่ียวกับ
เรื่องการแกไขปญหาตาง ๆ ในเขตเทศบาลนครระยอง เรื่องแรกท่ีเม่ือสักครู
ท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามเก่ียวกับเรื่องบอขยะวามีกลิ่น คือพอดีชวงนี้
ทางผูรับจางท่ีบริหารจัดการขยะกําลังพลิกขยะข้ึนมาเพ่ือเติมอากาศ เม่ือเวลา
พลิกขยะข้ึนมาและประกอบกับชวงนีมี้ฝนตกดวยจึงทําใหมีกลิ่นข้ึนมา ถึงแมไมมีฝนตก
เวลาพลิกขยะก็จะมีกลิ่นเล็กนอย เพ่ือเติมอากาศใหขยะไดยอยสลาย ขณะนี้ทาง
ผูบริหารกับเจาหนาท่ีเทศบาลพยายามแกไขเรื่องนี้อยู สวนเรื่องสะพานเปยมพงศสานต
เดิมทางเทศบาลนครระยองไดออกแบบเพ่ือจะของบประมาณจากทางองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง มาสรางสะพานเปยมพงศสานตใหทางเทศบาล
ซึ่งผมไดประสานงานกับทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองประมาณ
ชวงหนึ่งปท่ีผานมา ทางองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดแจงวาเงินยัง
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ไมคอยมี และเม่ือเร็วๆ นี้ ผมไดประสานงานไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง ก็ไดรับทราบวาจะทําให และเม่ือเจาหนาท่ีเทศบาลเราไปดูแลวปรากฏวา
สะพานคอนขางชํารุดมาก และหากรองบประมาณจากทางองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง อาจจะไมทันการ จึงใหเรงรีบดําเนินการออกแบบและ
ประมาณราคาใหเรียบรอยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตอนท่ีเทศบาลเราออกแบบครั้งแรก
ท่ีขอองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไปนั้น เทศบาลเราไมไดประมาณราคา
เพียงแตออกแบบอยางเดียว และใหทางองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไป
ประมาณราคาเพ่ือจะจัดสรรงบประมาณมาทําให ตอนนีเ้ทศบาลเราตองออกแบบ
และก็มาปรับปรุง โดยประมาณราคาอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือใหทันตอความตองการ
พ่ีนองประชาชน เพ่ือจะไดจายขาดเงินสะสมของเทศบาล ซึ่งผมไดหารือไป
ทางทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ทานบอกวาทางองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยองมีเงินแตอาจจะชาสักเล็กนอย แตหากเทศบาลพอมีเงินสะสมอยู
ก็นาจะนําเงินสะสมมาใชกอนเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับพ่ีนอง
ประชาชน ซึ่งเรื่องนีผ้มไดหารอืกับคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีเทศบาลแลว
วาสามารถนําเงินสะสมมาใชได คาดวาในเร็ววันนี้ก็นาจะมีการเปดประชุม
สภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาล เพ่ือจายขาดเงิน
สะสมเพ่ือมาสรางสะพานเปยมพงศสานต สวนอีกเรื่องหนึ่งท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล
ไดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องทอระบายน้ําจากตลาดวัดลุม
มาลงท่ีบริเวณคอสะพานเปยมพงศสานซึ่งตรงนี้เทศบาลเราเคยตั้งงบประมาณ
ท่ีจะใชดําเนินการปรับปรุงทอระบายน้ําไปครั้งหนึ่ง แตปรากฏวาเม่ือเปดหนางาน
ลงไปเจอสายเคเบิ้ลใยแกว จึงไมสามารถทําได เนื่องจากผูรับจางไมสามารถ
เขาไปแกไขไดเพราะเกรงวาจะไปทําใหสายเคเบิ้ลใยแกวชํารุด และจะเสียคาปรับ
เปนจํานวนหลายลานบาท ผูรับจางจึงไมกลา ทางเทศบาลจึงขอใหทางผูท่ีมี
สวนเก่ียวของเก่ียวกับเรื่องสายเคเบิ้ลใยแกว ปรากฏวาเจาของทางเคเบิ้ลใยแกว
บอกวางบประมาณยังไมไดตั้งไว จําเปนตองยกเลิกสัญญานั้นไป ซึ่งชวงนี้ทอ
ประปาในบริเวณดังกลาวก็ไดเกิดแตกและชํารุด ทําใหทอระบายน้ําของเทศบาล
เราเกิดการทรุด และมีดินฝงกลบลงมา  ซึ่งเม่ืออาทิตยท่ีผานมาทางเทศบาลเองได
เขาไปดําเนินการแกไขเอาทรายข้ึน ทางประปาก็มาซอมทอประปาใหเรียบรอย
และเทศบาลก็ไดซื้อทอไปเชื่อมตอเรียบรอย ตอนนี้เรียบรอยดี น้ําก็ระบายลง
แมน้ําระยองเรียบรอย ไมตองไปสูบแลว คาดวาคงไมทวมขังแลว ซึ่งผมเองก็ได
ประสานไปยังทีโอทีวาใหชวยประสานใหทางเทศบาลดวยวาใหชวยจัด
งบประมาณมาขยับสายเคเบิ้ลตรงนี้ให เพราะวาตอไปเทศบาลเราตองทําทอ
ระบายน้ําใหม และตองมีการปรับปรุงสะพานเปยมพงศสานตดวย คือบอกให
ทางผูท่ีมีสวนเก่ียวของท่ีรับผิดชอบชวยตั้งงบประมาณมาใหสอดคลองกับเทศบาล
ท่ีจะไดตั้งงบประมาณท้ังการกอสรางสะพานเปยมพงศสานต และทําทอระบายน้ํา
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จึงกราบเรียนใหสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบ สวนท่ีมีสมาชิกสภาเทศบาล
ทานหนึ่งเปนหวงเก่ียวกับเรื่องโคงหนาโรงภาพยนตรระยองรามาเกา ท่ีเทศบาล
เราจะซอมถนนโอเวอรเลยพ้ืนผิวจราจร โดยไดกําชับกับทางกองชางวา
ใหออกแบบโดยใหเกิดอันตรายนอยท่ีสุด จึงกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน มโนพรศิริกุล
นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1

ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีท่ีไดชี้แจงใหกับสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ได
รับทราบ และพ่ีนองประชาชนไดรับทราบ เรื่องท่ีตองการกราบเรียน
ทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังผูบริหาร คือขอใหมีการปรับปรุงถนนบริเวณ
สี่แยกออคิดท่ีจะเลี้ยวไปตรงปายเขียว คือหากเราวิ่งรถไปทางถนนสุขุมวิทขาออก
ตรงสี่แยกท่ีจะเลี้ยวขวาเขาไปนั้น ซึ่งบริเวณนั้นจะมีถนนคอนขางตางระดับกัน
ซึ่งสูงมาก เทาท่ีสังเกตดูแลวจะมีประชาชนมาแจงใหทราบวาระหวางท่ีติดไฟแดงนั้น
รถบางคันท่ีอาจจะเปนรถยนต หรือรถท่ีเตี้ย ๆ จะตองมาเบรกรถตรงนั้นทุกครั้ง
ก็จะเกิดอุบัติเหตุเพราะเวลารถขางหลังท่ีตามมานึกวาคันหนาจะไป หรือกลัวจะ
ติดไฟแดงอีก จึงทําใหเกิดอุบัติเหตุตรงนั้น เพราะระดับมันสูงตางกันมาก
ผมคิดวาตรงนี้คงแกไขไดไมยาก จึงตองการฝากทานประธานสภาเทศบาลผานไป
ยังทานผูบริหาร สวนอีกเรื่องหนึ่งเปนเรื่องท่ีตองการใหทานผูบริหารชวยชี้แจง
คือเปนเรื่องท่ีผมคิดวาเปนเรื่องสําคัญ คือปญหาน้ําทวม เม่ือสัปดาหท่ีผานมา
ในเขตเทศบาลนครระยอง มีน้ําทวมขังเปนบริเวณกวาง สิ่งท่ีผมตองการ
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล และใหทานผูบริหารชวยชี้แจงวาในอนาคต
หรือในชวงตอ ๆ ไปนั้น ทางผูบริหารมีแนวคิดและมีการวางแผนกันอยางไรบาง
วาจะมีวิธีการแกไขปญหาอยางไร แนวทางการแกไข หรือจะตองมีการไปวางแผน
รวมมือกับทางจังหวัด เพ่ือจะแกไขปญหาใหเปนระบบ และท่ีผมตองการจะทราบ
ก็เพราะวาปญหานั้นจะเปนปญหาท่ีซ้ํา ๆ กันทุกครั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน เขต 1
เปนบริเวณท่ีรับน้ํา ถนนจันทอุดม และบริเวณโรงสี ซึ่งทุกๆ ครั้งท่ีฝนตกก็จะเกิด
มีน้ําทวมขัง  ซึ่งผมก็ไมตองการเห็นภาพอยางนี้วาน้ําจะตองทวมกันไปทุกป ๆ
และเทศบาลเราก็ตองมาติดตั้งเครื่องสูบน้ําทุกครั้ง ซึ่งจะมีวิธีอยางไรท่ีจะแกไข
ใหเปนรูปธรรม และวางแผนเปนระยะยาววาหาแนวทางท่ีจะทําใหน้ําไปทางไหน
จึงตองการฟงความคิดเห็นของทานผูบริหารในเรื่องนี้ดวย ขอบคุณครับทาน
ประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร  สําราญรื่น
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นายรักเร  สําราญรื่น - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร ผมนายรักเร  สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล

นครระยอง เขต 4 ตองขอขอบพระคุณทางคณะผูบริหาร ท่ีไดดําเนินการ
และขอชื่นชมเรื่องของในเขต 4 ไมวาจะเปนซอยหินออน ซึ่งถนนก็ดสูวย
และเรียบรอยดีแลว ซอยสุขสุดก็ดําเนินการวางทอระบายน้ําเปนท่ีเรียบรอยแลว
และถนนอดุลยธรรมประภาส ตอนนี้ดําเนินการเรียบรอยแลว ชาวบานมีความสุขมาก
ซึ่งเปนคําชมมาจากชาวบาน ผมจึงนํามาเสนอตอสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้
ตองขอขอบคุณทานผูบริหารเปนอยางมากท่ีไดจัดงบประมาณลงไปดําเนินการ
ในเขต 4 ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร  สําราญรื่น
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรี
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีไดสอบถามเก่ียวกับแนวทางในการแกไข
ปญหาน้ําทวม ซึ่งหลังจากท่ีน้ําไดเออลนเขามาในเขตเทศบาลนครระยอง เม่ือชวง
ประมาณสิบวันท่ีผานมา หลังจากนั้นทางคณะผูบริหารไดมีการประชุมหารือกัน
ในทุกจุดเลย ไมวาจะเปนบริเวณศูนยการคา ถนนจันทอุดม  เรือนจํา  บอนไก
เกาะพรวด และหลังวัดเกาะกลอย โดยพยายามใหเจาหนาท่ีลงไปดูแตละจุดวา
น้ําถาไปตามธรรมชาติแลวจะไปทางไหนไดบาง และใหหาแนวทางแกไข ซึ่งตอนนี้
ทางเจาหนาท่ีเทศบาลก็ไดลงไปสํารวจแลว โดยเริ่มตนสํารวจท่ีคลองเอไอเอ
วาจะมีการลอก หรือจะทําอยางไร และตองใชงบประมาณเทาไร และบริเวณ
หนาศูนยการคาควรจะตองวางทอแบบไหน ซึ่งแตละจุดก็ขอใหสํารวจแบบ
มีความเปนไปไดสูง และเปนไปไดอยางแทจริงวาหากลงไปดําเนินการทําแลว
จะตองแกไขปญหาน้ําทวมไดอยางแนนอน ไมตองการใหนํางบประมาณลงไปใช
แลวไมสามารถแกไขปญหาน้ําทวมไดอยางจริงจัง ขณะนี้ทางเจาหนาท่ีไดลง
สํารวจทุกจุด ซึ่งตรงนีเ้ปนแนวทางแกไข จึงกราบเรียนใหทานสมาชิกสภา
เทศบาลไดรับทราบ และตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีไดรับคํา
ขอบคุณจากชาวบาน มาขอบคุณผูบริหารในสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้
ตองขอบพระคุณเปนอยางสูงครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ
ประธานสภาเทศบาล

( -ไมมี- )
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นายประกิต  ปฐวีศรีสธุา - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม
ประธานสภาเทศบาล วันนี้สภาเทศบาลนครระยองไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระ

การประชุมแลว ผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
ทานนายกเทศมนตรี และคณะผูบริหาร ทานหัวหนาสวนราชการ
ทานสื่อมวลชน ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน ผมขอปดการประชุมครบั

(ปดประชุมเวลา 14.30 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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(ลงชื่อ) นายสธุน  ซื่อประเสริฐ        ผูจดบนัทึกรายงานการประชุม
(นายสุธน  ซื่อประเสริฐ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) วรกมล  ปนปลื้มจิตต         ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต)

(ลงชื่อ) ภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต)

(ลงชื่อ) พจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) ประเสริฐ  ฟาประทานชัย กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ฟาประทานชัย)

(ลงชื่อ) อนุสรณ  สุรนารถ กรรมการและเลขานุการ
(นายอนุสรณ  สุรนารถ) ตรวจรายงานการประชุม
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(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


