
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 4/2559 

วันที่ 26 กันยายน 2559 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
9. นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายอวบ วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายประเสริฐ ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นางอ าไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายไพรทูรย ์ รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายพจนาท นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายปกรณ์ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายมานะ กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายภาณุพงค์ พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นางวรกมล ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายรักเร่ ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายสุพรรณ บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายบุญปลูก ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ)  
2. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี         (ไปราชการ)  
3. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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4. นายนิพนธ์ เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล   (ลากิจ)  
5. นายจิรโรจน ์ เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล           (ลากิจ) 
6. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ)  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
4. นางกิ่งแก้ว ถนอมถ่ิน ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
5. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
9. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
10. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนพัสดุ 
11. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
12. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
13. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
14. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
15. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
16. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
17. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
18. นายอัฏฐชัย ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
19. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
20. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
21. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
22. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
23. นางสาวดวงพร เสงี่ยมรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
24. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
25. ว่าที่เรือตรีเชาวลิต เล็กโล่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
26. นางสาววัชรีย ์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง 
27. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา10.30 น. 

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 4/2559 
  บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน 
  สภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป 
  ขอเรียนเชิญครับ 
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นายประกิตปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                      ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วม 

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4/2559 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครบั เชิญท่านเลขานุการ 
  สภาเทศบาลอ่านเรื่องขอขยายเวลาด้วยครับ 

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0023.4/13335 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 
เลขานุการสภาเทศบาล        เรื่อง ขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  

  ประจ าปี พ.ศ. 2559 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครระยอง  
  อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครระยอง ที่ สภา 54/2559 ลงวันที่ 23  
  สิงหาคม 2559 ตามท่ีสภาเทศบาลนครระยองรายงานว่า มีความประสงค์ 
  ขอขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี  
  พ.ศ. 2559 ออกไปอีกมีก าหนดไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน  
  2559 เป็นต้นไป เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ.2559 และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
  เหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือให้ทันในระหว่างสมัยประชุมสามัญ 
  ประจ าปี 2559 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น จังหวัดพิจารณาแล้ว  
  อาศัยอ านาจตามนัยมาตรา 24 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
  พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงอนุญาตให้เทศบาลนครระยองขยายเวลา 
  ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2559  
  ออกไปอีกมีก าหนดไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559  
  เป็นต้นไป ได้ตามที่เสนอขอ จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป  
  ขอแสดงความนับถือ นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

นายประกิตปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                       

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   

      (  -ไม่มี-  ) 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2559 ครั้งท่ี 1/2559 
  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2559 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2559 ครั้งท่ี 2/2559  
  เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม  2559 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2559 ครั้งท่ี 3/2559  

             เมื่อวันที่ 5  กันยายน  2559 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559  

    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2559 
                        สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่3 ประจ าปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2559  
                        เม่ือวันท่ี 18  สิงหาคม  2559 
    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3/2559  
    เมื่อวันที่ 5  กันยายน  2559  

  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ 

  (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
      ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
      เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
      สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559 

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2559 
                         สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่3 ประจ าปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2559  
                        เม่ือวันท่ี 18  สิงหาคม  2559 
                        สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่3 ประจ าปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3/2559  
                        เม่ือวันท่ี 5  กันยายน  2559 

  โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญ  
  สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2559 ครั้งท่ี 1/2559 

    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2559  
      สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2559 ครั้งท่ี 2/2559  
      เม่ือวันที่ 18  สิงหาคม  2559  
      สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2559 ครั้งท่ี 3/2559  
      เม่ือวันที่ 5  กันยายน  2559  
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ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
                     ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3ญัตติเรื่องขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญท่านนายกเทศมนตร ี

  เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  

  นครระยอง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2559  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  จ านวน  9,562,000  บาท(เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไปตั้งจ่าย 
  เป็นรายการใหม่  ดังนี้   

      กองช่าง 
      แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     1. ค่าปรับปรุงถนนอารีราษฎร์ฝั่งทิศตะวันตก เป็นเงิน 2,300,000 บาท 
      (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  1 
     2. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ าถนนเรือนจ าและ 
      ซอยแยก ซอย 2 เป็นเงิน  3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)   
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 2 
     3. ค่าก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ าซอยแยกถนนราษฎร์บ ารุง 
      ซอย 3  เป็นเงิน  1,330,000 บาท  (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)   
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 3 

      งานบ าบัดน้ าเสีย 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     4. ค่าปรับปรุงถนนภายในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ   
      เทศบาลนครระยองเป็นเงิน 2,632,000 บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่น- 
      สองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายรายการที่  4 

  รวมเป็นเงิน  9,562,000 บาท(เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

  เหตุผล ตามท่ีได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2559  แต่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขและยกเลิกรายการค่าที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้างบางรายการ    เพ่ือปรับเปลี่ยนเนื้องานให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
  ที่จะด าเนินการ รวมทั้งจ าเป็นต้องชะลอการก่อสร้างถนนบางเส้น ไว้ก่อน    
  เนื่องจากถูกก าหนดให้เป็นเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรแออัดตามแผนการ 
  ก่อสร้างสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์  โดยเทศบาลจะเร่งการก่อสร้างสะพาน 
  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ 
  เส้นทางสัญจรและเพ่ือให้เกิดผลกระทบกับการจราจรบริเวณโดยรอบ 
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  ให้น้อยที่สุด โดยโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ถูกยกเลิกนั้น เทศบาล 
  จะจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการอีกครั้ง เมื่อการก่อสร้างสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ 
  แล้วเสร็จในปีงบประมาณต่อไป ส าหรับงบประมาณที่เกิดจากการยกเลิกโครงการ 
  และการส ารวจเงินเหลือจ่ายเพิ่มเติมนั้นได้น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ า จ านวน 4 รายการ   
  เป็นเงิน 9,562,000 บาท  (เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
  ซึ่งโครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี   
  (พ.ศ. 2559 – 2561) ฉบับเพ่ิมเติมแล้ว 

     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข 
      เปลี่ยนแปลงงบประมาณ“ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
      ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
      หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
      จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง  

  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ท่านประธานสภาครับ ขออธิบายเพื่อ 
  ความกระจ่างแก่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เราต้องยกเลิกโครงการบางเส้น 
  อย่างเช่นซอยโรงแรมชบา ที่เรายกเลิกไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  เนื่องจากว่าเทศบาลปิดสะพานเปี่ยมพงศ์ศานต์ จึงชะลอโครงการซอย  
  โรงแรมชบาไว้ อย่างน้อยก็ร่วมปี ไม่เช่นนั้นเงินก็จะไปค้างอยู่อย่างนั้น  
  ซึ่งซอยเรือนจ ามีความจ าเป็นเร่งด่วนจึงโอนงบประมาณตรงนี้ไปตั้งให้ 
  ซอยเรือนจ าก่อน แล้วปีหน้าสร้างสะพานเสร็จแล้วจะมาตั้งชดเชยให้ 
  ซอยโรงแรมชบาเช่นเดิม และถนนอารีราษฎร์ ซอย 3 ไปทางทิศตะวันตก  
  ขอแก้ไขเนื่องจากว่าเดิมออกแบบมาเป็นคอนกรีต การก่อสร้างค่อนข้าง  
  ล าบากและฝังท่อ ประชาชนบอกว่าไม่ต้องใช้ท่อแล้ว จึงได้ปรับเปลี่ยนแก้ไข  
  โครงการให้เป็นแบบนี้ จึงต้องน าญัตติเข้าสู่สภาเทศบาลนครระยอง  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีตามที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเรื่อง
ประธานสภาเทศบาล    ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
  หรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญท่านวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภา  
       เทศบาลนครระยอง เขต 1 ขอให้ท่านประธานสภาเทศบาล พลิกไปที่  

  หน้า 3/3 ในข้อที่ 4 ค่าปรับปรุงถนนภายในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบ 
  ฝังกลบเทศบาลนครระยอง งบประมาณตั้งไว้ สองล้านหกแสนเศษ ต้องการ 
  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารให้ช่วยอธิบายด้วยว่า 
  ความจ าเป็นในการที่จะต้องท าถนนนั้นเป็นอย่างไร และก็สภาพเดิมเป็นอย่างไร 
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  ต้องยอมรับตามตรงว่าผมก็ไม่เคยเข้าไปตรงนี้ แต่จ าได้ว่าเทศบาลนครระยอง  
  เรามีโครงการที่คิดว่าจะปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ก าจัดขยะของเทศบาล 
  ทั้งหมดแบบครบวงจร ซึ่งถ้าไม่มีความจ าเป็นขนาดนั้น เราจะไปรอท า 
  พร้อมกันตอนนั้นจะได้หรือไม่ หรือถ้ามีความจ าเป็นอย่างไรรบกวน  
  ผู้บริหารช่วยชี้แจงด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ต้องขอบคุณ 
  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องถนน  
  รอบบริเวณบ่อก าจัดขยะ เนื่องจากว่า ณ ปัจจุบันนี้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559  
  ขยะจะไม่ได้เข้าไปที่บ่อขยะแล้ว ก็จะเหลือแต่บ่อเปล่า ๆ จากมีขยะเต็ม  
  แต่บริเวณรอบบ่อขยะจะมีถนนอยู่ซีกเดียว ไม่สามารถเข้าไปได้ ถ้าจะเข้า  
  ก็ต้องวิ่งเข้าไปในบ่อขยะเลย ทางฝ่ายช่างสุขาบอกว่าได้หารือกันแล้วว่าต้อง  
  ท าถนนกันแดนไว้ เพื่อให้ชิดขอบแดนที่ของบ่อขยะ หากท้ิงไว้นานแล้วเกิด   
  เหตุเพลิงไหม้ขึ้นมา รถน้ าจะได้วิ่งไปในบ่อขยะรอบ ๆ ได้ เพื่อไปดูแลเหตุ  
  เพลิงไหม้ได้ และมีความจ าเป็นว่าต่อไปหากท าเป็นสวนสาธารณะแล้ว ถนนนี้ 
  ก็จะต้องมีด้วย จึงท าถนนนี้ส ารองไว้ก่อน เพ่ือจะได้กันแดน และกันผู้ไปบุกรุก  
  ซึ่งอนาคตข้างหน้าอาจจะต้องท ารั้วชิดขอบถนนไว้เลยว่าบริเวณตรงนี้เป็นแนว 
  ของบ่อขยะ ห้ามผู้ใดเข้ามาบุกรุก จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าถนนเส้นนี้  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ
ประธานสภาเทศบาล     

  (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก  
      สภา เทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
      อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ท่าน, งดออกเสียง 1 ท่าน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมตอินุมัต ิจ านวน 20 ท่าน งดออกเสียง จ านวน 1 ท่าน  
  เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

มติที่ประชุม   - อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
      ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
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ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
  นครระยอง เพื่อขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ  พ.ศ. 2559 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี ้

  หลักการ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2559  หมวดค่าครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
  จ านวน1 รายการ  เป็นเงิน450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหน้า 1/2 

     2.  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559   
      (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 19 รายการ เป็นเงิน 25,326,000 บาท 
      (ยี่สิบห้าล้านสามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม  
      เอกสารแนบท้ายหน้า 2/2   

     รวมทั้งสิ้น 20 รายการ เป็นเงิน 25,776,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านเจ็ด- 
      แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

  เหตุผล  เนื่องจากรายจ่ายในหมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559   
  (30 กันยายน 2559) สาเหตุจากผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติท าให้ 
  ต้องยกเลิกการประกาศสอบราคาและต้องด าเนินการสอบราคาใหม่   
  นอกจากนี้ยังมีรายการที่ได้รับอนุมัติให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  ท าให้ ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ภายในปี งบประมาณ  
  เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องขอ อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
  ดังกล่าว จ านวนรวม 20 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  25,776,000 บาท   
  (ยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ต่อสภาเทศบาลไปอีกหนึ่งปี  

      ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
       การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       พ.ศ.  2547   

       “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร- 
  ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
  ระยะเวลาหนึ่งป ี
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     หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  
      ตามเงื่อนไขใน วรรคหนึ่ง   ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
      อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
      รายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือ  
      เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา 
      เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

     กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว 
      หากไม่ได้ด าเนินการ  หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้น 
      ตกเป็นเงินสะสม” 
       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
       จ านวน 20 รายการ  เป็นเงิน  25,776,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสน- 
       เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน ภายในปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2560 ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเรื่อง
ประธานสภาเทศบาล    ขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2559สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม 
  เพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล    ขอให้ท่านประธานสภาเทศบาลเปิดไปที่หน้า 1/2 คือจะเป็นค่าซ่อมแซม  

  รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 450,000 บาท   
  ในรายละเอียดผมคิดว่าแพงครับ ไม่ทราบว่าจะซ่อมแบบไหน จะเปลี่ยนถัง  
  หรือไม่ ขอความกระจ่างจากผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ครับขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขาครับ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ค่าซ่อมแซม 
  รถบรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ 1 คัน กองช่างได้ลงไปตรวจสอบแล้ว 
  ว่ามีความจ าเป็นที่จะซ่อมอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ ตัวถัง หรืออะไรต่าง ๆ  
  กองช่างได้ค านวณไว้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ในราคาประมาณ 450,000 บาท  
  ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องเปลี่ยนตัวถังหรือไม่ แต่เป็นการประเมินของ  
  กองช่างลงไปส ารวจมาว่าต้องท าอะไรบ้าง คือท้ังหมดมีหลายรายการ  
  รวมแล้วเป็นเงิน 450,000 บาท เมื่อครั้งที่แล้วเราประกาศหาผู้รับจ้าง 
  รายหนึ่งแล้ว ปรากฏว่าเงื่อนไขเราก าหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ที่อยู่ในจังหวัด 
  ระยองเท่านั้น แต่ปรากฏว่าคนในระยองไม่ได้มาซื้อซอง มีแต่คนต่างจังหวัด  
  มาซื้อ คนในต่างจังหวัดเขาจึงร้องมาว่าเป็นการกีดกัน โดยเวลาประกวดนั้น 
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  น่าจะให้ผู้รับจ้างทั่วประเทศสามารถเข้ามาด าเนินการได้ จึงหารือกันใหม่ว่า 
  หากเราประกาศแบบเหมือนต้องการจะให้ร้านค้าในระยองได้ เกรงว่าผู้รับจ้าง  
  อาจจะไม่มีมาอีก จึงให้ไปแก้เงื่อนไขใหม่ว่าเปิด Open โดยให้ผู้รับจ้างจาก 
  จังหวัดใดก็ได้ให้มาซ่อมได้ ตอนแรกท่ีก าหนดไว้ในระยองก็เพ่ือความสะดวก  
  ในการไปตรวจสอบ ว่าซ่อมดีหรือไม่ ซึ่งจะได้ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง จึงก าหนด  
  เงื่อนไขไปเลยว่า หากบริษัทผู้รับจ้างอยู่ต่างจังหวัด จะให้ไปตรวจสอบนั้น  
  บริษัทผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ช่างของเทศบาลเรา  
  เดินทางไปตรวจด้วย ไม่เช่นนั้นเทศบาลก็จะต้องตั้งงบประมาณต่างหาก  
  เพ่ือให้กรรมการไปตรวจถึงอู่ ซึ่งครั้งที่แล้วมีผู้มาซื้อซองแต่ไม่ถูกเง่ือนไข  
  เทศบาลเราจึงมาปรับเงื่อนไขให้ตรงกับที่ผู้ร้อง โดยท าการประกาศใหม่  
  จึงจ าเป็นต้องขอกันเงินไว้ก่อนเพื่อน าตรงนี้ไปซ่อมรถได้ทันภายใน  
  ปีงบประมาณหน้า ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล   

  (  -ไม่มี-  )    

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก  
      สภา เทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
      อนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2559 โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ท่าน, งดออกเสียง 1 ท่าน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมตอินุมัต ิจ านวน 20 ท่าน งดออกเสียง จ านวน 1 ท่าน  
  เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

มติที่ประชุม   - อนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2559  

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติอื่น ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล       สภาเทศบาลแห่งนี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ   

  กึกก้องสวัสดิ์  

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  ขณะนี้ถนนราษฎร์บ ารุงระบบน้ าเสียยังไหลไม่ดี เพราะว่ามันเหมือนลูกโป่ง  
  อย่างเช่นสงเคราะห์สวนยางนั้น น้ าก็ต้องไหลไปลงซอย 6 ไปยังถนนราษฎร์บ ารุง  
  ไปลงตรงที่โรงแรมขวัญเรียม และไปโขดศาลเจ้า ซึ่งเมื่อก่อนเคยมีกองช่างไปดูว่า 
  จะท าบ่อพักใหญ่ ๆ ตรงหัวมุมเลี้ยว แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ท าตรงนั้น แต่ผมได้ฟังมา 
  ว่าก าลังจะแก้ไขครับ เปลี่ยนจากท่อถนนใหม่ และตามซอยของโรงแรมเวียงวลี  
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  แต่ก็มีในซอย 3 ท าผังมาแล้ว และก าลังแก้ไข คาดว่าในวันข้างหน้าคงจะดี  
  และเรื่องที่สองคือหน้าตลาดแม่แดง ขออนุญาตข้ามไปนิดหนึ่ง ว่ามันมีต้นปาล์ม  
  ปัจจุบันนี้ต้นสูงและผอม ผมต้องการว่าหากเป็นไปได้ ต้องการจะให้ย้ายไปไว้ตาม 
  มุมสวนสาธารณะ โดยเราแก้ปัญหาโดยน าต้นอะไรไปลงไว้เพ่ือให้มองดูแล้วเกิด 
  ความสวยงามเรื่องที่สามคือเรื่องของถนน ซึ่งเวลานี้ถนนสายหลัก ๆ คือมีท่านผู้ใหญ่  
  และประชาชนเขาได้ชมมาว่าถนนดี แล้วเขาฝากขอบคุณมาครับ เพราะว่าสมัยก่อน  
  ถนนที่เรียบ ๆ แบบนี้ไม่มีให้ดู หากจะดูก็ต้องไปเมืองสวรรค์ ผมได้เคยไปเห็น 
  ที่กรุงเทพฯ  แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับ ในเขตเทศบาลนครระยองของเราก็มี 
  ถนนดี ๆ อยู่เช่นกัน ประชาชนฝากมาขอบคุณ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณสมชาย  แสงสุขขาครับ 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกผู้ทรงเกียรติ แต่ผมขอค้านท่านสมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาล คุณมานะ กึกก้องสวัสดิ์ ที่บอกว่าถนนราษฎร์บ ารุงดี ผมต้องการ  

  เรียนท่านนายกเทศมนตรีว่าฝาท่อกลางถนนราษฎร์บ ารุงปัจจุบันนี้ทรุดหมดแล้ว  
  รถสิบล้อวิ่งโดยจะกดถนนลง อันตรายมาก บางจุดลึกเกือบหนึ่งนิ้ว จะแก้ไขอย่างไรดีครับ  
  ท่านนายกเทศมนตรี ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา เชิญสมาชิก  
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภา  

  เทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ วันนี้ผมมีอยู่สามเรื่อง 
  ที่ต้องการกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล เรื่องท่ีหนึ่ง คือขอทราบความ 
  คืบหน้า และความเป็นไปได้ท่ีพ่อค้าแม่ค้าจะเข้าไปขายของในตลาดแม่แดงว่า 
  ขณะนี้มีการด าเนินการไปถึงข้ันไหนแล้ว เพราะขณะนี้ได้ผ่านจากก าหนดการ 
  ที่เทศบาลเคยก าหนดไว้ว่าประมาณเดือนพฤษภาคม 2559 หากผมจ าไม่ผิด  
  และขณะนี้ก็เดือนกันยายน และก็จะเข้าเดือนตุลาคมแล้ว ขอทราบความคืบหน้า  
  และความเป็นไปได้ว่าจะเปิดใช้อย่างไรบ้าง และ ขณะนี้มีปัญหาอะไร อย่างไรบ้าง  
  ขอความคืบหน้าด้วยครับ เรื่องที่สอง ขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าอยู่ในช่วงที่เข้าสู่ 
  ฤดูฝน ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เทศบาลเราท างานกันอย่างหนัก  
  ท ากันอย่างเต็มที่ มีประชาชนฝากมาชมเชยการท างานของเจ้าหน้าที่เทศบาลของเรา  
  โดยเฉพาะกองช่างสุขา และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ที่พอฝนตั้งเคล้ามา เจ้าหน้าที่เทศบาลเรา  
  ก็ได้ไปประจ าการเตรียมความพร้อมในแต่ละจุด ซึ่งมีประชาชนบอกว่าบางครั้ง  
  ช่วงเวลา 02.00 – 03.00 น. ก็เห็นเจ้าหน้าที่เทศบาลไปประจ าการ เขาฝากมา 
  ชมเชยครับว่าการท างานของชุดนี้ของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความขยันขันแข็ง  
  ผมก็ต้องขอชมเชยด้วยความจริงใจ อีกเรื่องหนึ่ง คือสืบเนื่องจากที่ว่าช่วงนี้เป็น 
  ช่วงฤดูฝน ฝนตกและมีน้ าท่วมขัง ผมได้มีโอกาสลงไปดูพื้นท่ีในชุมชนของ เขต 1  
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  และได้มีการปรึกษาหารือกันกับเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนหลายคน  
  ว่าปัญหาน้ าท่วมขังที่เราต้องเผชิญอยู่ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น เขต 1 หรือเขตไหนก็ตาม  
  ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีประชาชน หรือเจ้าของที่ไปถมท่ี ไม่ว่าจะด้วยอะไร 
  ก็แล้วแต่ บางคนมีการซื้อขายที่ดินเปลี่ยนมือกัน และก็ไปถมท่ีดิน พอคนที่หนึ่ง 
  ถมที่ดินสูงขนาดนี้ คนที่สองก็อาจจะสูงขึ้นไปอีก สูงกันไปสูงกันมา ซึ่งแต่ละคน 
  ก็ถมที่ก้ันทางเดินของน้ า เดิมทีอาจจะไม่มีน้ าท่วมขังในเขตเทศบาล แต่ปัจจุบันนี้ 
  ท่านประธานสภาเทศบาลจะเห็นว่าทุก ๆ ที่ หรือทุกเขต ผมมั่นใจว่าต้องมีน้ าท่วมขัง  
  ซึ่งต้องใช้เวลา และก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ าไปสูบเพื่อดึงน้ าออกมา ดังนั้นผมจึงต้องการ  
  จะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าให้ลองปรึกษา  
  และลองไปดูว่าเทศบาลเราจะสามารถออกเป็นเทศบัญญัติให้คนที่จะมาถมที่ดิน  
  ให้มาขออนุญาต แล้วเจ้าหน้าที่ลงไปดูว่าจะต้องให้เจ้าของที่ท่ีจะท าการถมที่ดินนั้น  
  ฝั่งท่อระบายน้ า เพื่อเป็นทางให้น้ าไหลออกไป จะเป็นไปได้แค่ไหน เพราะว่า 
  ไม่เช่นนั้นคนที่เคยอยู่ก่อน ถมที่อยู่ก่อน อยู่กันไปนาน ๆ เป็น 10 - 20 ปี แล้ว  
  คนมาอยู่ทีหลังได้ถมที่ดินปิดกั้นทางเดินของน้ า ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาอย่างนี้  
  เทศบาลเราก็จะต้องมาแก้ปัญหาโดยการเอาเครื่องสูบน้ าไปสูบน้ าตลอดเวลา  
  ก็เห็นใจคนที่มีบ้านอยู่ และน้ าต้องท่วมขังอยู่อย่างนั้น ผมขอปรึกษาว่าเป็นไปได้ 
  หรือไม่ว่าเทศบาลเราจะออกเป็นเทศบัญญัติ ไปศึกษาดู และหาแนวทางออกเป็น 
  เทศบัญญัติว่าคนไหนจะถมที่ จะต้องมาขออนุญาต และเทศบาลเราก็จะมี 
  เจ้าหน้าที่ลงไปดูว่าปิดกั้นทางน้ าไหลขนาดไหน หรือว่าคุณต้องต่อท่อเพ่ือให้ 
  น้ าไหลไปได้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล เชิญท่านสมาชิก  
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่  ส าราญรื่น  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม  

  ทุกท่าน ผมนายรักเร่  ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  
  ผมมีข้อเสนอแนะกับประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารสามเรื่อง เรื่องท่ีหนึ่ง 
  ถนนอารีราษฎร์ฝั่งทิศตะวันตก คือทราบข่าวมาว่าบ้านครูสมศรี ที่อยู่บริเวณ 
  หัวสะพานเฉลิมชัยจะยกท่ีให้เทศบาลนครระยอง โดยมีการตัดมุมให้เข้ากับ 
  หัวสะพานเฉลิมชัย และต้องมีการด าเนินการย้ายเสาไฟฟ้าด้วย ซึ่งช่างได้ไปดูบ้าง 
  บางส่วนแล้ว แต่ทีนี้ว่าเรามีการโอเวอร์เลย์  โดยส่วนที่ตัดไปก็ต้องโอเวอร์เลย์ 
  มาตรงนี้ ไม่ทราบว่าท าทีเดียวกันเลยได้หรือไม่ หากเป็นไปได้น่าจะท าพร้อมกัน 
  ทีเดียวกับโอเวอร์เลย์ของถนนอารีราษฎร์ฝั่งทิศตะวันตกเลย เพราะหากท า  
  2 ครั้งแล้ว อาจจะยุ่งยากอีก เพราะตรงนั้นแคบมาก ซึ่งครูสมศรีบอกว่าให้ตัดว่า 
  จะเอาขนาดไหน แต่ขออย่างเดียวว่าอย่าให้สายไฟเข้าบ้าน เรื่องท่ีสอง เท่าที่ทราบ 
  ช่วงฤดูฝนเมื่อสองสามวันก่อน มีฝนตกหนักมาก ในทุกเขตก็มีปัญหา ซึ่งเขต 4  
  ก็มีเช่นกัน คือ บางจากซอย 19 ผมได้ลงพ้ืนที่ไปดูเห็นน้ าท่วมไปหมด ที่เทศบาล 
  จะต้องแก้ไขในต่อ ๆ ไป ซึ่งหากเวลาที่น้ าหลากมามาก ๆ นั้น ไม่มีทางจะเอาน้ า 
  ลงไปในคลองได้เลย เพราะระดับเต็มไปหมด น้ าขึ้นทางท่อออกมาบางส่วน  
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  และบางส่วนที่เราสามารถจะดูดได้ ก็ไม่สามารถดูดได้ เพราะข้างทางเจ้าของที่ 
  ไดถ้มที่ดินของเขาหมด ที่ถนนก็จะต่ าลงไปเรื่อย ๆ อย่างที่เราส ารวจดู คือท าอย่างไร  
  ถึงจะมีทางให้น้ าออกไปลงคลองได้บ้าง ซึ่งก็เป็นที่ดินที่มีเจ้าของทั้งนั้น และเมื่อ 
  สองวันก่อนนี้ฝนตกหนักมาก และท่ีซอยสัมฤทธิ์ ซอย 11 และซอย 5 ปัจจุบันนี้ 
  ที่ตรงนั้นต่ า ตรงไหนต่ าน้ าก็จะมาไหลมาตลอด ฝนตกนิดเดียวน้ าท่วมแน่นอน  
  เพราะน้ ามันไหลมา คือต้องการให้มีการติดตั้งเครื่องเพ่ือสูบน้ าไปเรื่อย ๆ  
  เพราะประชาชนเขาเดือดร้อน เพราะหากเก็บเครื่องไปแล้วน้ าก็จะมาอีก  
  ส่วนที่สระบัวประชาชนบอกว่าเทศบาลนครระยองแก้ไขได้ทันเวลา ตรงนั้นที่ต่ ามาก  
  จึงต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาลว่าต้องการให้ช่วยแก้ไขดูแลกันให้ทั่วถึง  
  มีทั้งค าชม มีทั้งเดือดร้อน ในทุก ๆ เขต ต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาล 
  ไปยังผู้บริหารให้ด าเนินการด้วย เรื่องสุดท้าย คือชายทะเลปากน้ าหลังจากที่มีการ 
  รื้อถอนสิ่งก่อสร้างออกไป ก็ยังคงมีชาวบ้านอาศัยตากปลากันอยู่เล็กน้อยตากปลาเค็ม  
  คือก็พอมีบ้างบางส่วนที่เดือดร้อนกัน คือเจ้าหน้าที่เทศกิจไปด าเนินการ เป็นไปได้ 
  หรือไม่ครับว่าตากกันเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งเขาตากเสร็จเขาก็เก็บ คือก็พอตากได้ 
  เล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น ไม่ได้ไปตากแบบถาวรอะไร ซึ่งคนที่ท ามาหากินขายปลา 
  อยู่ที่ตลาดวัดลุ่มฯ เขาก็เดือดร้อน เขาบอกมาว่าตากปลาข้างทางก็ไม่ได้ ซึ่งก็โดน 
  เก็บไปบ้าง คือต้องการจะให้อะลุ่มอล่วยกันไปบ้าง ซึ่งอะไรที่มันเป็นระเบียบก็คือ 
  ระเบียบครับ แต่บางครั้งเล็ก ๆ น้อย ๆ  ก็น่าจะอะลุ่มอล่วยกันได้บ้าง ให้เขาท ามาหากินกัน  
  ซึ่งผมได้ไปดูตรงนี้อยู่ ซึ่งก็ต้องการจะบอกประชาชนให้เข้าใจเหมือนกันเรื่อง 
  ระเบียบต่าง ๆ  ผมมีเรื่องฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่  ส าราญรื่น เชิญสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม  

  ทุกท่าน ผมมีเรื่องน าเสนอ คือเรื่องตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์   
  มโนพรศิริกุล ได้น าเสนอไปเมื่อสักครู่ คือเป็นห่วงในเรื่องน้ าท่วม เพราะว่าพอ 
  ฝนตกหนักแล้วเก็บของไม่ทัน อย่างซอยสัมฤทธิ์ 5 ซอยสัมฤทธิ์ 11 และซอยเรือนจ า 
  ข้างโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งเป็นแอ่ง และแก้ไขล าบาก เพราะว่าอยู่ในหลุม  
  เป็นที่ของเขาโดยเฉพาะเจ้าเดียว และในส่วนของซอย 7 ที่ออกไปทุ่งนา  
  ตรงนี้ผมยิ่งเป็นห่วงใหญ่เลย เวลาจะไปแก้ไขนั้นแก้ไขไม่ได้ เพราะท่อฝังลงไป 
  ทางท่ีว่าง หากเวลาที่เขาถมที่ดินปิด หมดสิทธิ์เลย น้ าจะท่วมตึกแถวบริเวณนั้น  
  บ้านเรือนบริเวณนั้นก็จะท่วม อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ ได้ยินว่าประธานชุมชนเขามา 
  ขอเทศบาลท าท่อด้านหลัง ซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจ เพราะว่าเจ้าของที่ท่ีถมดินเขาเว้น 
  ที่ดินไว้ให้ประมาณ 2 เมตร ถ้าหากเทศบาลเราวางท่อไป และในโอกาสต่อไป 
  หากว่าเราออกเทศบัญญัติ คือหากใครถมท่ีก็ต้องวางท่อให้ระบายน้ าออกไปสู่ 
  คลองทางด้านทิศเหนือ เพราะว่าอีกแปลงหนึ่งยังไม่ได้ถม ถ้าอีกแปลงหนึ่งมาถม 
  ตรงรอยต่อระหว่างเขตแดน เขาก็น่าจะวางท่อไปได้ จึงต้องการจะฝากตรงนี้ไว้ 
  เพ่ือจะได้มีทางน้ าไหลออกไป ไม่เช่นนั้นเดือดร้อนแน่นอน  แก้ไขล าบากด้วย 
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  เพราะในปลายซอยมันเป็นที่ลุ่ม จึงขอฝากประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง 
  ท่านผู้บริหารด้วย และในส่วนของซอยบางจาก 19 ต้องการให้เทศบาลจัด 
  เจ้าหน้าที่เพ่ือน ารถแม็คโครไปขุดข้างทาง โดยขุดไปทางคลองทิศตะวันตก  
  ให้เลยโค้งไปอีกเล็กน้อย เพราะเมื่อก่อนนี้ได้เคยระบายน้ าไปลงทางนั้น ปัจจุบันนี้ 
  ทางด้านทิศเหนือก็ถมหมดแล้ว ที่ตรงนั้นเอาออกไปไม่ได้แล้ว เราจึงต้องขุดเป็นร่องน้ า  
  ออกไปทางคลอง คือออกไปทางทิศตะวันตก ซึ่งหากจะให้ไปออกคลองนั้นระยะทางไม่ไกล  
  แล้วก็ไปประสานงานกับทางโน้นอีกที ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ เชิญสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอบคุณเพ่ือน 
  สมาชิกสภาเทศบาลหลาย ๆ ท่าน ที่ขึ้นมาเสนอแนะ และแนะน าในหลาย ๆ เรื่อง  
  เพ่ือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
  ปัญหาเรื่องน้ าท่วม ก่อนอื่นขอเรียนเรื่องท่ีฝาบ่อพักถนนราษฎร์บ ารุง ขออนุญาต 
  เอ่ยนามครับ ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ได้แนะน ามา  
  ซึ่งจะให้กองช่างลงไปดูหาวิธีทางแก้ไข เมื่อสักครู่ได้คุยกับผู้อ านวยการกองช่างแล้ว 
  เพ่ือจะหาทางแก้ไข และท าให้ไม่ทรุดลงไปได้อีก โดยจะใช้วิธีแบบค่อนข้าง 
  มาตรฐาน ส่วนเรื่องท่ีสองท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
  สอบถามเกี่ยวกับเรื่องตลาดแม่แดง ตอนนี้ได้ผู้ค้าจับฉลากลงตัวหมดเรียบร้อยแล้ว  
  ตอนนี้ได้ให้แม่ค้าพ่อค้าเข้าไปปรับปรุงตัวล็อกแผงค้าขายในตลาด คาดว่าเดือนหน้า  
  เปิดแน่นอน ซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณเลยกลางเดือนไปเล็กน้อย โดยตอนนี้การ 
  ประปาส่วนภูมิภาคได้ไปเดินให้แผงค้าแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ไปแล้ว  
  ขณะนี้เดินหน้าอยู่ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะมีพิธีเปิด และมีการท าบุญด้วย  
  ตอนนี้ค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้ว และฝ่ายจราจรก็ได้มาประชุมหารือกับเทศบาลแล้วว่า 
  การสัญจรในตลาดแม่แดงนั้นจะต้องวิ่งรถอย่างไร ถนนบัดดี้ต้องวิ่งรถอย่างไร  
  ซึ่งทางฝ่ายจราจรได้มาก าหนดให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องการออกเทศบัญญัติ 
  เกี่ยวกับเรื่องการถมที่ดินนั้น ผมจะหารือกับกองช่างว่าให้ไปดูระเบียบ คือจะมี  
  พ.ร.บ. ขุดดินถมดินอยู่แล้ว ว่าเราต้องมาออกเทศบัญญัติรองรับแค่ไหนอย่างไร  
  ส่วนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่  ส าราญรื่น บอกว่าท่านอาจารย์สมศรี  
  ได้ยกหัวมุมบ้านตรงบริเวณหัวสะพานเฉลิมชัยให้นั้น ผมจะให้ช่างลงไปเร่งรัด 
  ด าเนินการให้ทันกับการท าถนนโอเวอร์เลย์พอดี เพื่อจะได้เป็นเนื้อเดียวกัน  
  ส่วนเรื่องชายทะเลนั้นหากว่าไปตั้งแบบถาวรเลย เช่น ไปตากปลาแล้วก็ท้ิงของไว้เลยนั้น  
  ผมก็จะให้เจ้าหน้าที่เทศกิจไปบอกเขา และให้เขาเก็บกลับให้ด้วย แต่หากว่าเอา 
  เข่งไปคว่ าไว้ และเอาแผงไปไว้หลังแข่งแล้วไปตากแค่ครึ่งวัน หรือหนึ่งวันนั้น  
  และก็เก็บกลับไปเลยนั้น เทศบาลไม่เคยขัดข้องครับ แต่บางรายขนของไปตั้ง  
  คือเริ่มจะเข้าแบบเดิม เทศบาลเราก็ต้องเร่งด าเนินการ โดยต้องไปตัดไฟแต่ต้นลมก่อน 
  ไม่เช่นนั้นพอเอาของไปวางไว้มาก ๆ แล้ว ก็ค้างคาอีก แล้วทางคณะกรรมการ 
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  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทหารก็ได้สอบถามมาเรื่อย ๆ ว่ามาแก้ปัญหาแล้ว เทศบาลก็ต้อง 
  ด าเนินการต่อ อย่าให้มีใครบุกรุกอีก ซึ่งเทศบาลเราก็ต้องรายงานไปอยู่เรื่อย ๆ  
  ส่วนเรื่องซอยสัมฤทธิ์ 5 กับซอยสัมฤทธิ์ 11 ตรงนั้นเป็นแอ่งต่ าเลย ฝนตกลงมา 
  อย่างไรน้ าก็ต้องขังอยู่ ก็จะให้ทั้ง 3 - 4 บ้านตรงนั้น คือถ้าหากฝนตกก็ให้เขาแจ้ง 
  มาทางเทศบาลเรา เทศบาลก็จะจัดหาเครื่องหาบหามลงไปช่วย ซึ่งตอนนี้เทศบาล 
  ก็ได้ซื้อเครื่องหาบหามมาเพ่ิมแล้ว ซึ่งตรงนั้นไม่สามารถท าท่อได้ เนื่องจากเป็น 
  ที่ต่ าจริง ๆ ส่วนเรื่องสระบัวเทศบาลก็ได้เอาเครื่องขนาด 8 นิ้ว ไปตั้งตรงสระบัวให้  
  และก็ใช้เวลาตั้งประมาณ 6 ชั่วโมง น้ าก็ลดลง บริเวณบ้านชุมชนมุสลิมก็สามารถ 
  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไปได้ เมื่อวานนี้ได้พบกับท่านประธานชุมชนมุสลิม 
  เขาบอกว่าตอนนี้น้ าแห้งเรียบร้อยดีแล้ว และตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณอนุสรณ์  สุรนารถ ฝากเก่ียวกับซอยเรือนจ า ติดแดนโรงเรียนนานาชาติ 
  ตากสินฯ นั้น เราก็ยอมรับว่าตรงนั้นเป็นพ้ืนที่ที่เป็นแอ่งต่ ามาก ฝนตกทุกครั้งน้ า 
  ก็ท่วมทุกครั้ง ซึ่งได้พยายามให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าหากเวลา 
  ฝนตกให้รีบไปดูตรงจุดนี้ ถ้าหากเอาเครื่องหาบหามไปได้ก่อนล่วงหน้าเลย  
  เวลาฝนเริ่มตกก็ไปตั้งไว้ คิดว่าจะช่วยได้ทัน เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมได้ ส่วนเรื่อง 
  ท่อระบายน้ าจะให้ช่างไปดูว่ามีการยกที่ให้บางส่วนหรือไม่ หากมีการยกให้ 
  เทศบาล ก็จะฝังท่อระบายน้ าเพ่ืออย่างน้อยก็ให้น้ าระบายออกไปได้ส่วนหนึ่ง  
  ส่วนซอยบางจาก 19 ผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่กองช่างไปดูว่าสามารถเอารถ 
  แม็คโครไปเซาะร่องน้ า เพื่อให้น้ าระบายไปลงคลองได้หรือไม่ ถ้าหากว่าท าได้  
  ในวันนี้ก็จะให้เจ้าหน้าที่ไปด าเนินการเลย เพ่ือให้บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ 
  ซอยบางจาก 19 ด้านใน สามารถระบายน้ าให้ไหลออกได้อย่างสะดวก  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่  ส าราญรื่น  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องไฟชายทะเล ที่เป็นไฟสีเหลือง ๆ   

  ไม่ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือที่ไหนเขาท าไว้ให้นั้น ขณะนี้ดับมานานแล้ว  
  เทศบาลเราซ่อมไม่ได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร มืดหมดเลยครับ  
  จากเก้ายอดมาถึงแหลมเจริญ จึงต้องการจะฝากท่านประธานสภาเทศบาลด้วยครับ 
  ว่าหน่วยงานใดที่ดูแล ที่แก้ไขได้ ให้ช่วยแก้ไขให้โดยด่วนด้วยครับ เพราะว่าดับ 
  มานานแล้ว ขอบคุณครับประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอบคุณท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาล คุณรักเร่  ส าราญรื่น ซึ่งเมื่อเช้าวันนี้ได้สั่งการไปว่าให้ช่างไฟ 
  คือ คุณปิยะ  เพ็งเรือง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ไปดูชายทะเล เนื่องจากว่ามีชาวบ้าน 
  ร้องเรียนมาว่าไฟดับ โดยให้ไปช่วยด าเนินการเร่งรัดให้ด้วย และบอกว่าหากเสาไฟ 
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  ที่อยู่ริมทะเล คือ เสาไฟฟ้ากัลวาไนท์ที่เพ่ิงมาตั้งได้ไม่นานนี้ หากเกิดไฟดับ  
  ให้ท าหนังสือแจ้งไปที่ผู้รับจ้างที่รับงานมาจากการท่องเที่ยวช่วยแจ้งให้ด้วยว่า 
  ให้มาช่วยดู เพราะว่ายังอยู่ในสัญญาประกันของผู้รับจ้างรายใหม่ที่เป็นงบประมาณ 
  ของการท่องเที่ยว อีกเรื่องหนึ่งคือต้องการจะกราบเรียนเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
  ทุกท่านว่า ในวันที่ 28 กันยายน 2559 มีเพ่ือนข้าราชการเราเกษียณอายุราชการ 
  หลายท่าน จ านวนทั้งหมด 8 ท่าน ทางเทศบาลก็จะจัดงานเลี้ยงอ าลาเกษียณ 
  อายุราชการ จึงต้องการจะเชิญเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ให้ไปร่วมงาน 
  เกษียณอายุราชการของข้าราชการที่ได้ท างานกับเทศบาลนครระยองมาหลายสิบปี  
  โดยจัดงาน ณ ห้องอาหารเพลินตา โดยทุกอย่างเทศบาลจัดไว้เรียบร้อยแล้วครับ  
  เรียนเชิญท่านไปอย่างเดียว คือไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่เกษียณอายุราชการ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม  
      เพ่ิมเติม วันนี้ทางเทศบาลนครระยองก็ได้ด าเนินการประชุมมาครบ 

  ทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณทางคณะท่านผู้บริหาร  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติท่านสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมการประชุม 
  ทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   

(ปิดประชุมเวลา 11.30 น.) 
 

            (ลงชื่อ)                                           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                  (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 
 

            (ลงชื่อ)                                         ประธานตรวจรายงานการประชุม  
             (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
          (นายภาณุพงค์พัฒนวงศ์อนันต์) 

 

          (ลงชื่อ)                                          กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                   (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                   (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    
 

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ   
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 


