รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2556
วันที่ 26 เมษายน 2556
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง
.....................................
ผู้มาประชุม
1. นายวรวิทย์
ศุภโชคชัย
2.
นายมานพ
วาจาสิทธิ์
3.
นายวิชิต
ศรีชลา
4.
นายธนิต
อังควินิจวงศ์
5.
นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร
6.
นายประกอบ
อังควินิจวงศ์
7.
นายนิวัติ
กล่อมแก้ว
8.
นายชาญสิทธิ์ มณีการังกูร
9.
นายผณินทร เกษรแพทย์
10. นายประกิต
ปฐวีศรีสุธา
11. นายนิพนธ์
เตชโชควารี
12. นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล
13. นายอวบ
วงศ์มหา
14. นายวิโรจน์
มโนพรศิริกุล
15. นายประเสริฐ
ฟ้าประทานชัย
16. นางอําไพ
วงเวียน
17. นายชลัช
รุจิพัฒนพงศ์
18. นายพจนาท นัยพงศ์ประสิทธิ์
19. นายจิรโรจน์
เกษรศิริศิษฐ์
20. นายปกรณ์
แสงสุข
21. นายมานะ กึกก้องสวัสดิ์
22. นายทศพร รติยานุวัฒน์
23. นายภาณุพงค์ พัฒนวงศ์อนันต์
24. นายสมชาย
แสงสุขขา
25. นางวรกมล
ปิ่นปลื้มจิตต์
26. นายรักเร่
สําราญรื่น
27. นายสุพรรณ
บุญอนันต์
28. นายอนุสรณ์
สุรนารถ
29. นายบุญปลูก
ณีวงษ์
30. นายบรรหาญ
สุคนธวารี

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.

นายนรินทร์
นายไพฑูรย์
นายณัฐพัฒน์

เจนจิรวัฒนา
รัตนพรวารีสกุล
เขตขัน

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลาป่วย)
(ลากิจ)
(ลาป่วย)
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
นายจีรศักดิ์ ศรีสุมล
แทนท้องถิ่นจังหวัดระยอง
2.
นายมนตรี
นันตติกูล
ปลัดเทศบาล
3.
นายสุธน
ซื่อประเสริฐ
รองปลัดเทศบาล
4.
นางเสาวลักษณ์
วินัยธรรม
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
5.
นางกรรณิกา
วิโรจน์แสงทอง
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
6.
นายธรรมาธิติ
วุฒิสมบูรณ์
ผู้อํานวยการกองช่าง
7.
นางศิวนันท์
กุลจิรชัยวัฒน์
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
8.
นายรักษ์สิทธิ์
เจริญหิรัญ
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง
9.
นายธนวัฒน์
พ้นชั่ว
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
10. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
11. นายธีรนิติ
ศรีไผทสมันต์
หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์
12. นายดุสิต
ธรรมศิริรักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
13. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
14. นางสาวอรุณรัตน์
ภูพันตันติ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
15. นางสาวกัลยรัชต์
ธันยสหพงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
16. นางสาวฐปนีย์
โสภณ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
17. นางกุลยา
กุลรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
18. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายมนตรี นันตติกูล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
เลขานุการสภาเทศบาล
เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุวิมสามัญ สมัยที่ 1
ประจําปี พ.ศ. 2556 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาลนครระยอง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็น
ประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา
ประธานสภาเทศบาล

นายมนตรี นันตติกูล เลขานุการสภาเทศบาล

- เรียนท่านนายกเทศมนตรีท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ
ท่านสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลนครระยองสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2556
บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองได้มาครบองค์ประชุมแล้
ผมขอเปิ
ว ดการ
ประชุมครับ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาด้วยครับ
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
สมัยประชุวมิสามัญ สมัทยี่ 1ประจําปีพ.ศ.2556 ตามที่ประธานสภาเทศบาลนครระยอง
ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2556
ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น
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อาศัยอํานาจตามนัยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 36 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2556 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน
2556 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 15 วัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์
จองพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล

วันนี้ผมไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบครับ

ระเบียบวาระที่ 2 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประเภทเงินสารองจ่าย ไปจ่ายสมทบค่าก่อสร้างอาคารสานักงานงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ โรงเก็บวัสดุและอาคารเก็บยานพาหนะ
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระที่
2 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเภทเงินสํารองจ่าย ไปจ่ายสมทบ
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ
โรงเก็บวัสดุและอาคารเก็บยานพาหนะ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ
นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ
ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง
เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประเภทเงินสํารองจ่าย ไปจ่ายสมทบค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ โรงเก็บวัสดุและอาคารเก็บยานพาหนะ
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ประเภทเงินสํารองจ่าย ไปจ่ายสมทบค่าก่อสร้างอาคาร
สํานักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ โรงเก็บวัสดุ
และอาคารเก็บยานพาหนะ จํานวน 266,300 บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ในส่วนของห้องทํางานและห้องวิทยุสื่อสาร รายละเอียดตามเอกสาร
แนบท้ายญัตติ
เหตุผล ตามที่เทศบาลนครระยองได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รายการค่าก่อสร้าง
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อาคารสํานักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ โรงเก็บ
วัสดุและอาคารเก็บยานพาหนะ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 17/2556 ลงวันที่
20 พฤศจิกายน 2555 และบันทึกต่อท้ายสัญญา (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 11
มีนาคม 2556 ได้ว่าจ้าง บริษัท พรหมโยธาการระยอง (1993) จํากัด
ในวงเงิน 20,999,000 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น
ระหว่างดําเนินการก่อสร้างได้มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนรายละเอียดแบบแปลน
การก่อสร้างบางรายการ ทําให้ครุภัณฑ์ประกอบในอาคารบางส่วนถูก
ตัดออกซึ่งรวมทั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศด้วย เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอ แต่จากการพิจารณาทบทวนของผู้บริหารแล้วเห็นว่า มีความ
จําเป็นต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องทํางานและห้องวิทยุสื่อสาร
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน และควรดําเนินการติดตั้งไป
พร้อมกับการก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน
ในอาคาร จึงทําให้ต้องเพิ่มงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร เป็นเงินทั้งสิ้น
266,300 บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การ
ดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรให้นําเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเภทเงินสํารองจ่าย ไปจ่ายสมทบ
เป็นค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานเทศกิจ โรงเก็บวัสดุและอาคารเก็บยานพาหนะ จํานวน 266,300 บาท
(สองแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศในส่วนของอาคารตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
“ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ”
จึงขอเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง
เพื่อที่เทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไป
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับตามที่ทาง
คณะผู้บริหารได้เสนอญัตตินี้เข้ามา ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญครับ
( -ไม่มี- )

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอ
มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นควรให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประเภทเงินสํารองจ่าย ไปจ่ายสมทบค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ โรงเก็บวัสดุและอาคารเก็บยานพาหนะ
โปรดยกมือครับ
( -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 21 ท่าน เป็นเอกฉันท์-)
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นายประกิต ปฐวีศรีสุธา - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556ประเภทเงินสํารองจ่าย ไปจ่ายสมทบค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ โรงเก็บวัสดุและอาคารเก็บ
ยานพาหนะ
มติที่ประชุม

- อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประเภทเงินสารองจ่าย ไปจ่ายสมทบค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ โรงเก็บวัสดุและอาคารเก็บ
ยานพาหนะได้

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติอื่น ๆ
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา
ประธานสภาเทศบาล

- ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติอื่น ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ
ทางคณะผู้บริหาร ขอเชิญครับเชิญสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก ณีวงษ์

นายบุญปลูก ณีวงษ์ - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายบุญปลูก ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมมีเรื่อง
ที่จะนําเสนอท่านประธานสภาเทศบาลเกี่ยวกับเรื่องศาลาประชาคม
เนื่องจากศาลาประชาคมของเทศบาลนครระยองที่จะสร้างหลังใหม่
ผมมีความเห็นว่าจากที่เราได้มีโอกาสไปดูงานในหลาย ๆ แห่ง ซึ่งน่าจะนําสิ่ง
ที่เราไปรู้ไปเห็น และสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ ๆ นํามาใช้งานและทําให้เกิดขึ้นจริง
และเป็นผลงานของทีมเรา อยากเสนอเรื่องการนํานวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้
เกี่ยวกับการออกแบบในการก่อสร้างอาคาร เช่น การออกแบบให้เป็นอาคาร
สีเขียว อาคารสีเขียวในที่นี้ผมหมายถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ
ก่อสร้าง ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ไม่เป็นพิษ
กับสิ่งแวดล้อม และเรื่องการประหยัดพลังงานหรือการใช้แสงในอาคาร
ปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่แสงที่เราใช้คือหลอดไฟ ซึ่งที่ทันสมัยที่สุดก็คือการใช้
หลอด LED ครับ และหลอดผอมที่เขารณรงค์ให้เปลี่ยนเพื่อประหยัด
พลังงานถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ที่เรียกกันว่าหลอด P5 ซึ่งนิยมใช้กันมาก
และเรื่องของแอร์ที่เทศบาลจะติดตั้ง หากเลือกให้ดีในระยะยาวก็สามารถ
ประหยัดงบประมาณของแผ่นดินไปได้ อยู่ที่เราแล้วครับว่าเราจะเลือก
อย่างไร ในการสร้างอาคารใหญ่ ๆ แบบนี้ในแต่ละครั้งโอกาสที่จะสร้าง
มีน้อย ไหน ๆ ก็จะสร้างแล้ว ผมอยากจะนําเสนอว่าสิ่งที่เราไปเห็นมาจากที่
ต่าง ๆ ที่ได้ไปดูงานมา อยากให้นํามาใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม ให้เป็นอาคารที่
ทันสมัย ซึ่งเทศบาลเราเป็นเทศบาลนคร การที่เทศบาลอื่น ๆ มาดูงานกับ
เทศบาลเรา ซึ่งในหนึ่งเดือนหากดูจากสถิติแล้ว ในหลาย ๆ เดือนที่ผ่านมา
ก็จะมากันเกือบทุกวัน เทศบาลนครระยองจะได้โชว์เขาว่าเรามีอาคารที่
ทันสมัยที่สร้างขึ้นมาใหม่ โดยทําเป็นห้อง ๆ หนึ่งโชว์ว่าเรามีอะไรดี
ฝากเรื่องนี้ด้วยครับว่าออกแบบไปถึงไหนแล้ว และจะสร้างเสร็จทันใน
สมัยของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองชุดนี้หรือไม่
ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล
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ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก ณีวงษ์ เชิญท่านสมาชิก
สภาเทศบาล คุณอําไพ วงเวียน ครับ

นางอําไพ วงเวียน - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล
นครระยอง เขต 1 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเก้าอี้ที่ใช้สําหรับประชุมสภา
เทศบาลตัวใหม่ค่ะ รู้สึกนั่งสบายดี ขอบคุณค่ะ สิ่งที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
คุณบุญปลูก ณีวงษ์ กล่าวมาดิฉันเห็นด้วยทุกประการในเรื่องของ
รายละเอียดต่าง ๆ เหมาะสมกับที่คุณบุญปลูกไปดูงานมาในหลาย ๆ แห่ง
แต่สิ่งที่ดิฉันอยากทราบอย่างเดียวว่าจะสร้างเมื่อไร และจะทันในสมัยของ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองชุดนี้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ วงเวียน ครับ
ทางสภาเทศบาลนครระยองวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง
ได้มอบหมายให้ ท่านจีรศักดิ์ ศรีสุมล หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ขอให้ทุกท่านปรบมือให้กับ
ท่านด้วยครับ

( -ที่ประชุมปรบมือ- )
- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล
คุณสมชาย แสงสุขขา ครับ
นายสมชาย แสงสุขขา - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลนครระยอง เขต 3 วันนี้ผมจะพูดเรื่องใกล้ตัว ซึ่งเกี่ยวกับในเทศบาล
นครระยอง เพราะได้เคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่ง คือเรื่องที่จอดรถ ผมว่าเวลานี้
เหมือนเดิม ผมอยากจะแนะนําผ่านท่านประธานสภาเทศบาลไปยังผู้บริหาร
ว่าน่าจะมีสัญลักษณ์ ซึ่งอาจทําเป็นสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์เฉพาะพนักงาน
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองที่ต้องทํางานในเทศบาล
เพื่อจะได้รู้ว่าบุคคลเหล่านี้ทํางานในเทศบาล และจะได้มีที่จอดได้ง่ายกว่า
เพราะปัจจุบันนี้ผมสังเกตเห็นว่ามีรถบุคคลภายนอกมาจอดกันมาก
ส่วนรถของพนักงานเทศบาลต้องออกไปจอดข้างนอกเทศบาลกันหลายคัน
แม้กระทั่งประธานสภาเทศบาลยังไม่มีที่จอดรถเลยครับ ผมขอฝากท่าน
ผู้บริหารเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับ
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล
คุณมานะ กึกก้องสวัสดิ์ ครับ
นายมานะ กึกก้องสวัสดิ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายมานะ กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3
ผมขอฝากว่าหากจะก่อสร้างอะไรก็ตามอยากจะให้มีที่จอดรถใต้ดิน
เพราะปัจจุบันผมเห็นที่ต่าง ๆ ที่เขาสร้าง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ของโรงแรม
หรืออะไรต่าง ๆ ที่เขากําลังปลูกสร้าง หรือบางที่ต้องรื้อใหม่ ต้องให้มีที่
จอดรถ ปัจจุบันนี้มนุษย์เราไม่ใช่มีแค่ปัจจัยสี่เท่านั้น ปัจจุบันนี้รถยนต์ถือว่า

7
เป็นปัจจัยห้าของมนุษย์แล้วครับที่ต้องมี ในเมื่อเราต้องใช้รถยนต์ ก็จําเป็นที่
จะต้องหาที่จอด ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเวลาที่ผมไป
ประชุมที่โขดศาลเจ้า และมีคนถามผมเรื่องบ่อบําบัด บางครั้งคนในชุมชน
เขาบอกว่าให้เดินขบวนเลย เขาบอกว่านานแล้วไม่เห็นมีสักที
ขอถามผู้บริหารว่าตรงนี้มันมีแนวตรงไหน ผมอยากทราบครับ เพื่อจะได้ไป
ให้คําตอบกับชาวบ้าน ขอบคุณครับ
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ กึกก้องสวัสดิ์ ครับ
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้อง
สื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ต้องขอบคุณเพื่อน
สมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านที่มีความเป็นห่วงในกิจการหลาย ๆ เรื่อง
ที่ได้เสนอแนะต่อประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหาร อันดับแรก
คืออาคารหลังใหม่ที่เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้แนะนํามา ขณะนี้อยู่
ระหว่างการออกแบบ เดิมที่เรากําหนดกันไว้ว่าจะสร้างประมาณสามชั้น
และมีชั้นใต้ดินซึ่งเป็นที่จอดรถ หลังจากหารือกันแล้วปรากฏว่าปัจจุบัน
เทศบาลมีพื้นที่จํากัด และคาดว่าในอนาคตข้างหน้าคงหาที่เพิ่มไม่ได้อีกแล้ว
จึงประชุมหารือกันว่าอาคารหลังนี้หากสร้างเป็นอาคารสามชั้น และอนาคต
ข้างหน้ามีเจ้าหน้าที่เทศบาลทํางานเพิ่มขึ้นเกรงว่าสถานที่ทํางานคงจะไม่
เพียงพอ จึงหารือกันว่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นสี่ชั้น แต่ชั้นใต้ดินยังคงมี
เหมือนเดิมซึ่งเป็นที่จอดรถ ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบ แต่เรื่องการที่เป็น
อาคารอนุรักษ์พลังงานประหยัดพลังงานนั้น จึงได้กําชับไว้ว่าให้ทดลอง
ออกแบบดูว่าอาคารนี้ควรจะเป็นอาคารที่มีส่วนในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
และประหยัดพลังงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ คาดว่าจะสร้าง
ได้ทันในสมัยของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองชุดนี้
ซึ่งได้ทันใช้นั่งในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองในสมัยนี้ครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้ทักท้วงหรือได้ให้ความเห็นเรื่องที่
จอดรถ ซึ่งได้พยายามจะปรับปรุงอยู่ แต่เนื่องด้วยเทศบาลเราเป็นสถานที่
ราชการ บางครั้งหน่วยราชการอื่นที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลเรา
อาจจะเป็นฝั่งตรงข้าม ซึ่งเขามาเวลาเช้าเพื่อมาติดต่อราชการ บางครั้งเขา
มาจอดเราก็ไม่สามารถจะไปห้ามได้เนื่องจากว่าเขามาแต่เช้า ตอนที่เขา
มาถึงเขายังไม่เจอใคร เขาก็จอดรถไว้และก็ข้ามไปฝั่งตรงข้าม
เช่น อาจจะไปขึ้นศาล หรือทําธุระต่าง ๆ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ แต่ก็จะ
พยายามปรับปรุงเพื่อให้มีที่จอดรถเพิ่มขึ้น และยังได้หารือกันว่าหากต่อไป
รถพนักงานเทศบาลที่ส่วนใหญ่ที่จอดแล้วและไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไร
จะให้ไปจอดที่ฝั่งคลิกนิกชุมชนอบอุ่น และเดินข้ามมาทํางาน เนื่องจากว่า
ทางฝั่งคลินิกอบอุ่นจะทําหลังคาที่จอดรถ ซึ่งหากใครที่นํารถไปจอดที่นั่น
รถของเขาที่จอดจะได้ไม่ต้องตากแดด จึงคาดว่าพนักงานส่วนใหญ่คงนํารถ
ไปจอดกันที่นั่น และเพื่อกันพื้นที่ไว้ให้สําหรับผู้ที่มาติดต่อราชการกับ
เทศบาลจะได้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ ส่วนเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
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ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องบ่อบําบัดนั้น ซึ่งคงเป็นบ่อบําบัดเก่าที่สร้างขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2541 ต้องขอเรียนชี้แจงว่าหากจะให้เทศบาลไปปรับปรุงคงเป็นไป
ไม่ได้ เพราะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และเราก็ไม่ได้มีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องที่จะไปแก้ไขท่อใต้ดิน ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการหารือกัน
อยู่เรื่อย ๆ ว่าท่อนี้จะใช้ได้หรือไม่ และยังเสนอไปยังเจ้าของโครงการ
คือกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าให้ช่วยจัดสรรงบประมาณมาให้
เพื่อเทศบาลจะได้ทําการปรับปรุง และต้องให้กรมโยธาฯ มาปรับปรุงด้วย
ไม่ใช่ให้เทศบาลมาปรับปรุง โดยให้กรมโยธาฯ ออกแบบและปรับปรุงให้ด้วย
เพื่อเทศบาลจะใช้งานได้ แต่หากออกแบบมาแล้ว และยังไม่สามารถใช้งานได้
เทศบาลก็คงไม่รับเรื่องการปรับปรุง คิดว่าตัวนี้ค่อนข้างจะปรับปรุงยาก
เพราะได้สอบถามแบบที่ปรับปรุงครั้งสุดท้ายที่ออกแบบมานั้น และได้ถาม
ผู้ที่ออกแบบโดยตรงเลยว่าได้ลงไปดูพื้นที่จริงหรือไม่ ปรากฏว่าไปดูแค่
จุดเดียว จึงบอกว่าหากเอางบประมาณจากทางรัฐบาลลงมาก็คงจะยาก
เนื่องจากว่าเอามาก็เป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ คงต้องมาหารือกัน
ว่าบ่อบําบัดเช่นนี้ควรจะปรับปรุงด้วยวิธีใดที่จะใช้ประโยชน์ได้แน่นอน
และดีที่สุด ต้องกราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าเรื่องนี้ทางผมและ
คณะผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยเฝ้าติดตามอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งครั้งที่แล้วเห็นว่า
จะให้เงินมาประมาณร้อยห้าสิบล้านบาทเพื่อมาปรับปรุง ซึ่งจริง ๆ แล้ว
เทศบาลเราไม่อยากได้ เพราะผมดูแล้วว่าหากนําเงินมาร้อยห้าสิบล้านบาท
ก็คงจะเปล่าประโยชน์ ซึ่งปรับปรุงไปก็สูญเงินเปล่า ปรากฏว่าสุดท้ายเงิน
ก็ไม่ได้มา ซึ่งผมถือว่าเป็นความโชคดีของเทศบาลนครระยองที่ไม่ได้เงินมา
เพราะหากได้เงินมาแล้วปรับปรุงแล้วใช้งานไม่ได้ อาจจะลําบากกว่าเก่าคือ
อาจจะถูกตําหนิมากยิ่งขึ้น ทางคณะผู้บริหารเองพยายามเฝ้าระวังเรื่องนี้อยู่
และพยายามจะติดตามหาเงินมาแก้ไข และทําเรื่องบําบัดน้ําเสียให้สําเร็จ
ขอกราบเรียนชี้แจงท่านประธานสภาเทศบาลไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ขอบคุณครับ
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
คงรับทราบแล้วนะครับว่าการก่อสร้างอาคารหลังใหม่คงทันในสมัย
ของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองชุดนี้ครับ ท่านคงได้มี
โอกาสได้ใช้ในการประชุมสภาเทศบาลในหลาย ๆ ครั้ง เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอวบ วงศ์มหา ครับ

นายอวบ วงศ์มหา - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอวบ
วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านก็ได้ทราบดีนะครับที่ทางคณะผู้บริหารได้ตอบมาแล้วเรื่องอาคาร
หลังใหม่ และที่จอดรถ พวกเราหวังว่าคงจะมีที่จอดรถ และมีห้องประชุม
สภาเทศบาลใหม่ แต่หนักใจอยู่เรื่องหนึ่งในวันนี้ คือมีสมาชิกสภาเทศบาล
พูดกันว่าวันนี้ไม่มีก๋วยเตี๋ยวรับประทาน ทางคณะผู้บริหารจะไปเลี้ยง
ก๋วยเตี๋ยวที่ไหน ขอฝากประธานสภาเทศบาลด้วย ขอบคุณครับ
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นายประกิต ปฐวีศรีสุธา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอวบ วงศ์มหา เชิญท่านสมาชิก
สภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา ครับ

นายสมชาย แสงสุขขา - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมขอเพิ่มเติมที่ท่านนายกเทศมนตรีพูดถึงเรื่อง
บ่อบําบัด คือขณะนี้บ่อบําบัดใช้งานไม่ได้จริง แต่ว่าท่อน้ําเสียไปลงที่ชุมชน
ทุ่งโตนด โขดศาลเจ้า ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นมาก ทําอย่างไรถึงจะบรรเทาได้บ้าง
ผมสังเกตเห็นว่าบริเวณต่าง ๆ มีถังบําบัดอยู่ หรือถังน้ําจุลินทรีย์ตั้งอยู่
ตามท่อ แต่บริเวณทุ่งโตนดนั้นไม่มี ผมคิดว่าน่าจะนําไปตั้งให้เป็นแถว ๆ
เพื่อบรรเทาได้ เพราะเวลานี้น้ําที่ออกมาเป็นน้ําเน่าจากท่อ ซึ่งเหม็นมาจาก
ในท่อ และเวลาล้างถนนผมขอให้ใส่น้ําจุลินทรีย์ลงไปในถังจะได้หรือไม่ครับ
และนําไปล้างถนน ซึ่งจะได้บรรเทาไปได้ส่วนหนึ่ง ขอบคุณครับ
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล

- ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา
เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์ มโนพรศิริกุล ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล
สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ
ผมขออภิปรายสนับสนุนในเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนาม
คุณบุญปลูก ณีวงษ์ ที่เสนอให้มีการเร่งรัดในเรื่องของการก่อสร้างศาลา
ประชาคม เรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันมาค่อนข้างนานแล้ว ผมจําได้ว่าตั้งแต่
สมัยที่แล้วก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ ส่วนสมัยนี้เมื่อปีที่แล้วเขียนแบบและ
มีการปรับปรุงอยู่ สิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง
ผู้บริหารคือ ขอเสนอแนะว่าควรมีการตั้งเป็นทีมงาน หรือคณะทํางานขึ้นมา
หนึ่งชุดเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ อาจจะมาในส่วนของทางสมาชิกสภา
เทศบาลบ้าง หรือทางข้าราชการประจําบ้าง โดยผู้บริหารเอานโยบายหรือ
แผนงานหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการว่าต้องการให้เป็นแบบไหน และให้
คณะทํางานไปศึกษาดูงาน และไปคิดออกมาว่าทําอย่างไรถึงจะไม่มีการ
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เพราะหากยังทํางานในลักษณะอย่างนี้อยู่โดยไม่มี
ผู้รับผิดชอบโดยตรง ผมว่าอาจจะค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ
ทําให้เกิดความล่าช้า สร้างความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ
งบประมาณ เพราะหากเราสร้างช้าไปอีก งบประมาณก็คงต้องเพิ่มขึ้นไป
เรื่อย ๆ ต้องขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าหากมี
ความต้องการที่จะทําศาลาประชาคมแห่งนี้จริง ๆ ก็ควรจะต้องมีทีมงาน
ขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อเป็นคณะทํางานโดยเฉพาะ อีกเรื่องที่ผมอยากจะฝาก
คือเรื่องการจัดระเบียบทางเท้าในเขตเทศบาลของเรา ปัจจุบันนี้ท่านประธานสภา
เทศบาลคงได้เห็นเหมือนผม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนครระยอง
มีปัญหาเรื่องการจราจรอย่างที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านได้บอก
รถก็มากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยสบายใจและเห็นมาตลอดคือเมื่อก่อนนี้
อาจจะไม่ค่อยมีปัญหามากนักในเรื่องของการรุกล้ําในเขตทางเท้า
แต่ปัจจุบันถ้ามีการจราจรติดขัดอย่างนี้ รถมากขึ้นอย่างนี้ ทั้งรถจักรยานยนต์
หรือรถยนต์ และยังมีบางคนที่ฉวยโอกาส หรือถืออภิสิทธิ์ไปลุกล้ําทางเท้า
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ซึ่งจะทําให้ประชาชนทั่วไปมีความเดือดร้อนในเรื่องของการใช้ทางเท้า
บางครั้งถนนยังมีการเอาไปจับจอง เอาไปทําผลประโยชน์อะไรกันอีก
ขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วย สุดท้ายที่ผม
จะกราบเรียนคือความจริงก็ไม่อยากจะแสดงความเห็นในเรื่องนี้สักเท่าไร
แต่อยากฝากท่านประธานสภาเทศบาล คือสภาของเราแห่งนี้ เป็นสภาของ
เทศบาลนครระยอง เป็นสภาของประชาชน เป็นสภาอันทรงเกียรติ
จึงอยากให้ท่านประธานสภาเทศบาลช่วยกําชับในเรื่องของการประชุม
คืออยากจะให้นําเสนอหรือพูดคุยอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลของเรา ไม่ใช่เอาสภาแห่งนี้มาพูดในเรื่องบางเรื่อง
ที่อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์ ซึ่งภาพที่ออกไปผมว่าอาจจะไม่ค่อยดีนักสําหรับ
สภาเทศบาลแห่งนี้ของเรา ขอบคุณครับ
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์ มโนพรศิริกุล
ผมยินดีรับฟังครับ ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านกรุณาใช้
วิจารณญาณในการอภิปราย ในการพูดด้วยครับ และอีกอย่างหนึ่งเราเป็นถึง
ผู้นําแล้วนะครับ สัญญาณโทรศัพท์ในห้องประชุมหากมีความจําเป็นจริง ๆ
ขอให้ตั้งเป็นระบบสั่น ขอบคุณครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่
สําราญรื่น ครับ

นายรักเร่ สําราญรื่น - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายรักเร่ สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ระยอง เขต 4 เรื่องที่จะนําเสนอต่อสภาเทศบาลอันทรงเกียรตินี้มีอยู่
สองเรื่อง เรื่องแรกเป็นเรื่องของแม่น้ําระยอง ซึ่งปัจจุบันปัญหานี้ทวีความ
รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ในเรื่องของแม่น้ํา เรื่องของขยะในแม่น้ํา ถึงเราจะมีกลุ่ม
อนุรักษ์ป่าชายเลน และรักษ์แม่น้ําระยอง แต่ขยะในแม่น้ํานี้ก็ยังเพิ่ม
เท่าทวีคูณมากขึ้น ฉะนั้นผมจึงมีความเห็นฝากท่านประธานสภาเทศบาล
ผ่านไปยังผู้บริหารว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้จะเห็นด้วยหรือไม่ครับ
ในเรื่องของการของบประมาณในเรื่องการช้อนขยะ ควรทําให้เป็นรูปธรรม
ให้ได้นะครับ ไม่เช่นนั้นเวลาที่เทศบาลเรามีกิจกรรมวันพ่อ วันแม่
หรือมีกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ก็ทํากันแค่หนเดียว ซึ่งน่าจะทําให้ต่อเนื่อง
อยากให้ผู้บริหารตั้งงบประมาณในเรื่องของการช้อนขยะเพื่อว่าจะได้มี
วิธีการดําเนินการจัดการได้ครับ คืออาจจะให้ชุมชนช้อนขยะมาให้เทศบาล
โดยเทศบาลจะรับซื้อในราคาถูก อาจจะกิโลกรัมละหนึ่งบาท เพื่อให้เขามี
รายได้ และตรงนี้จะทําให้เกิดเห็นผลได้ทันทีเลยครับ เพราะเป็นการสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนด้วย และใช้งบประมาณไม่มาก ผมจึงขอนําเสนอในที่
ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ผมเห็นว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ที่เราควรจะ
ช่วยกันอนุรักษ์แม่น้ําลําคลองต่าง ๆ ซึ่งเราไม่สามารถที่จะแก้ไขให้ขยะ
หมดไปได้ และเป็นเรื่องจริงครับที่ขยะในแม่น้ําลําคลองที่ปากน้ํานั้นมาก
จริง ๆ จะต้องช้อนกันเท่าไรถึงจะหมด แต่หากเราช้อนทุกวันจะใช้งบประมาณไม่มาก
จึงขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าหากเป็นไปได้
ซึ่งงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ก็ยังไม่ได้เข้าสภาเทศบาล ซึ่งยังคงดําเนินการ
กันอยู่ คงต้องเป็นหน้าที่ของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสําหรับ
งบประมาณตัวนี้ ซึ่งควรจะตั้งงบประมาณตัวนี้ไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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เพราะเราเคยทําแล้วในสมัยก่อน และทําแล้วเป็นผลดีด้วยครับ ปัจจุบันขยะ
นี้ลอยเป็นแพเลยครับ จะทําอย่างไรก็ได้ขอให้มีงบประมาณ และบริเวณ
ชายทะเลก็เหมือนกัน แก้ไขไม่ได้ครับ และตามอ่าวต่าง ๆ ซึ่งสภาเทศบาล
อาจจะเห็นว่าขยะในอ่าวต่าง ๆ อาจมาจากน้ํามือของประชาชน
ซึ่งส่วนน้อยครับ ตอนนี้ประชาชนเริ่มรู้แล้ว ไม่ค่อยทิ้งในอ่าวตามชายทะเล
เท่าไร ส่วนใหญ่ขยะจะมาจากทะเลพัดเข้าสู่ฝั่ง เช่น ไม้ไผ่ โดยปีหนึ่ง ๆ
มีจํานวนมาก ถึงเราจะรณรงค์เก็บขยะเท่าไรมันก็ไม่หมด เราน่าจะมีคนดูแล
ในชุมชนว่าอ่าวไหนบ้าง และให้ใครรับผิดชอบบ้าง โดยให้ค่าตอบแทนเขา
ซึ่งเขาจะเก็บทุกวัน เขาไม่ได้เก็บวันเดียวเสร็จ และก็เอารถของเทศบาล
มาใส่ขยะไป ชายหาดจะได้สวยขึ้น ไม่เช่นนั้นเราหากเก็บเฉพาะตอนจะมี
กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ขยะก็จะมาอีกครับ ฝากเรื่องนี้ด้วย ไม่ทราบว่าสภา
เทศบาลอันทรงเกียรตินี้จะเห็นชอบด้วยหรือไม่ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ
มากครับ ซึ่งปัจจุบันนี้คุณภาพน้ําใช้ไม่ได้เลย น้ําขุ่นข้น และมีปริมาณ
น้ําเสียตลอด ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับ ส่วนเรื่องที่สอง คือวัดปากน้ําจะจัด
งานประเพณีสงกรานต์พระทรายน้ําไหล ในวันที่ 28 – 29 เมษายน 2556
ฝากท่านประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ระยองทุกเขต ไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์พระทรายน้ําไหล ซึ่งจะเริ่ม
ในวันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 18.00 น. ซึ่งจะเชิญท่านผู้บริหาร
ขึ้นบนเวทีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองทุกเขต ขอเรียนเชิญ
ทุกท่านร่วมงานด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่ สําราญรื่น เชิญท่านสมาชิก
สภาเทศบาล คุณอําไพ วงเวียน ครับ

นางอําไพ วงเวียน - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1
อยากสอบถามท่านคณะผู้บริหารเกี่ยวกับถนนซอยไพบูลย์นิมิตรสุข
อยากทราบความคืบหน้าว่าขณะนี้ไปถึงไหนแล้ว ได้ลงมือทําหรือยัง
ขอบคุณค่ะ
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ วงเวียน เชิญท่านสมาชิก
สภาเทศบาล คุณอนุสรณ์ สุรนารถ ครับ

นายอนุสรณ์ สุรนารถ - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์
สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 เรื่องการก่อสร้าง
ผมอยากฝากท่านประธานสภาเทศบาล คือเนื่องจากว่าปีงบประมาณ 2556
ที่สภาเทศบาลนครระยองได้ผ่านงบประมาณไปนั้นซึ่งมีหลายโครงการมาก
และตอนนี้ที่ดําเนินการมาก็ประมาณ 5 – 6 เดือนแล้ว และช่วงนี้ใกล้
หน้าฝนเข้ามาทุกที เกรงว่าโครงการจะล่าช้า ประชาชนนอนไม่ค่อยเป็นสุข
เพราะกลัวน้ําจะท่วมบ้าน ยกตัวอย่างเช่นซอยพัฒนากับซอยเย็นเซในเขต
ชุมชนสัมฤทธิ์ เนื่องจากเวลาฝนตกน้ําจะท่วมซอย ซึ่งท้ายซอยจะเป็นพื้นที่ต่ํา
และสภาเทศบาลแห่งนี้ก็ได้ผ่านงบประมาณไปแล้ว เมื่อสองวันที่ผ่านมา
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มีฝนตกน้ําท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชน อยากจะฝากท่านประธานสภา
เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารให้เร่งรัดในการออกแบบ และดําเนินการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชนอุ่นใจ ทั้งนี้ในหลาย ๆ จุด เพราะว่าโครงการในเขต 4 ก็ผ่าน
ไปค่อนข้างเยอะเมื่อปีที่แล้ว ประมาณเกือบสิบโครงการ ฝากท่านประธานสภา
เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วยครับ
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์ สุรนารถ
เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ
ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภา
เทศบาลที่มีความเป็นห่วงในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องขยะ
ในแม่น้ําระยอง ขณะนี้ได้เริ่มมีการนําไม้ไผ่ไปปักไว้ในแม่น้ําลําคลองเพื่อเก็บ
ขยะที่ลอยอยู่บนผิวน้ําก่อน และอีกสองวันก็จะให้เรือออกไปเก็บขยะที่ติด
อยู่ตามไม้ไผ่ที่เรานําไปดักไว้ ซึ่งจะได้ขยะในส่วนหนึ่ง ขณะนี้กําลังทําปริมาณ
อยู่ว่าในหนึ่งเดือนหากเราทําเช่นนี้แล้ว จะได้ขยะปริมาณเท่าไร และหากทํา
แล้วยังมีปริมาณขยะอยู่มาก ก็จะได้ดําเนินการตามที่เพื่อนสมาชิกสภา
เทศบาลได้แนะนํา โดยอาจจะมีการว่าจ้างให้ชุมชนลงไปเก็บขยะในแม่น้ํา
โดยเราจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เขา ส่วนเรื่องถนนซอยไพบูลย์นิมิตรสุข
ที่เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถาม คาดว่าไม่น่าจะเกินกลางเดือนหน้า
แบบคงส่งทางสํานักการคลังเพื่อประกวดหาผู้รับจ้างเรียบร้อย เช่นเดียวกับ
ซอยเย็นเซ และซอยพัฒนา ซึ่งต้องเห็นใจทางกองช่างเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่
ค่อนข้างจํากัด และในเรื่องของการออกแบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ต้องอาศัยกองช่างลงไปประมาณราคาทั้งนั้น
และกองช่างก็ยังมีงานราชการเร่งด่วนเข้ามาอีก แต่ทางกองช่างก็ต้องลงไป
ดําเนินการให้ ฉะนั้นการออกแบบจึงอาจจะล่าช้าลงไปบ้าง แต่คิดว่าคงไม่ช้า
จนเกินไป คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างมาดําเนินการทันในปีงบประมาณนี้แน่นอน
ต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เป็นห่วงสอบถามมาในเรื่องนี้
ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ
เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ
ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตอีกเรื่องหนึ่งครับ
คือเรื่องของการจัดระเบียบที่เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้เป็นห่วง ซึ่งเรื่องนี้
ทางเทศบาลเองได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งในเขตเทศบาล คือการจัด
ระเบียบการจราจรในเขตเทศบาล ขณะนี้จะเริ่มทดลองเป็นตัวอย่างใน
เส้นทางแรก คือ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 นี้ คือจะเป็นการจอดรถ
ทางเดียวในถนนราษฎร์บํารุง ตั้งแต่ถนนราษฎร์บํารุงซอย 5 คือซอยเข้า
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โรงเรียนนครระยองวิทยาคม ตั้งแต่ปากซอยเป็นต้นไปจนถึงซอยตลาด
หมอสาโรจน์ โดยจะให้จอดรถทางเดียว ขณะนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลเอง
และเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ได้ลงไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้อง
ประชาชนได้ทราบ โดยมีการนําแผ่นพับไปไว้ให้ตามร้านค้าต่าง ๆ เพื่อแจก
ให้ผู้ที่มาใช้บริการในถนนเส้นนี้ได้ทดลองใช้ดู เรื่องการจัดระเบียบทางเท้า
ก็อยู่ในโครงการเหมือนกัน คิดว่าต้องค่อย ๆ ทําไปทีละโครงการ
อยากฝากเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลผ่านไปยังประธานสภาเทศบาลว่าอนาคต
ข้างหน้าเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลหลาย ๆ ท่านที่อาจจะมีเพื่อน ๆ
ที่เป็นบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ที่ทําป้ายโฆษณามาติดอยู่ ในโอกาสหน้าผม
และทางคณะผู้บริหารได้หารือกันว่าคงจะไม่อนุญาต เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้
ลมค่อนข้างแรง เกรงว่าเมื่อมาติดตั้งแล้ว หากเกิดลมกรรโชก อาจจะเกิด
อุบัติเหตุ และเวลาที่รถสัญจรไปมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุรถชนกันได้
และเป็นขยะสายตาบดบังภูมิทัศน์ในการสัญจรไปมา และบดบังภูมิทัศน์เมือง
คาดว่าอนาคตข้างหน้าคงจะไม่อนุญาตให้ติดตัวนีโดยให้
้
เจ้าหน้าที่เทศบาลทํา
หนังสือแจ้งไปยังห้างร้านต่าง ๆ ว่าอนาคตข้างหน้าประมาณอีกกี่เดือน
เทศบาลจะไม่อนุญาตให้ติด เพื่อที่ทางห้างร้านต่าง ๆ ที่จะทําป้ายพวกนี้
ออกมาจะได้เปลี่ยนวิธีการโฆษณา แล้วไม่ต้องไปเสียเวลากับการทําป้าย
โฆษณาขึ้นมา ซึ่งทําขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ได้ติดในเขตเทศบาล แต่สําหรับ
นอกเขตเทศบาลไม่เกี่ยวกัน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ฝากทางคณะผู้บริหารอีกเรื่องหนึ่งครับ
เรื่องป้ายโฆษณา คือเมื่อ 3 – 4 วันก่อน ที่มีพายุแรง ฝากถึงคณะผู้บริหาร
ด้วยว่าป้ายไหนหากไม่แข็งแรงควรให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเก็บเลยครับ
เพราะลมมาเวลากลางคืน รถที่สัญจรไปมาต้องหลบทั้งฝน หลบทั้งป้าย
ซึ่งอันตรายสําหรับผู้สัญจร ซึ่งผู้สัญจรได้รับความเดือดร้อนจริง ๆ ครับ
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล
คุณสมชาย แสงสุขขา ครับ

นายสมชาย แสงสุขขา - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครระยอง เขต 3 ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี เรื่องการจัดการ
จราจรถนนวันคู่วันคี่ในเขต 3 ตั้งแต่ทางเข้าโรงแรมเวียงวลีไปจนถึงตลาด
หมอสาโรจน์ แต่ผมดูแล้วว่าวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 หากไม่นับวันเสาร์
และวันอาทิตย์ ก็จะมีเวลาเหลือแค่สองวันในการปักป้าย ซึ่งจํานวนป้าย
ที่จะใช้ปักนั้นไม่ใช่น้อย ๆ เลยครับ เวลานี้ผมยังไม่เห็นดําเนินการอะไรเลย
และไม่ทราบว่าป้ายจอดวันคู่วันคี่นั้นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือทางเทศบาล
รับผิดชอบอยู่ ซึ่งยังไม่ได้ดําเนินการเลย และไม่ทราบว่าอีกสองวันจะทัน
หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา
ประธานสภาเทศบาล

( -ไม่ม-ี )

- ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา
ท่านหมายถึงป้ายห้ามจอดวันคู่วันคี่ที่ติดอยู่ข้างฟุตบาทใช่หรือไม่ครับ
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับ
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นายประกิต ปฐวีศรีสุธา - ทางคณะผู้บริหารมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
ประธานสภาเทศบาล
( -ไม่ม-ี )
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม วันนี้สภาเทศบาล
นครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้
และในนามของสภา
ว
เทศบาลนครระยอง ขอขอบคุณท่านจีรศักดิ์ ศรีสุมล หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย
ตัวแทนท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ
ประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ
(ปิดประชุมเวลา 11.20 น.)
(ลงชื่อ)

มนตรี นันตติกูล
(นายมนตรี นันตติกูล)
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

วรกมล ปิ่นปลื้มจิตต์
(นางวรกมล ปิ่นปลื้มจิตต์)

ประธานตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ภาณุพงค์ พัฒนวงศ์อนันต์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภาณุพงค์ พัฒนวงศ์อนันต์)

(ลงชื่อ)

พจนาท นัยพงศ์ประสิทธิ์
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพจนาท นัยพงศ์ประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)

ประเสริฐ ฟ้าประทานชัย
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ ฟ้าประทานชัย)

(ลงชื่อ)
(นายประกิต ปฐวีศรีสุธา)
ประธานสภาเทศบาลนครระยอง

อนุสรณ์ สุรนารถ
(นายอนุสรณ์ สุรนารถ)

กรรมการและเลขานุการ
ตรวจรายงานการประชุม

