
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี2561 ครั้งที่ 2/2561 

วันที ่17 สิงหาคม  2561 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
5. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
6. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
10. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
11. นายนิพนธ์ เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
12. นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายอวบ วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายประเสริฐ ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นางอ าไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายไพรทรูย์ รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายพจนาท นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายจิรโรจน ์ เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายปกรณ์ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายมานะ กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายภาณุพงค์ พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายรักเร่ ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ไปราชการ) 
2. นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล        (ลากิจ) 
3. นายสุพรรณ บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล         (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
3. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ นักบริหารงานการคลัง รก.ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
4. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
6. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นางสุนิสา ร่มรื่น ผอ.สถานศึกษาร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
9. นายวิธาน ลาภเวที แทน ผอ.สถานศึกษาร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
10. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษาร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
11. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษาร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
12. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษาร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
13. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
14. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
15. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
16. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
17. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
18. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
19. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
20. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
21. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
22. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
23. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
24. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
25. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
26. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
27. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
28. นางสาวอรทัย        ศรีพงศ์               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
29.  นางพนิตานันท์ ศุภรัตน์ธรรมกุล นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
30. นางจุไรวรรณ        สมานสินธุ์            นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
31. นางสาววัชรีย์ ชิตเจริญ  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
32. นายป้องคุณ          สุวรรณพานิช        นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
33. นางสมฤด ี            รัตนวิจิตร            นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
34. นางกุลยา กุลรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
35. นางอินทิราณี         วันทอง               เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน 



 3 

36. นางกล่อมจิตต์       เจริญวัฒน ์     เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน  
37. นางวลัยพร ธนสินทว ี        เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
38. นางสาวทิษฏยา       ชวนสินธุ ์    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
39. นายพงศ์ภรณ์         บุญเดชเศรษฐ ี   เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน 
40. นายรัชวุฒ ิ       รุ่งปิยะสิริ         เจ้าพนกังานทะเบียนปฏิบัติงาน   

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องชาวเทศบาลนครระยองวันนี้เป็นการประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล        สภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 

  ครั้งที่ 2/2561บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญ 
  ท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย และเป็นประธาน 
  ในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                  ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 

นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้บริหารสถานศึกษา 
ท่านสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครระยองสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 
บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   วันนี้ผมมีหนึ่งเรื่องคือเมื่อวานนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านหนึ่งไดส้่งกระทู้ 
    ถามด่วนมาถึงผม ผมจะหารือกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ขอเชิญท่านสมาชิก 

  สภาเทศบาล นายรักเร่ ส าราญรื่น  

นายรักเร่  ส าราญรื่น - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหาร และผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายรักเร่ ส าราญรื่น    

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต ๔ วันนี้ผมขอถอนกระทู้ที่จะยื่นต่อ 
  สภาเทศบาลนครระยองในวันนี้ครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่ ส าราญรื่น  
ประธานสภาเทศบาล   เป็นอันว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่ ส าราญรื่น  

  ขอถอนกระทู้ถามด่วนนะครับ  

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 

  ขอเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติกรุณาท าหน้าที่ของท่าน 
  ดว้ยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง นายวโิรจน์  มโนพรศิริกุล 
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นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ
สมาชิกสภาเทศบาล    และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 จากบันทึกรายงานการประชุมของ 
  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยองในการพิจารณา 
  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครระยองวันที่ 15  สิงหาคม  2561 

    ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

  ผู้มาประชุม   
  1. นายวิโรจน์    มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
  2. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
  3. นายจิรโรจน์   เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

      4. นายอนุสรณ์   สุรนารถ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  5. นายสมชาย    แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 

  เริ่มประชุมเวลา  08.30 น. 
      ในวันที่ 11  สิงหาคม  2561 ที่ประชุมได้มีมติเลือกนายวิโรจน์   

  มโนพรศิริกุล เป็นประธานกรรมการนายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย เป็นกรรมการ   
  นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์ เป็นกรรมการ นายสมชาย  แสงสุขขา เป็นกรรมการ 
  และนายอนุสรณ์  สุรนารถ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
  พิจารณาค าขอแปรญัตติและค าขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ ตามร่างเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562ที่ประธานสภาเทศบาล 
  ได้ส่งให้ ดังต่อไปนี้  

      1.) บันทึกหลักการและเหตุผล งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 794,499,500 บาท  
  (เจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) จ าแนกเป็น 
  ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  
  และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 757,100,000 บาท(เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่ง- 
  แสนบาทถ้วน) โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

  ด้านบริหารทั่วไป 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม98,317,600บาท 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 19,358,100 บาท 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
      แผนงานการศึกษา   ยอดรวม316,097,600บาท 
      แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม   56,692,400 บาท 
      แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม 145,059,500 บาท 
      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม    9,483,400 บาท 
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 

  และนันทนาการ   ยอดรวม   17,477,600 บาท 
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  ด้านการเศรษฐกิจ 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม      384,000 บาท 
      แผนงานการพาณิชย์   ยอดรวม    3,789,900 บาท 

  ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
      แผนงานงบกลาง   ยอดรวม  90,439,900 บาท 

      ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวน 
  รวมทั้งสิ้น 37,399,500 บาท (สามสิบเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อย- 
  บาทถ้วน) ดังนี ้

      งบกลาง    ยอดรวม   6,615,000  บาท  
  งบบุคลากร    ยอดรวม   3,683,000  บาท 

      งบด าเนินงาน    ยอดรวม   3,535,000  บาท 
      งบลงทุน    ยอดรวม      412,000  บาท 
      งบรายจ่ายอื่น    ยอดรวม 23,154,500  บาท 

      2.) เทศบัญญัติ ข้อ1, ข้อ 2, ข้อ3, ข้อ 4, ข้อ 5, ข้อ 6 และ ข้อ 7   

      ปรากฏว่า ในวันที่ 15 สิงหาคม  2561 ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ  
  และไม่มีการแก้ไขเทศบัญญัติ ทั้ง 7 ข้อ แต่ประการใด ซึ่งถูกต้องเป็นไปตาม 
  ระเบียบวิธีการงบประมาณของเทศบาล คณะกรรมการจึงเห็นควรให้คงไว้ตาม 
  ร่างเดิม และที่ประชุมมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลนครระยอง ที่ได้ตรวจพิจารณาแล้ว 
  ต่อประธานสภาเทศบาลพร้อมรายงานการประชุม มาเพ่ือให้สภาเทศบาล 
  นครระยองพิจารณาในวาระทีส่อง และวาระทีส่ามต่อไป 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล                     และคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

  เสนอค าแปรญัตติ และในวาระนี้ไม่มีการอภิปรายนะครับ ผมจะขอมติต่อสภา 
  เทศบาลนครระยองแห่งนี้ในการพิจารณาวาระที่ 2 ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2562 โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเหน็ชอบ จ านวน 20 ท่าน เป็นเอกฉันท์ 
      ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ.2562 ในวาระที่ 3 ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้นะครับ  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โปรดยกมือด้วยครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 20 ท่าน เป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล    เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2562โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2562 

  (  -พักการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  
                         ถึงเวลา 13.00 น.-) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน  

  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตประชุมต่อครับ  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมในนาม 
  ของคณะผู้บริหารเทศบาลนครระยอง ต้องขอกราบขอบพระคุณท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้ผ่าน 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผมและคณะผู้บริหาร 
  ขอให้ค ามั่นสัญญาว่าจะใช้งบประมาณอย่างประหยัด มัธยัสถ์ รอบคอบ  
  และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกพ่ี่น้องประชาชน ขอบพระคุณครับท่านประธาน   
  สภาเทศบาล และมีอีกเรื่องครับท่านประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลนครระยอง 
  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
  ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ โดยได้ผ่านการพิจารณาร่าง 
  แผนพัฒนาเทศบาลจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน 
  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง และการประชุมร่วมกับประชาคม 
  ท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม โกลเด้นท์ซิตี้ ระยอง  
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๔ การแก้ไข  
  การเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อที่ ๒ เมื่อประกาศ 
  แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม  
  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ แล้วให้ผู้บริหารแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ ขอบพระคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญครับ  

  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ กึกก้องสวัสดิ์  
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นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ - ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายมานะ กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต ๓ 

  วาระเรื่องอ่ืนๆ คือมีประชาชนแจ้งมาว่ามีสถานที่สาธารณะ ซ่ึงออกจาก 
  มูลนิธิบางจาก แล้วมาด้านหลัง บริเวณนั้นจะมีคูทีเ่ขาเรียกว่าหนองฝาด  
  ตรงนั้นเป็นคลองใหญ่ หรือบริเวณหลังวัดโขดใต้ยาวไปจนถึงร้านอาหาร 
  ครัวริมคลอง จนมาถึงโขดแหลมสนใหญ่ ชาวบ้านบอกว่าตรงนั้น 
  ต้องการจะให้ท าถนน อาจจะเป็นถนนส าหรับปั่นจักรยานหรือออกก าลังกาย  
  ซึ่งบริเวณนั้นที่กว้างระหว่างโขดลุงคุยถึงโขดแหลมสนใหญ่ ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย  
  และเรื่องทีส่อง ขอเสนอเรื่องถนนราษฎร์บ ารุง ผมต้องการให้ถนนมีระดับ 
  ที่สูงกว่านี้ และทางเดินก็ต้องการจะให้มีความสวยงาม เพราะว่าถนนสายนั้น 
  เป็นถนนที่มีอะไรสวยๆ อยู่มาก ผมต้องการที่จะให้มีสิ่งที่สวยงามทั้งหมด  
  และผมจะขอขอบคุณบริเวณถนนซอยเรือนขวัญที่ผมได้เคยเสนอว่าทางขึ้น 
  เป็นหลุมบ่อ ปัจจุบันนี้เทศบาลได้ไปท าการปรับปรุงแก้ไขให้แล้ว  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ กึกก้องสวัสดิ์ เชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  

  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต ๑  
     ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ส าหรับการประชุมในวันนี้คงจะมีญัตติ 
     และมีวาระตามที่ท่านได้บอก คงหมดไปแล้ว แต่ว่าในส่วนของวาระอ่ืนๆ  
     ผมมีเรื่องอยู่มาก ในวันนี้จึงต้องการจะมาน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
     ผ่านไปยังท่านผู้บริหาร ซึ่งก็คงใช้เวลาระยะหนึ่ง เรื่องแรก คือเรื่องทีผ่ม 
     ต้องการจะเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และต้องการขอปรึกษาหารือ 

  ในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมได้รับการ 
  ร้องเรียน และการถามถึงในเรื่องของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลอง 
  แม่น้ าระยอง ทั้ง ๒ ฝั่ง สืบเนื่องจากว่ามีค าสั่งของคณะ คสช. ของรัฐบาล  
  ในเรื่องของการดูแลจัดระเบียบการบุกรุก การรุกล้ าล าน้ าของบ้านเรือน 
  ประชาชนทั่วประเทศ ซ่ึงข่าวนี้ท่านประธานสภาเทศบาลคงได้รับทราบไปแล้ว  
  หลังจากนั้นได้มีการจัดระเบียบ ประชาชนได้มีการถามถึง และพูดถึงในเรื่องนี้ 
  กันมาก โดยเฉพาะประชาชนทีอ่าศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
  ในเขตเทศบาลนครระยอง ๒ ฝั่งแม่น้ าระยอง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของ เขต ๒  
  และเขต ๔ ของเทศบาลนครระยอง ซึ่งอยู่ในเขตของท่านประธานสภา 
  เทศบาลด้วย ผมได้ไปดูในพ้ืนที่แห่งนี้ และประชาชนที่อาศัยอยู่ไดม้ีความ 
  กังวลว่าจะถูกค าสั่งนี้โดยต้องรื้อถอนบ้านหรือไม่ คือเมื่อ ๒ - ๓ วันที่แล้ว  
  ผมได้ไปลงพ้ืนที่ และได้เห็นหนังสือ จ านวน ๑ ฉบับ เป็นหนังสือที่ประกาศ 
  ของกระทรวงคมนาคมที่มีหลักเกณฑ์ และบางเงื่อนไขที่จะอนุญาตให้ 
  ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ าระยอง หรือล าแม่น้ าทั่วประเทศนี้ สามารถที่จะ 
  ได้รับการอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลนครระยอง ในเขต ๒  
  และเขต ๔ ตามที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คือมีทั้งบ้านเรือน 
  ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มีในเรื่องของเรือแพปลา ซึ่งผู้ประกอบการ 
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  ได้ท าสิ่งปลูกสร้างไว้ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้อ่านในประกาศของกระทรวง 
  คมนาคม ที่จะมีการอนุญาตให้สามารถที่จะปลูกสร้างได้นี้ หนึ่งในนี้คือ 
  จะต้องมีการได้รับการรับรองจากสภาท้องถิ่น ซึ่งในเขตของเทศบาล 
  นครระยองก็คือสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ แต่ว่าที่ผ่านมาทางเทศบาล 
  นครระยองไม่ได้มีการน าเรื่องดังกล่าวเข้ามาหารือกันในสภาเทศบาลนคร 
  ระยองแห่งนี้เลย แล้วประชาชนก็มีความกังวลว่าสุดท้ายแล้วจะมีการได้ 
  รับรองจากเทศบาลนครระยองหรือไม่ ขั้นตอนคือว่าถ้าหากเทศบาล 
  นครระยองรับรองว่าประชาชนได้อาศัยอยู่ที่นี่จริง ก็จะส่งเรื่องให้กับทาง 
  กรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่าก็จะไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะอนุญาตให้ปลูกสร้าง 
  ได้หรือไม ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต่างหากทีผ่มอยากจะมาน าเรียน 
  ท่านประธานสภาเทศบาลว่าน่าจะมีการน าเสนอและมีการน ามาพิจารณาว่า 
  ในเรื่องดังกล่าวอย่างนี้ เราจะมีการน าเรื่องเข้าสภาเทศบาลและมีการรับรอง 
  ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ ๒ ริมฝั่งแม่น้ าระยองได้หรือไม่  เพราะว่าอย่างที่ 
  บอกว่าถ้าหากท้องถิ่นเราไม่มีการรับรองที่อยู่อาศัย ทางเจ้าท่าเองก็ไม่ 
  สามารถที่จะอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ ก็จะต้องท าการรื้อถอน สุดท้ายแล้ว 
  ความเดือดร้อนจะตกกับประชาชนที่อาศัยอยู่ จึงต้องการจะน าเรียนท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล เพ่ือปรึกษาดูว่าเรื่องนี้ควรจะน าไปพิจารณาอย่างไร 
  ไดบ้้าง ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่อยู่อาศัย 
  อยู่ริมแม่น้ า หรือริม ๒ ฝั่งคลอง ในเขตเทศบาลนครระยอง ซึ่งมีระยะทาง 
  ค่อนข้างจ านวนมาก ซึ่งเรื่องนี้ได้มีประกาศของกระทรวงคมนาคมว่าผู้ที่ 
  ปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย หรือแพปลาอะไรต่างๆ หรือสะพาน  
  หรือเขื่อน หรืออะไรต่างๆ ที่ล่วงล้ าลงไปในน้ า ซึ่งเมื่อวานนี้เจ้าท่าเองก็เพ่ิง 
  มีหนังสือส่งมายังเทศบาลนครระยอง ซึ่งหนังสือเพ่ิงได้ลงรับเมื่อวานนี้ใน 
  ช่วงบ่าย ผมไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้หารือกับท่านปลัดเทศบาล พร้อมด้วย 
  เจ้าหน้าที ่และเม่ือเช้าหารืออีกครั้งหนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล 
  หลายท่านที่ได้มีเวลาก่อนเข้าประชุม คิดว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนี้แล้ว  
  จะมาหารือนอกรอบว่าวิธีการ และหลักการด าเนินการ ควรจะท าเช่นไร  
  ซึ่งผมได้ทราบว่ามีก าหนดระยะเวลาว่าต้องยื่นภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม  
  2561 นี้ จึงต้องการจะหารือว่าคงจะต้องเปิดประชุมสภาเทศบาล 
  นครระยองอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือน าเรื่องนี้เข้าสภาเทศบาลนครระยอง  
  เพ่ือรับรองผู้ที่ก่อสร้างล่วงล้ าลงไปในน้ านี้ก่อนปี พ.ศ.๒๕๓๗ และมีหลักฐานพร้อม  
  ซึ่งสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้สามารถรับรองได้ แต่ถ้าเกิดหลังปี  
  พ.ศ.๒๕๓๗ แล้ว ไม่มีหลักฐานอะไร ผมเกรงว่า สมาชิกสภาเทศบาลหลายท่าน 
  อาจจะสงสัย และไม่กล้ารับรอง เนื่องจากว่า จะเป็นการรับรองในสิ่งที่ 
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  ไม่ถูกต้อง และผิดระเบียบต่อกฎหมาย เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อ 
  สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ โดยหลังจากการประชุมสภาเทศบาล 
  นครระยองในวันนี้เสร็จสิ้นไปแล้ว ผมจะขอหารือนอกรอบอีกครั้งหนึ่ง  
  เพ่ือจะขอน าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม  
  2561 เพ่ือให้ทันการแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ าทั้งหมด เพื่อให้เกิด 
  ความถูกต้อง และเพ่ือทางเจ้าท่าจะได้อนุญาตต่อไป ขอกราบชี้แจง 
  ในเบื้องต้นครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  
ประธานสภาเทศบาล   มโนพรศิริกุล 
 
นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล - กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต ๑ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้เรียนชี้แจงให้กับสภาเทศบาล 
  นครระยองแห่งนี้ได้รับทราบ และต้องการจะเรียนเพ่ิมเติมในเรื่องของข้อมูล 
  ตรงนี้ ผมมีเพ่ือนที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ที่เทศบาลอื่นๆ ยกตัวอย่าง  
  เทศบาลต าบลบ้านเพ ก็มีปัญหาเช่นเดียวกับของเรา มีการปลูกรุกล้ าไป 
  ในเขตแม่น้ าล าคลองเช่นกัน ซึ่งทางเทศบาลต าบลบ้านเพได้มีการน าเรื่อง 
  เข้าสภาเทศบาลแล้ว และสภาเทศบาลก็ได้มีการรับรองผ่านไปแล้ว  
  และที่ทราบอีกคือทีเ่ทศบาลต าบลสุนทรภู่ก็มีการรับรองไปแล้ว เพราะฉะนั้น 
  ถ้าหากว่าเทศบาลนครระยองมีข้อสงสัยอย่างไร ท่านประธานสภาเทศบาล 
  ลองให้ทางเจ้าหน้าทีส่อบถามไปยังเทศบาลทั้ง ๒ แห่งนี้ดูได้ว่ามีวิธีการแบบ 
  ไหนอย่างไร และอีกประเด็นหนึ่งคือในเรื่องของการปลูกสร้างก่อนปี พ.ศ.๒๕๓๗  
  หรือหลังปี พ.ศ.๒๕๓๗ นี้ ผมคิดว่าเราควรจะมาคุยในรายละเอียดปลีกย่อย 
  ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งโดยอาจจะแยกเป็น ๒ ประเด็น โดยประเด็นที่ ๑  
  คือ ปลูกมานานแล้ว ประเด็นที่ ๒ ปลูกหลังปี พ.ศ.๒๕๓๗ หรือไม ่ 
  มีการพิสูจน์แบบไหน อย่างไรบ้าง อันนี้เป็นข้อเสนอแนะของผมครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีเรื่องที่จะสอบถามท่านประธานสภา 
  เทศบาล อีก ๒ – ๓ ประเด็น เรื่องแรกคือ อ้างถึงเมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว  
  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 2561 ผมมีการอภิปรายในเรื่องของการช ารุด 
  ของตอหม้อสะพานก้นปึก และสะพานเฉลิมชัย นับว่าเป็นข่าวดี  
  ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่ได้มีการแก้ไขให้ทราบมา 
  ว่ามีการท าป้ายห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ ล้อขึ้นไปบรรทุกผ่าน เป็นการป้องกัน 
  ในชั้นแรกว่าไม่ให้มีการช ารุดเสียหาย หรือจะเกิดอันตรายแก่ประชาชน  
  เป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินได้ ส่วนที่จะถามคือว่า หลังจากนี้แล้วเทศบาล 
  นครระยองจะมีมาตรการในการด าเนินการอย่างไรบ้างในขั้นตอนต่อไป  
  คงไม่ใช่ว่าติดป้ายอย่างเดียวนะครับ ขั้นตอนต่อไปเรามีระยะเวลาอย่างไรบ้าง 
  ในการที่จะด าเนินการแก้ไข ประเด็นที่สองคือเรื่องเดิม ว่าต้องการจะให้ 
  ผู้บริหารได้กราบเรียน และชี้แจงในเรื่องของการวางสินค้าขายบนสะพาน 
  เฉลิมชัยว่าขณะนี้มีการด าเนินการไปถึงไหนแล้ว หรือมีการแจ้งไปทางผู้ค้า 
  อย่างไรบ้าง คือต้องการจะทราบความคืบหน้าในเรื่องนี้ อีกเรื่องหนึ่งที่ 
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  ต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านเลขานุการ 
  สภาเทศบาล คือ ท่านปลัดเทศบาล ว่าผมได้ทราบข่าวเมื่อ ๒ - ๓ วันนี ้
  ที่ผ่านมา มีนักข่าวช่องหนึ่งมาเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการลงโทษเด็ก 
  นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ผมมาดูคลิปแล้ว และผมได้ 
  ติดตามข่าว มีความเป็นห่วงเป็นใย และไม่ค่อยสบายใจ จึงต้องการจะฝาก 
  เรียนท่านปลัดเทศบาลว่าเรื่องครูจะลงโทษนักเรียน ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ 
  ถูกต้อง คือสมัยผม สมัยท่านประธานสภาเทศบาลเองก็ดี ผมคิดว่าก็คงจะ 
  ถูกครูลงโทษ โดยมีการตี มีการลงโทษเหมือนกัน เพียงแต่ว่าถ้าหากมีการ 
  ก าชับ มีการดูแล และมีการพูดคุยกับทางครูผู้สอนว่าเด็กอายุขนาดไหน  
  ที่ควรจะลงโทษ และจะลงโทษแบบไหน การตี การสอน เป็นสิ่งที่ถูกต้อง  
  คือหากต้องการให้เด็กดี ต้องการจะให้เด็กมีระเบียบวินัย หรือให้เป็นคนดี  
  ควรต้องใช้ไม้เรียว แต่ว่าการที่จะไปตีโดยสุ่มสี่สุ่มห้าหรือโดยการตีทั้งแขน  
  ทั้งหน้า หรือทั้งล าตัว ผมคิดว่าอันนั้นคงจะไม่ถูกต้องเทา่ไร อันนี้จะขอฝาก 
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลนครระยอง  
  คือในฝ่ายของข้าราชการประจ าก็คือท่านปลัดเทศบาลว่าโรงเรียนในเขต 
  เทศบาลนครระยองก็อย่าให้มีปัญหาแบบนี้ คือลงโทษผมเห็นด้วย แต่ว่าการ 
  ลงโทษควรจะมีการลงโทษแบบไหนให้ถูกต้อง ให้เด็กกลัว หากต้องการให้ 
  เด็กเป็นคนดี เพราะฉะนั้นการลงโทษดี แต่ว่าไม่ใช่เป็นการท าร้ายเด็ก  
  มันก้ ากึ่งกันระหว่างท าร้ายกับลงโทษ จึงต้องฝากท่านประธานเทศบาล 
  ไว้เท่านี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล เชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล - สภาท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์ สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต ๔ ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีเรื่องจะฝากท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปถึงผู้บริหาร คือ ช่วงนี้ฝนตก ถนนค่อนข้างจะช ารุดมาก  
  ถนนตากสินมหาราชตั้งแต่สะพานเปี่ยมพงษ์สานต์จนถึงหัวรถปากคลอง  
  ค่อนข้างจะมีหลุมแตกร้าวไปหมด และถนนสายนี้เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดระยอง  
  และอีกเส้นหนึ่งตั้งแต่สี่แยกบางจากไปจนถึงสะพานเวียงวลี ต้องการจะให้  
  โอเวอร์เลย์ใหม่ เพราะว่าชาวบ้านเห็นผมผ่านไป เขาก็ร้องเรียก และช่วงนี้ 
  ก็มีบริษัททีก่่อสร้าง มีรถบรรทุกเข้าออกในแค้มป์งานก่อสร้างเขา ถนนก็เลอะเทอะ  
  เด็กข่ีจักรยานยนตร์ท าให้รถจักรยานล้มบ่อยๆ ได้รับบาดเจ็บ ต้องการจะ 
  ฝากท่านประธานเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารให้แก้ไข และถ้าหากเป็นไปได้  
  ต้องการจะให้โอเวอร์เลย์ใหมใ่ห้สวยงาม และถนนอีกเส้นหนึ่ง คือถนนสมุทรคงคา  
  ตั้งแต่หัวรถปากคลองไปถึงสมาคมประมง ตรงนี้เป็นหลุมเป็นบ่อ และถนน 
  ค่อนข้างช ารุดมาก เพราะว่ามีรถบรรทุกหนักวิ่งใช้เส้นทางนี้บ่อย และวิ่งเป็น 
  ประจ าทุกวัน เป็นสายหลักที่จะลงไปปากน้ า ฝากท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านถึงผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์ สุรนารถ เชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่ ส าราญรื่น  
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นายรักเร่  ส าราญรื่น - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติ ผมมีเรื่องหนึ่ง คือเรื่องถนนสาธารณะประโยชน์ ถ้าเราไปทาง 

  ไร่ย่า และเลยไปทางโรงน้ าปลาลูกยอด ทางสายนี้จะออกทะลุไปยังกนกศิลา  
  เส้นนี้เป็นทางสาธารณะ ด้านหน้าเข้ามา ๘ เมตร ลดลงมาเหลือ ๖ เมตร  
  ขณะนี้ชาวบ้านตรงนั้นได้บุกรุกที่ดิน หรือถนนสาธารณะประโยชน์ ต้องการ 
  จะให้เทศบาลน ารถไปเปิดทาง ไปเกลี่ยเพ่ือให้เป็นทางทีถู่กต้อง เพราะตอนนี้ 
  รุกล้ าเหลือถนนเข้ามานิดเดียว ต้องการจะฝากท่านประธานสภาเทศบาลไว้ 
  เป็นสาธารณะประโยชน์ โรงน้ าปลาลูกยอดเลี้ยวซ้าย ถ้าลงมาทางกนกศิลา 
  ทางนี้กว้าง ๘ เมตร เข้ามาเหลือ ๖ เมตร แตต่อนนี้เหลือไม่ถึง ๖ เมตรแล้ว  
  ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่ ส าราญรื่น เชิญท่านสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่ ส าราญรื่น 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายรักเร่  ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 

  นครระยอง เขต ๔ ต้องกราบขออภัยด้วยครับ ทางต าหนักแม่ย่าที่เทศบาลสร้าง 
  ถนนนั้น ได้จัดการก่อสร้างมาแล้ว ในขณะนี้ขาดการดูแลพอสมควร ซึ่งขาดการ 
  ดูแลเพราะตอนนี้ต้นไม้ปกคลุม หญ้าขึ้นครอบถนนทั้งหมด เคยแจ้งมาแล้ว  
  ตอนนี้ต้องการจะทราบว่ากองงานไหนที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นส านักการ 
  สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่างสุขาภิบาล ซ่ึงทั้ง ๒ กองงานนี้ก็ยัง 
  ตอบไม่ชัด ประเด็นอยู่ที่ว่าโยนกันไปโยนกันมา ไม่รู้ว่ากองงานไหน 
  รับผิดชอบกันแน่ เพราะฉะนั้นแล้วความรกรุงรังของถนน ต้นไม้ปกคลุม 
  ไปหมด วันนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข ประชาชนฝากมานานแล้ว จึงมาถามใน 
  ที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ เพราะสภาเทศบาลนครระยอง 
  แห่งนี้ถามได้ทุกเรื่อง พูดได้ทุกเรื่อง เป็นสภาเทศบาลนครระยองอันทรงเกียรติ  
  ขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปถึงผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่ ส าราญรื่น เชิญท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ต้องขอบคุณอีกครั้งที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามในหลายเรื่องเพ่ือความ 
  กระจ่าง และเพ่ือความเข้าใจในสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี ้และแก่ประชาชน  
  จะขอตอบทีละเรื่องทีละท่านที่สอบถามมาครับ ขออนุญาตเอ่ยนามท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ที่ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องสะพาน  
  ไม่ว่าจะเป็นสะพานเฉลิมชัย สะพานปากน้ า หรือสะพานก้นปึก ซ่ึงสะพาน 
  ก้นปึกตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบใกล้จะเสร็จแล้ว เมื่อเสร็จแล้วก็จะ 
  ส่งส านักคลังเพื่อหาผู้รับจ้าง ส่วนสะพานเฉลิมชัยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนจ้าง 
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  ผู้เชี่ยวชาญมาดูว่าความมั่นคงของสะพานมีมากน้อยเพียงใด ซึ่งทางช่างจะ 
  ได้ท า TOR แล้วจะซ่อมต่อไป คิดว่าจะเร่งให้เร็วที่สุด เพราะว่าทั้ง ๒ สะพานนี้ 
  เป็นเส้นทางทีป่ระชาชนใช้ค่อนข้างมาก มีรถใช้ค่อนข้างมากแต่ช่วงนี้เราก็ได้ 
  ท าป้ายประชาสัมพันธ์ไปบอกกล่าวให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบแล้วว่า  
  รถบรรทุกขนาด ๖ ล้อห้ามผ่าน ซึ่งเกรงว่าจะเกิดอันตราย แตร่ถเล็กยังผ่าน 
  ไปมาได้สะดวก ส่วนรถบรรทุก ๖ ล้อ ขึ้นไป ขอให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางสะพาน 
  นางยักษ์ หรือสะพานเจ๊แดง สะพานท่าบรรทุก ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องครู  
  ซ่ึง ๒ วันก่อนมีข่าวลงว่าครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครระยองได้ลงโทษ 
  เด็กนักเรียน ซึ่งผมเองพร้อมด้วยท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย 
  ได้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งดูการลงโทษแล้ว ปรากฏว่าครูได้ลงโทษจริง  
  แต่ลงโทษด้วยความรัก ด้วยความห่วงใย ซึ่งผมดูแล้ว ปรากฏว่าเด็กมีรอย 
  ฟกช้ าที่อ่ืนตามล าตัว ซึ่งรอยฟกช้ าส่วนอื่นนี้เด็กยอมรับว่าเด็กได้ไปชก 
  กันเองในโรงเรียน เล่นกันแล้วทะเลาะกัน ส่วนครูที่ลงโทษไดล้งโทษอยู่ 
  จุดเดียว มีลอยช้ าแดงอยู่เล็กน้อย ซึ่งผมได้คุยกับคุณแม่ของเด็กแล้ว และได้ 
  อธิบายให้เข้าใจว่าครูที่ลงโทษ ไม่ได้ลงโทษด้วยความโมโห ด้วยความโกรธ 
  หรือรังเกียจนักเรียน แต่ด้วยความรักความเอ็นดู เนื่องจากว่าเด็กคนนี้  
  พ่อแม่ยอมรับว่าเด็กเรียนไม่เก่ง คือว่าอาจจะรับรู้ช้า ครูก็เลยเป็นห่วง  
  ระหว่างครูทานข้าว แต่เด็กทานข้าวเสร็จแล้วครจูึงเรียกเด็กมาสอบถาม 
  เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องวิชาการโดยให้เด็กลองตอบให้ครูฟัง นักเรียนตอบไม่ได้  
  ครูเลยบอกให้สะกด และเอาไม้บรรทัดที่เป็นอลูมิเนียมเคาะ ครูได้เล่าให้ฟัง 
  อย่างนี้ ตีแบบให้ท่องให้ได้ ด้วยความเป็นห่วง และครูก็ได้พยายามติดตาม 
  เด็กคนนี้ที่เรียนอ่อนในชั้นเพ่ือให้ตอบให้ได้ พอนักเรียนตอบได้ครูก็ปล่อยให้ 
  ไปเล่นได้ แล้วก็ไม่ได้คิดว่าเด็กจะฟกช้ ามาก ปรากฏว่าเด็กตัวเล็ก จึงเกิดการ 
  ฟกช้ า พอเด็กกลับไปถึงบ้านคุณย่าจะพาเด็กไปอาบน้ าจึงเห็นรอยฟกช้ า 
  จึงตกใจ คุณย่าถามเด็กว่าโดนอะไรมา เด็กบอกว่าโดนครูตี ซึ่งจริงๆ แล้วครู 
  ได้ตีตรงจุดหนึ่ง ส่วนรอยฟกช้ าที่อ่ืนเกิดจากการเล่นและทะเลาะกันเอง  
  เด็กก็ได้ยอมรับว่าได้ทะเลาะกับเพ่ือน แต่พ่อแม่ไม่เข้าใจ คิดว่าครูตีทั้งตัว  
  ผมได้ลงไปคุยกับแม่เด็กแล้ว แม่เด็กก็เข้าใจว่าที่ครูท าเพราะท าด้วยความรัก  
  อยากให้ลูกได้ดี เกรงว่าหากไปปกป้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาก อีกฝ่ายหนึ่งก็จะ 
  เสียก าลังใจ หากไม่ปกป้องครูก็เกรงว่าครูทั้งโรงเรียนต่อไปก็จะไม่ลงโทษเด็ก  
  ก็จะไม่ว่ากล่าวตักเตือน ก็จะสอนกันไปไปเรื่อยๆ เด็กจะได้รับความรู้หรือไม่  
  ครูก็จะไม่สนใจ ท าให้เกิดความเสียหายต่อภาพรวม ซึ่งผมได้อธิบายให้แม่ 
  เด็กฟังแล้ว แม่เด็กได้บอกว่าเข้าใจ ยกตัวอย่างว่าสมัยผมเป็นเด็กนักเรียน  
  ผมก็ถูกท าโทษ และการลงโทษของครูสมัยก่อน ผมต้องไปเอาไม้เรียวมาให้ 
  ครูตี ไม่ใช่ว่าครูต้องไปเอาไม้เรียวมา ครูให้นักเรียนไปเด็ดกิ่งต้นสนมา  
  ครูบอกมันเล็กไปใช่ไหม ให้ไปเอามาใหม่ หรือจะให้ครูไปเอาเอง ผมก็ต้องไป 
  เอากิ่งสนที่อันใหญ่กว่าเล็กน้อย ถ้าหากว่าครูไปเอามาเองท่านก็จะเอาอัน 
  ใหญ่กว่า ซึ่งต้องยอมรับว่าการลงโทษเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของครู แต่ผมก็ได้ 
  ก าชับไปว่า ต่อไปจะลงโทษนักเรียนซ่ึงนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนเล็ก  
  ฉะนั้นการลงโทษต้องหาวิธีใหม่ บางครั้งคิดว่าเด็กๆ โตแล้ว ลงโทษแล้วเด็กๆ  
  จะรับได้ ปรากฏว่าเด็กรับไม่ได้ ครูก็เข้าใจ โดยผมก็พยายามท าให้ครูไม่เสีย 



 13 

  ขวัญและก าลังใจ และไม่ให้ผู้ปกครองเสียความรู้สึก คือได้คุยด้วยทั้ง ๒ ฝ่าย  
  และท้ัง ๒ ฝ่ายก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เขาเรียกว่า พ่อแม่ก็พอใจ  
  ครูก็เข้าใจ ตกลงคือไม่ติดใจเอาความซึ่งกันและกัน ส่วนเรื่องการขายของ 
  บนสะพานนั้นผมได้หารือกับท่านปลัดเทศบาล และจะไปหารือกับท่านเจ้าอาวาส 
  วัดปากน้ า ท่านพระอาจารย์สมคิด คุณธมฺโม จะขออนุญาตท่านหลวงพ่อว่า 
  จะขอพ้ืนทีข่้างสะพานที่มีหญ้ารกๆ เพ่ือว่าเทศบาลจะมาขอปรับปรุง  
  และอาจจะเทคอนกรีต จัดให้เป็นระเบียบ เพื่อให้แม่ค้ามาขายตรงนี้  
  เทศบาลจะต้องซ่อมสะพานด้วย แล้วก็เพ่ือไม่ให้เป็นการกีดขวางการจราจร 
  โดยจะไปคุยทั้ง ๒ ฝ่าย จะไปขออนุญาตหลวงพ่อฝ่ายหนึ่ง คุยกับแม่ค้าอีก 
  ส่วนหนึ่ง และเทศบาลจะได้ดูแลเรื่องความสะอาดได้ และจัดทางข้ึนทางลง 
  ตรงบริเวณท่าน้ า เพื่อให้ผู้ที่จะมาซื้อของได้ลงมาจอดรถอย่างปลอดภัย  
  และซื้อของอย่างถูกระเบียบ คิดว่าน่าจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้ ผมจะน าเรื่องนี้ 
  ไปหารือกับท่านเจ้าอาวาสวัดปากน้ าอีกครั้งหนึ่ง กราบเรียนใหท้่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลไดร้ับทราบ และขออนุญาตเอ่ยนามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายอนุสรณ์  สุรนารถ เสนอแนะว่าถนนหลายเส้นต้องการจะให้โอเวอร์เลย์ 
  ตรงนี้ผมจะรับไปพิจารณาครับ จัดคนงานลงไปซ่อมแซม ส่วนเรื่องท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  
  ได้แนะน ามาว่ามีผู้บุกรุกถนน ผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่ลงไปชี้แจงให้ประชาชน 
  ไดข้ยับขยายออกจากเส้นทางสาธารณะ อย่าบุกรุก แล้วก็ไปตัดแต่งก่ิงไม้ 
  ที่รุกล้ ามาทางสาธารณะให้เรยีบร้อย ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต ๑ ขออนุญาตครับท่านประธานสภา 

  เทศบาล วันนี้เราได้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านไปแล้ว ซ่ึงลุล่วงไปด้วยดีครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ เอกสารทั้งหมดผมไปชั่งน้ าหนักดูปรากฏว่า 
  หนัก ๑.๖๕ กิโลกรัม ทั้งแฟ้มนะครับ เอกสารประมาณพันกว่าหน้า ทีนี้ไป 
  อ่านดู ทบทวนหลังจากประชุม  ผมไม่เห็นว่ามีโครงการแผนงานที่กล่าวถึง 
  ในการแก้ปัญหาจราจรในเขตเทศบาล ผมพยายามอ่านเอกสาร ๒ รอบ  
  ก็ไมเ่ห็นมี และผมต้องการจะฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปถึง 
  ท่านผู้บริหารว่ามีถนนเส้นหนึ่งรถติดทั้งวันเลย ตั้งแต่เช้า กลางวัน และเย็น  
  คือ ถนนจันทอุดมครับท่านประธานสภาเทศบาล อยู่หน้าร้านผมเอง ผมตื่น 
  เช้ามาผมก็เห็นรถติดแล้วครับ จนเย็นมืด ผมจะกินข้าวเย็นการจราจรกย็ัง 
  ติดขัดอยู่อีก ไม่ทราบว่าพอจะมีวิธีการที่จะหาแนวทางการแก้ไข เส้นทาง 
  การเดินทางรถขาออกจากเมืองระยองบ้างหรือไม่ครับ มีประชาชนรอบนอก 
  หลายท่านทีผ่มได้มีโอกาสพบเจอกัน เขาถามผมว่าเทศบาลนครระยอง 
  ท าอะไรอยู่ ผมบอกว่าให้ใจเย็นๆ ก าลังคิดอยู่ รับรองไม่เกิน พ.ศ. เร็วๆ นี้  
  การจราจรจะคล่องตัวขึ้น ฝากถึงท่านนายกเทศมนตรีด้วยครับ และมีถนน 
  ซอยอยู่เส้นหนึ่งซึ่งเชื่อมระหว่างถนนสายหลักหลังเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง 
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  มาออกถนนจันทอุดม ปัจจุบันเป็นถนน คสล. แล้ว แต่เดิมจะผ่านหมู่บ้าน 
  มายแลนด์ในอดีต ถ้าหากว่าเทศบาลสามารถปรับปรุงถนนเส้นนี้เพื่อการ 
  เดินทางรถขาออกผ่านซอยเรือนจ า แล้วเลี้ยวซ้ายออกซอยนี้ ไปชนกับเส้น 
  หลังเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง แล้วอ้อมเส้นหลังเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง ไปออก 
  สาย ๓๖ ได้ แต่บังเอิญว่าถนนเส้นนี้ค่อนข้างทีจ่ะถึงเวลาปรับปรุงได้แล้ว  
  เพราะถนนเส้นนี้ขรุขระเต็มที ตรงบริเวณสี่แยกทับมาในอดีตการจราจร 
  ก็ติดขัดพอสมควร ปัจจุบันได้ท าการปรับปรุงใหม่ เพราะมีการก่อสร้าง 
  สะพาน และมีการน าแบริเออร์พลาสติกมาตั้งบนถนนสาย ๓๖ เพ่ือให้ 
  รถสามารถยูเทิร์นได้ หากว่าท่านไดผ้่านไปจะเห็นว่าการจราจรจะคล่องตัว 
  ตลอดเวลา ท าให้หันมามองว่าบริเวณสี่แยกเกาะกลอย ซึ่งเวลาในการตั้งไฟ 
  เขียวไฟแดง สี่ทิศทางนั้นต้ังเท่ากันหมดเลย ผมไปจับเวลาดูมา ๒ ครั้งแล้ว 
  ผมจึงโทรประสานไปยังแขวงการทาง ต้องขอประทานโทษที่เอ่ยชื่อหน่วยงาน 
  เขานะครับ เขาตอบผมว่ามันปรับปรุงเวลายาก ผมไม่รู้จะตอบอย่างไรครับ  
  ถ้ายากก็คงจะท าได้ยากจริงๆ ถ้าท่านประธานสภาเทศบาลพอจะมีเวลาว่าง 
  ช่วงเวลา 14.00 น. ก็ได้ หรือถ้าจะให้ดีเวลา 17.30 น. ให้ท่านประธานสภา 
  เทศบาลลองไปที่วัดเกาะกลอยดู แล้วท่านจะรู้ว่ารถติดขนาดไหน ผมขอฝาก 
  เรื่องนีด้้วยว่าเทศบาลจะมีวิธีการอย่างไร อาจจะตั้งกรรมการ เชิญหน่วยงาน 
  ที่เก่ียวข้อง เช่น แขวงการทาง เจ้าหน้าทีต่ ารวจจราจร มาร่วมประชุมเพ่ือ 
  หาแนวทางแก้ไข ยกเลิกไฟเขียวไฟแดง เอาแบริเออร์พลาสติกต้ังเหมือน 
  เช่นบริเวณแยกทับมาบ้างก็ได้ครับ ท่านประธานสภาเทศบาลลองสักเกตดูว่า 
  ช่วงปีใหม่ที่มีงานกาชาดจังหวัดระยอง บริเวณสี่แยกหนองสนมรถจะติดมาก  
  ตั้งแต่หมู่บ้านระยองเลค ยาวมา แต่เวลามีงานเทศกาลเขาไม่ให้ข้าม  
  ต้องเลี้ยว เพราะมีแบริเออร์พลาสติกต้ังอยู่ รถก็ไม่ติด จึงไมท่ราบว่าปัจจุบันนี้ 
  มีไฟเขียวไฟแดง จะช่วยการจราจรให้คล่องตัวขึ้นหรือว่าจะยิ่งท าให้จราจร 
  ติดขัด ผมก็วิเคราะห์ไม่ออกเหมือนกัน อาจจะใช้เวลานานครับท่านประธาน  
  สภาเทศบาล อีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานสภาเทศบาล ขอเล่าสู่กันฟังครับ  
  ผมนั่งไตร่ตรองตั้งนานว่าจะพูดดีหรือไม่พูดดี แต่ผมก็ไม่อยากเห็นเทศบาล 
  นครระยองที่มีการท างานแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง บังเอิญผมเป็นกรรมการ 
  ผู้หนึ่งในเรื่องของการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในเทศบาล 
  นคระยอง ซึ่งท่านเลขานุการสภาเทศบาล ท่านก็เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  
  อาจจะเป็นหลายสมัยติดต่อกันเกินไป กรรมการประเมินทั้งหมดรวมทั้ง 
  มีท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครระยอง ขออนุญาตเอ่ยนามครับ นายบุญสืบ   
  เจริญรัตน์ ครั้งแรกเทศบาลประเมินผ่าน ได้แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ ผ่านไป  
  ๒ ปี ประเมินล่าสุด เหลือห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เอง ซ่ึงประธานในที่ประชุม   
  ต้องขออนุญาตเอ่ยนามอีกครั้งครับ คือท่านอาจารย์บุปผา บุญอนันต์  
  ท่านมาปรารภกับผมว่าเกิดอะไรขึ้น ผมบอกว่าผมตอบไม่ได้ ถ้าคนที่ตอบได้  
  คือ ท่านปลัดเทศบาล นายสุธน  ซื่อประเสริฐ ที่นั่งอยู่ตรงนั้น ทีนี้ผมจึงสงสัย 
  ว่าเทศบาลประเมินคอร์ทีมผ่านไปได้อย่างไร เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ เพราะต้อง 
  ประเมินผ่านบุคคลภายนอก แตน่ี่เราประเมินกันเองภายใน เหลือห้าสิบกว่า 
  เปอร์เซ็นต์เอง บังเอิญวันนี้ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครระยอง  
  นายบุญสืบ  เจริญรัตน์ ไม่เข้าประชุม ผมพยายามจะช่วย ไมไ่ด้ต้องการจะ 
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  กลั่นแกล้ง และได้หาคะแนนช่วย เพื่อให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มข้ึน แต่หาแล้วหาอีก  
  ๒ รอบ ได้มาเพ่ิมอีกแค ่๒ คะแนน ที่ผมต้องพูดกับท่านประธานสภา 
  เทศบาลเรื่องนี ้แต่ไม่มีระเบียบว่าจะต้องแจ้งให้ที่สภาเทศบาลทราบครับ  
  เหมือนอย่างคณะกรรมการติดตามแผน แต่ว่าเล่าสู่ให้สมาชิกในสภาเทศบาล 
  ได้ทราบว่าท าไมเทศบาลนครระยองยิ่งท างาน แต่ผลการประเมินถึงต่ าลง  
  ฝากท่านเลขานุการสภาเทศบาลดว้ยนะครับ ปีหน้าท่านท าให้ได้ ๙๕ เปอร์เซ็นต์นะครับ  
  ผมเชื่อในฝีมือท่าน ท่านบริหารได้แน่นอน ผมบอกท่านประธานสภาเทศบาล 
  ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าผมไม่ต้องการจะพูด ผมกลัวเข้าเทศบาลไม่ได้ แต่ว่าที่ 
  พูดนั้น ไม่ได้มีอคติ เรารักองค์กรของเรา จึงต้องการจะเห็นว่าเทศบาล 
  นครระยองเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมเคยมีโอกาส 
  เป็นกรรมการประเมินโบนัสเทศบาลทั้งจังหวัดระยอง รอบนอกเขาให้ความ 
  เกรงใจเรามาก และเขายกย่องเรามาก แต่วันนี้ครับ เราเองรู้ภายในเราเอง 
  ว่าเราเป็นยังไง ผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าท่านนายกเทศมนตรีให้โบนัส 
  พนักงานเทศบาลน้อยเกินไปหรือไม่ ถ้าอย่างนั้นปีนี้ก็ให้ ๒ เดือนก็ได้  
  เผื่อว่างานจะดีขึ้น ท่านเลขานุการสภาเทศบาลต้องมาแบ่งกับผมนะครับ  
  มีอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานสภาเทศบาล เทศบาลจะมีการห้าม 
  รถบรรทุกวิ่งข้ามสะพานเฉลิมชัย ซ่ึงสะพานเฉลิมชัยต้องถือว่าเป็นสะพาน 
  หลักด้านเชิงธุรกิจก็ได้ เพราะมีรถปลาวิ่งผ่านตลอด มีแพปลาหลายแห่ง  
  แต่รถบรรทุกอาจจะต้องใช้เส้นถนนวิ่งเลียบชายฝั่ง จุดตรงนางยักษ์ที่จะ 
  เลี้ยวออกสะพานเจ๊แดง เพ่ือมาทะลุถนนสุขุมวิท เวลากลางคืนมืดมาก  
  จะท าอย่างไรให้เป็นแลนด์มาร์ก ติดไฟให้เป็นสัญลักษณ์ เพ่ือที่ว่าจะได้เห็น 
  ได้ชัดเจน ท่านประธานสภาเทศบาลลองขับรถผ่านไปดู เวลาที่จะถึงนางยักษ์  
  แล้วจะเลี้ยวออกสุขุมวิท เพราะฉะนั้นแล้วหลายๆ จุด ไม่ว่าป้ายก็ดี  
  น่าจะมีความชัดเจน เทศบาลท าได้ครับ ไม่ใช่ว่าท าไม่ได้ ซ่ึงอยู่อย่างนี้มาหลายปีแล้ว  
  ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เทศบาลปรับปรุงได้ เพราะเทศบาลมีงบประมาณ 
  เดือนหน้าก็ต้องมีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมเข้าสภาเทศบาลอีกแล้ว  
  มีคนที่มาจากถ่ินอ่ืนเวลาเขาอยู่ร้านอาหารแหลมเจริญ เขาจะกลับมาทาง 
  ถนนสุขุมวิท เขาหาทางออกยาก เทศบาลก็ไม่มีป้ายบอกเส้นทางเลยว่า  
  เส้นทางนี้ไปไหน จะไปบรรจบที่ไหน ต้องการจะให้ดูในกรุงเทพมหานคร  
  ซ่ึงทุกซอกซอยถนน เขาจะมีป้ายเล็กป้ายใหญ่บอกชัดเจนมาก ผมต้องการ 
  จะให้เทศบาลมีการปรับปรุงบ้าง อย่าอยู่แบบเดิมๆ เลยครับ แม้กระทั่ง 
  ท่านเลขาสภาเทศบาลในฐานะท่านเป็นปลัดเทศบาล ป้ายที่อยู่หน้าห้องประชุม 
  สภาเทศบาลนครระยองนี้ที่มีข้อความบอกว่าจะพบนายกเทศมนตรี  
  รองนายกเทศมนตรี ต้องไปทางไหน ผมว่าน่าจะเกือบ ๑๐ ปีแล้ว 
  คือตัวหนังสือเล็กมาก ต้องการจะให้ท าให้ชัดเจนกว่านี้ ผู้ที่จะมาพบ 
  ท่านนายกเทศมนตรี หรือท่านรองนายกเทศมนตรี ผมว่าคงไม่ใช่วัยรุ่น 
  แน่นอน คือต้องเป็นผู้สูงอายุแน่นอน ผมต้องการจะเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลง  
  แล้วดีขึ้น ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายสมชาย  แสงสุขขา ครับ 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต ๓  

  ฟังท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา เล่าให้ฟังเม่ือสักครู่ 
  ผมมีอยู่เรื่องหนึ่งครับคืออันนี้อาจจะนานแล้ว คือที่ดินตรงท่าบรรทุกเป็นที่ 
  สาธารณะ เมื่อก่อนมีประชาชนบุกรุกแล้วก็มาเป็นความกับเทศบาล  
  และได้ข่าวว่าเขาแพ้คดีความสูงสุดแล้ว คือขั้นฎีกาแล้ว คือถ้าเขาแพ้  
  เขาก็ยังอยู่เหมือนเดิม เทศบาลไม่ได้ด าเนินการอะไรเลย ผมจึงต้องการจะให้ 
  เทศบาลด าเนินการรื้อถอน เพราะเห็นว่าอยู่สุขสบายดีเหลือเกิน 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายอนุสรณ์ สุรนารถ ครับ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต ๔ ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานสภาเทศบาล เนื่องจากที่ 
  เมื่อสักครู่ ท่านนายกเทศมนตรีบอกจะไปขอท่านเจ้าอาวาสเพื่อที่จะ 
  ปรับปรุงบริเวณข้างสะพาน เพ่ือให้พ่อค้าแม่ค้าได้ลงมาขายของ  
  ก็ต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ผมต้องการจะฝากตรงนี้ครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล ตรงหลังอนามัยปากน้ า ศูนย์แสดงสินค้าที่เราสร้างไว้  
  ซ่ึงค่อนข้างจะไม่ค่อยเกิดประโยชน์ ผมกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายรักเร่  ส าราญรื่น ได้ลงไปสัมผัสกับพ่อค้าแม่ค้า แล้วได้คุยกันว่าหากว่า 
  ปรับปรุงตรงนี้ให้ใหญ่ๆ ท าเปน็คล้ายๆ กับที่โขดปอ โดยท าให้ใหญ่ขนาดนั้นเลย  
  แล้วก็ท าพ้ืนให้เขาขายของได้ แล้วรถก็สามารถเข้าไปจอดได้ด้วย เขาก็บอก 
  ว่าดีมาก บริเวณนั้นผมต้องการจะให้ท าแบบนั้น เพราะว่าลงทุนไม่มาก  
  แล้วการที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าไปขายของ ต้องให้เขาโชว์สินค้าเขาได้ด้วย  
  ไม่ใช่ไปขายแล้วมีปัญหา ที่จอดรถไม่ได้ ตรงนั้นเข้าไปถึงหน้าร้านเลย 
  จะสะดวกท้ังพ่อค้าแม่ค้าที่จะเอาของเข้าไปขาย แล้วสะดวกท้ังคนซื้อ  
  คือไม่ต้องไปห่วงเรื่องการจอดรถที่เสียเวลา ผมต้องการจะฝากท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารให้พิจารณาตรงนี้ด้วย อีกเรื่องหนึ่ง คือต้องขอขอบคุณ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนาม นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา  
  ที่ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ผมก็คิดว่าหัวเลี้ยวตรงนางยักษ์ได้รับการร้องเรียน 
  มาจากผู้ขับขี่ รถ ๑๘ ล้อ คือมันเลี้ยวยาก เพราะว่าแคบ เขาบอกว่าต้องการ 
  จะขอให้ปรับให้กว้างอีกเล็กน้อยไดห้รือไม่ เพราะว่าเวลารถ ๑๘ ล้อ  
  บรรทุกน้ าปลา หรือว่าบรรทุกอะไรของใหญ่ๆ ไป เช่น บรรทุกเกลือ   
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  จะเลี้ยวรถไม่ได้ เลี้ยวไม่พ้น ฝากให้แก้ไขตรงนี้ด้วยเผื่อว่าจะได้ปรับให้กว้าง 
  ขึ้นได้อีกเล็กน้อย ให้เลี้ยวได้ แล้วเขาก็จะผ่านทางนี้ได้ เพราะปกติเขา 
  จะออกตรงทางโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งแคบมาก แล้วก็จะต้องข้ามสะพานเฉลิมชัย  
  ต้องฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์ สุรนารถ เชิญสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ต้องขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใยในปัญหา 
  หลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการจราจร ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหา 
  ส าคัญ เป็นปัญหาหลักที่ทุกคนทราบกันดี ขออนุญาตเอ่ยนามครับ คือตามที่ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ได้แนะน าว่าถ้าน า 
  แบริเออร์พลาสติกไปปิดกัน้ทางแยกด้านใดด้านหนึ่ง รถก็จะคล่องตัวขึ้น 
  ซึ่งอันนั้นก็ถูกต้องครับ แต่ซีกท่ีถูกปิดก้ันก็คงจะต้องล าบากข้ึนมา เพ่ิมความ 
  ล าบากขึ้นมาอีกเล็กน้อย ผมจะน าเรื่องนี้ไปหารือกับทางจราจรดูว่าอะไร 
  ที่เหมาะสม อะไรที่ไม่เหมาะสม ซึ่งบางครั้งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี หากว่าจะปิด 
  ทางแยกเพ่ือให้รถทางตรงวิ่งได้สะดวกข้ึน รถที่อยู่ทางด้านปิดก็อาจจะไป 
  หาทางยูเทิร์น คิดว่าน่าจะแก้ไขปัญหาการจราจรได้ในระดับหนึ่ง ส่วนเรื่อง 
  ที่ว่าท าไมการประเมินบุคลากรแล้วได้คะแนนต่ านั้น คือเนื่องจากว่าเมื่อก่อน 
  ได้คะแนนสูง ตัวชี้ง่ายท าให้สามารถท าคะแนนได้ง่าย เจ้าหน้าที่จึงได้คะแนน 
  ได้ง่าย แต่หลังจากนั้นมาได้มีการท าตัวชี้วัดทีย่ากข้ึนท าให้เจ้าหน้าที่อาจจะ 
  ท าได้ยาก คะแนนเลยได้ยากขึ้น คือเหมือนการออกข้อสอบทีย่ากข้ึน  
  หรือการออกข้อสอบให้ผู้ปฏิบัติท ายากขึ้น คะแนนที่จะประเมินจึงได้น้อย  
  ถึงตัวประเมินจะยาก ทุกคนต้องค้นคว้า ไขว่คว้า แล้วพยายามปรับตัวให้ 
  ท าให้ได้เพ่ือจะได้คะแนนที่สูงขึ้น ส่วนเรื่องโบนัสที่ทางจังหวัดมาประเมิน 
  แล้วผ่าน ที่จริงต้องถามว่าเกณฑว์่าจะได้กี่เดือน ซ่ึงเดือนเดียวเป็นเงิน 
  เกือบยี่สิบล้านบาทแล้ว ถ้าหากว่าจ่ายให้อีก จ านวน ๕ เดือน งบประมาณ 
  คงไมต้่องตั้งครับ คือน าไปจ่ายโบนัสหมดเลยทุกปี เอาแค่หนึ่งเดือน 
  คิดว่าข้าราชการกน็่าจะพอใจแล้ว จะไปจ่ายอย่างเทศบาลอื่นๆ อย่างเช่น 
  จ่ายเงินโบนัส ๓ เดือน ผมก็ไม่ว่าครับ มันก็เกินความจ าเป็น เกินการประเมินไป  
  แค่นี้เชื่อว่าข้าราชการก็คงมีความพึงพอใจกันแล้ว ส่วนอีกท่านหนึ่ง ต้องขอ 
  อนุญาตเอ่ยนาม คือท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
  ได้อภิปรายไปว่าเรื่องท่าบรรทุกนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ ประมาณไม่เกิน ๑๐ วัน  
  ทั้งฝ่ายทหาร ต ารวจ ที่ดิน เทศบาลต าบลเนินพระ ได้ลงไปร่วมรังวัด 
  ขอบเขตของที่ดินเพ่ือที่จะออก นสร. เพ่ือที่จะได้เขตพ้ืนที่แน่นอนว่าพื้นที่นี้ 
  ที่เทศบาลฟ้อง หากว่าเทศบาลชนะแล้ว ต้องระบุแนวเขตให้แน่ชัดว่า 
  แค่ไหน แต่เรื่องการบุกรุกนั้น เทศบาลได้ท าป้ายให้ออกไว้แล้ว ถึงระยะเวลา 
  ถ้าหากยังไม่ออก คงต้องด าเนินคดีตามกฎหมายที่ว่าในฐานะบุกรุก ส่วนอีก 
  ท่านหนึ่ง ต้องขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์ 
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  สุรนารถ ที่ได้แนะน าว่าให้เทศบาลลองเอาศูนย์อนามัยปากน้ าไปปรับปรุง  
  ซึ่งจริงๆ แล้วเคยคิด และเสนอกันในหลายครั้ง ในหลายๆ รอบว่าหากว่า 
  ปรับปรุงตัวอาคารนี้แล้วจะใช้ประโยชน์ได้แค่ไหน จะต้องรื้อออกหรือไม่ 
  เพ่ือให้กว้างขึ้น หรือจะท าแบบหลังคาโล่ง แบบโขดปอ แล้วต้องดูด้วยว่า 
  ถ้าสร้างแบบโขดปอแล้วเอาสินค้าไปขาย มีสินค้าที่ต้องใช้น้ า แช่แข็ง แช่เย็น  
  แล้วน้ าจะไหลไปทางไหน เพ่ือไม่ให้เกิดการน้ าขัง และน้ าเน่าเสีย แล้วเกิด 
  กลิ่นเหม็นขึ้นมา ตรงนี้ก็ต้องน้อมรับไว้ และจะไปศึกษาดู ส่วนเรื่องป้าย 
  บอกทางผมจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดูตามจุดต่างๆ ไม่ใช่ดูเฉพาะ 
  บริเวณนางยักษ์ คือควรจะมีป้ายบอกทาง ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับ  
  เพราะต่อไปเมืองเราจะเป็นเมืองท่องเที่ยว ต้องบอกป้ายชัดเจนว่าจากนี้ไปจะไป 
  ทางไหน หากจะไปพระเจดีย์กลางน้ าต้องไปทางไหน แล้วข้างล่างต้องมี 
  ตัวหนังสือเล็กๆ บอกระยะทางจากตรงนี้ไปยังจุดอ่ืนว่ากี่กิโลเมตร เพื่อที่ 
  เวลาวิ่งรถไป เขาจะได้รู้ว่าระยะทาง จะได้ไม่หลงทาง โดยท าป้ายบอก 
  เป็นระยะๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ขอกราบเรียนท่านประธานและสมาชิก 
  สภาเทศบาลไดร้ับทราบ ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์ 
ประธานสภาเทศบาล    มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต ๑  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมเห็นด้วยกับสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่าน 
  ที่ได้มีการอภิปราย และมีการเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ให้กับประชาชน 
  และคนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง แต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมได้รับฟัง และสรุปได้ 
  คือเรื่องของทีทุ่กๆ ปัญหาที่มี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท าถนนก็ดี เรื่องของป้าย 
  บอกทางตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่ หรือเรื่องความ 
  เดือดร้อนต่างๆ ผมต้องการจะน าเสนอว่าต้องการจะให้ทางเจ้าหน้าที่ 
  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในกองงานต่างๆ นี้ กรณีท่ี 
  ต้องการจะไปท าอะไรก็แล้วแต่ หรือหากว่าต้องการข้อมูลอะไรจะให้มีการ 
  ประสานกับสมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงเทศบาลนครระยองมีทั้งหมด ๔ เขต  
  สมาชิกสภาเทศบาลมีอยู่ทั้งหมด จ านวน ๒๔ ท่าน เพราะฉะนั้นในแต่ละเขต 
  แต่ละพ้ืนที่ สมาชิกสภาเทศบาลค่อนข้างมีความรู้ในเรื่องของรายละเอียด  
  เพราะมีการสัมผัสกับประชาชน มีการพูดคุยกับประชาชนอยู่บ่อยๆ  
  เพราะฉะนั้นในเรื่องต่างๆ ที่บางครั้งจะท าให้งานออกมาดูดีแล้วก็แก้ไข 
  ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด น่าจะให้เจ้าหน้าทีมี่การ 
  ประสานงานกับสมาชิกสภาเทศบาลว่าตรงนี้จะท าหรือไม่ จะท าแบบไหน  
  มีการปรับเปลี่ยนได้เพ่ือแก้ปัญหาให้ตรงจุด การท างานของเทศบาลก็จะ 
  ได้ผล ประชาชนก็จะได้ประโยชน์สูงสุด ผมจะฝากเรียนท่านประธานผ่านไป 
  ยังผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเลขานุการสภาเทศบาล คือหากว่ามี 
  การประสานหรือมีเจ้าหน้าที่ท างานตรงไหน เดือดร้อนตรงไหน หรือว่ามี 
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  การติดขัดตรงไหน ต้องการจะทราบปัญหาตรงไหน ให้ประสานกับ 
  สมาชิกสภาเทศบาล พวกเราในสภาเทศบาลแห่งนี้ทุกคนมีข้อมูล  
  และต้องการจะบอก ต้องการที่จะชี้แจงหรือต้องการจะให้ข้อมูลกับ 
  เจ้าหน้าที่ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล เชิญสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา  - ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอเสนอปิดประชุมครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนาขอเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล    ปิดประชุม ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องครับ ก่อนปิดประชุม ผมขอนัดประชุม 
  สภาเทศบาลนครระยองครั้งต่อไป ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  
  เวลา ๑๔.๐๐ น. วันนี้สภาเทศบาลนครระยอง ได้ประชุมมาครบทุกระเบียบ 
  วาระการประชุมแล้ว ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
  ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  
  ท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ 
  ประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ  
 

(ปิดประชุมเวลา 13.30น.) 
 

            (ลงชื่อ)                                           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม 
                 

                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
            

                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 


