
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายรักเร่ ส าราญรื่น ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอภินัทธ์ รัตนพรวารีสกุล รองประธานสภาเทศบาล 
3. นางสาวอรุชา ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายวิสุทธิ์ กีรติบ ารุงพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายปฏิพล อรรถรุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายอวบ วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายชูศักดิ์ สมานสินธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายณัฐพนธ์ กรกชพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายอมรเทพ นาวินโชคธรรม สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายประเสริฐ ทรงศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายประสิทธิ์ แก้วไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายชาญศิษฏ์ บ ารุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นางสาวพิราภัทร์ ทับทิมทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นางสาววัลยุพา วิภูษณวนิช สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายประเสริฐ ยะคุณเขตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายสมยศ เจริญชะนะ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายสงัด วงษ์ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายนราวุฒิ สุขวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายองอาจ สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายธันยวัฒน ์ ชโลทร สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรี 
26. นายเสรี สุวรรณวิจิตร รองนายกเทศมนตรี 
27. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล รองนายกเทศมนตรี 
28. นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา รองนายกเทศมนตรี 
29. นายนิพนธ์ เตชโชควาร ี รองนายกเทศมนตรี 
30. นายภูษิต ไช่ฉ่ า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
31. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
32. นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา เลขานุการนายกเทศมนตรี 
33. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน เลขานุการนายกเทศมนตรี 
34. นางสาวลินนภัสร ์ มั่นประสิทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล  
3. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
6. นายปรีชา สาลี ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
9. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
10. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข 
11. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
12. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
13. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
14. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน 
15. นายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
16. นางสาวกนกอร ธิบูรณ์บุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
                                                          และอัตราก าลัง 
18. นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รก.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม 
                                                         และพัฒนาบุคลากร 

 19. นางวัชรีย์ ชิตเจริญ          นักวิชาการคลัง 
20. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
21. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 
22. นางสาวทิษฏยา ชวนสินธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ  

 23. นายจักรีชัย เชยชม  เจ้าพนักงานเทศกิจ 
24. นางสาวปิยะนุช พ่วงความสุข  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
25. นางสาวนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร เจ้าพนักงานธุรการ 
26. นางสาวสาวิตรี บรรเทิงสุข นิติกร  
27. นางสาวณภัทร วรรณวงษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
28.     นายชนาภัทร   เหยือกเงิน    นายสัตวแพทย์  
29.  นางสาวธีราวดี   หงส์ศิริพงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
30. นางสาวเสาวลักษณ์ สืบนุการวัฒนา นักพัฒนาชุมชน 
31. นายป้องคุณ  สุวรรณพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
32. นางสาวปริศนา สิริวัฒน์เจริญ นิติกร 
33. นายจงลักษณ์ เอ่ียมสอาด ประธานชุมชนเรือนจ า 
34. นายบุญส่ง มโนเลิศเทวัญ ประธานชุมชนวัดป่าประดู่ 1 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล 
2. นางสาวสุภัทรา สุภาพ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
3. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย ์
4. นางสุภา ข างาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
5. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
6. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
7. นางนลินี สุวรรณโชต ิ รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
8. นายมนตรี สิริทัตสุนทร รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
9. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
10. นายไพรัตน์ วังบอน รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
11. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
12. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
13. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
14. นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
15. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
16. นางสาวดวงพร วิทยากุล หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
17. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
18. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
19. นายปิยะ เพ็งเรือง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
20. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
21. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
22. นางสาวณัฐริกา ซื่อมาก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
23. นางสาวเจนนรี กล่อมแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
24. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ 
25. นางจิรายุศิริ พรหมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
26. นางสาวธนิตตา จันทศร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
   รก.หัวหน้ากลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง 

เริ่มประชุมเวลา 11.00  น.  

นายฉัตรชัย  สมบัติศรี  - เรียน ผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านประธานสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล   นครระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  

  ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564  
  บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภา 
  เทศบาลนครระยอง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธาน 
  ในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
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นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล    ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ท่านสื่อมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ
   ประชุม วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  

  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะ 
  มีการเปิดประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศเรียก 
  ประชุมด้วยครับ 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564  

     ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ ครั้งแรก  
  ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2564 ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ   
  สมัยแรก ประจ าปี 2564  ตั้งแตว่ันที่ 3  พฤษภาคม – 1 มิถุนายน  2564           

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
  พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงประกาศเรียกประชุม 
  สภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 2564  
  แห่งสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแต่วันที่ 3  พฤษภาคม – 1 มิถุนายน  2564         

      ประกาศ  ณ  วันที่   29  เมษายน  พ.ศ. 2564 นายรักเร่  ส าราญรื่น 
                                       ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล      

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ผมมีเรื่องแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล    ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้รับทราบ จ านวน 2 เรื่อง 
      1. เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย คือ  

      นางสาวธีราวดี  หงส์ศิริพงษ์  พนักงานเทศบาล ต าแหน่งนักจัดการงาน  
      ทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านค่าย  
      จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหนง่นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ  
      งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการ  
      และแผนงาน เทศบาลนครระยอง  

       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  )  
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      2. เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย คือ 
      นายชนาภัทร  เหยือกเงิน วุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ งานสัตวแพทย์                        
      ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ส่วนบริการอนามัยสิง่แวดล้อม ส านกัสาธารณสุข  
      และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง  

       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  )  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับทั้งสองท่านครับ  
ประธานสภาเทศบาล     

มติที่ประชุม      - รับทราบ                     

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครระยอง 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครระยอง   
ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญท่านนายกเทศมตรีแถลงนโยบายครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  

  ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ เรียนประธานสภาเทศบาล  
  และสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ที่เคารพ 

ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง  
  นายกเทศมนตรีนครระยอง เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น   
  กระผม นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง  จะบริหารงาน  
  ตามอ านาจหน้าที่ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล โดยยึด 
  ประโยชน์สุขของประชาชนเพ่ือให้เกิดความผาสุก ความเป็นอยู่ที่ดี  
  ความสงบ และความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุด 
  ของเทศบาลนครระยอง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

เบื้องต้นกระผมได้ก าหนดนโยบายต่างๆ ดังนี้ “ปรับปรุงบ้านเมือง  
  เสริมสร้างงานใหม่ เทศบาลโปร่งใส   สร้างการมีส่วนร่วมในสังคม"  

     1. ปรับปรุงบ้านเมือง   
       1.1 เพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น จัดตั้งหน่วย 

         ดับเพลิงย่อย ให้ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง เพื่อให้ 
      สามารถดูแลช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

       1.2 จัดการระบบสาธารณูปโภคให้สมบูรณ์ และดูแลความสะอาด 
      ของบ้านเมืองให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
1.3 เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ พ้ืนที่สีเขียว และนันทนาการ ส าหรับคน 
      ทุกเพศ ทุกวัย 
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  2. เสริมสร้างงานใหม่ 
โดยส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น และการสร้างงานในชุมชน ตลอดจน 

  ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 
  3. เทศบาลโปร่งใส 

3.1 เปิดเผยข้อมูล แหล่งรายได้ งบประมาณ และสร้างธรรมาภิบาล  
        สามารถตรวจสอบได้   

3.2 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน มุ่งเน้นสะดวก รวดเร็ว  
      ทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม 

  4. สร้างการมีส่วนร่วมในสังคม 
4.1 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน คนทุกรุ่น จากทุกภาคส่วน  
      และเปิดโอกาสในการก้าวขึ้นมาร่วมกันพัฒนาศักยภาพเมือง 
4.2 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการอ่ืน 

และภาคเอกชน เพ่ือให้มีการบริการที่รวดเร็วและเกิด     
ประสิทธิภาพสูงสุด 

นโยบายที่กระผมแถลงต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ จะเป็นกรอบในการ 
  บริหารงาน ตลอดระยะเวลาการบริหารเทศบาลนครระยอง กระผมขอให้ 
  ความเชื่อมั่น แก่สภาเทศบาลแห่งนี้ และพ่ีน้องประชาชนว่า กระผมจะ 
  บริหารงานเทศบาลนครระยอง อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ 
  สุจริต  ยึดประโยชน์ส่วนรวมของพ่ีน้องประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อให้พ่ีน้อง 
  ประชาชนผาสุก เทศบาลนครระยองมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป  

กระผมขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ร่วมรับฟังค า แถลงนโยบายการ  
  บริหารเทศบาลนครระยองในครั้งนี้ และขอบพระคุณพ่ีน้องประชาชน 
  ชาวนครระยองทุกท่าน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมตรี กราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ประธานสภาเทศบาล    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้มีการแถลงนโยบายต่อสภาไปแล้วนั้น  

  ตามข้อบังคับการประชุม หมวด 10 การแถลงนโยบาย ข้อ 123 วรรค 2  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามในเรื่องนโยบายขอเชิญสอบถามได้  
  แต่ไม่มีลงมติครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยกมือสอบถาม 

      ผมขอไประเบียบวาระที ่3 ครับ     

มติที่ประชุม     -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภา 
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา   

  เทศบาลนครระยอง) ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ 
  ข้อกฎหมายด้วยครับ  
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นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาเทศบาล    คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวดที่ 8 ข้อ 103 บัญญัติไว้ว่าคณะกรรมการ 
  สภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ  

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวน 
      ไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน  

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  
  หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 
  แต่ไม่เกินเจ็ดคน  

 ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 103 และ ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมี
 อ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็น แก่กิจการในหน้าที่
 ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  

 (1) คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล  
 (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
 (4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาเห็นสมควร  

     คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล มีอยู่ 2 ชุด ได้แก่  
     1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมของสภาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งในการเลือก คณะกรรมการชุดตรวจ
รายงานการประชุมนั้น เมื่อเลือกแล้วคณะกรรมการชุดนี้สามารถท า 

  หน้าที่ได้ตลอด 4 ปี ส่วนคณะกรรมการแปรญัตติจะมีการเลือกในแต่ละ 
  คราวๆ ไป ตามที่มีการเสนองบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบประมาณประจ าปี  
  หรืองบเพ่ิมเติม และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
  (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และฉบับที่ 14  พ.ศ.2562 บัญญัติไว้ว่าสภาเทศบาล 
  มีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล  
  และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการ  
  วิสามัญของสภาเทศบาล เพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือ 
  ศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อ 
  สภาเทศบาล ตามข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 107 ภายใต้ ข้อ 103  
  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร 
  ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน กรณีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน  
  และให้น าวิธีการเลือกตาม ข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ดังนั้นในเรื่องของคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล 
      (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) คือต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า  

  สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีท่านเลขานุการสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลได้ชี้แจงไปแล้ว การเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล
      นครระยอง คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลไม่น้อยกว่า
      สามคน แตไ่ม่เกินเจด็คน ผมจะขอหารือในทีป่ระชุมว่าท่านสมาชิกสภา
      เทศบาลเห็นควรว่าคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง 
      สมควรมก่ีีท่านครับ ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
      นายนราวุฒิ  สุขวารี ครับ  

นายนราวุฒิ  สุขวารี  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายนราวุฒิ  สุขวารี 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
      ผมพิจารณาดูแล้วเนือ่งจากว่าในการน าเสนอผูที้จ่ะเป็นกรรมการตรวจ
      รายงานการประชุมนั้น เนื่องจากในบางครั้งเอกสารในรายงานการประชุม  
      มีจ านวนมาก ดังนั้นถ้าสามคนผมว่าน้อยเกินไป ถ้าเจ็ดคนจะดูมากเกินไป 
      ผมจึงขอเสนอเป็นห้าคนครับ ซึ่งนา่จะมีความเหมาะสมครับ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี ตามท่ีท่าน 
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี เสนอว่าคณะกรรมการตรวจ
      รายงานการประชุมควรมีจ านวนห้าท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  
      ขอเรียนเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน คณะกรรมการ
        สามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยองมีจ านวนห้าท่านนะครับ ท่านสมาชิก
      สภาเทศบาลครับ ท่านเห็นสมควรว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเหมาะสม  
      ที่จะเป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง ขอเชิญ  
      เสนอชื่อครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางสาววัลยุพา  วิภูษณวนิช  

นางสาววัลยุพา  วิภูษณวนิช - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางสาววัลยุพา  วิภูษณวนิช 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ดิฉันขอเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการ  
       ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ในล าดับที่หนึ่ง  ดิฉันขอเสนอให้  

  นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางสาววัลยุพา  วิภูษณวนิช 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นางสาววัลยุพา  วิภูษณวนิช ได้เสนอ นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม 

  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ผมขอผู้รับรอง  
  จ านวน 2 ท่าน ด้วยครับ 
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นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ  - ผมนายสงัด  วงษ์ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอรับรองครับ  

นายประเสริฐ  ยะคุณเขตต์  - ผมนายประเสริฐ  ยะคุณเขตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอรับรองครับ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
  การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ผมขอเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการ  
      ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ในล าดับทีส่อง  ผมขอเสนอให้  

  นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์ ได้เสนอ นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง 

  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ผมขอผู้รับรอง  
  จ านวน 2 ท่าน ด้วยครับ 

นางสาววัลยุพา  วิภูษณวนิช - ดิฉันนางสาววัลยุพา  วิภูษณวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  
สมาชิกสภาเทศบาล    ดิฉันขอรับรองค่ะ  

นายประเสริฐ  ทรงศิลป์  - ผมนายประเสริฐ  ทรงศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอรับรองครับ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
  การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ผมขอเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการ  
        ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ในล าดับทีส่าม  ผมขอเสนอให้  

   นายนราวุฒิ  สุขวารี เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์  
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ ได้เสนอ นายนราวุฒิ  สุขวารี 

  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ผมขอผู้รับรอง  
  จ านวน 2 ท่าน ด้วยครับ 
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นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  - ผมนายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอรับรองครับ  

นายธันยวัฒน์  ชโลทร  - ผมนายธันยวัฒน์  ชโลทร สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอรับรองครับ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายนราวุฒิ  สุขวารี เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
  การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการ  
      ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ในล าดับทีส่ี่  ผมขอเสนอให้  

  นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้เสนอ นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์ 

  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ผมขอผู้รับรอง  
  จ านวน 2 ท่าน ด้วยครับ 

นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ  - ผมนายสงัด  วงษ์ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอรับรองครับ  

นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง - ดิฉัน นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 
สมาชิกสภาเทศบาล    ดิฉันขอรับรองค่ะ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
  การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 
ประธานสภาเทศบาล 

นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการ 
        ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ในล าดับทีห่้า  ผมขอเสนอให้  

  นายธันยวัฒน์  ชโลทร เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร ได้เสนอ นายธันยวัฒน์  ชโลทร 

  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ผมขอผู้รับรอง  
  จ านวน 2 ท่าน ด้วยครับ 
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นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ  - ผมนายสงัด  วงษ์ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอรับรองครับ  

นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์  - ผมนายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอรับรองครับ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายธันยวัฒน์  ชโลทร เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
  การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการ สามัญประจ าสภา 
ประธานสภาเทศบาล      เทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

  นครระยอง ครบจ านวนทั้ง 5 ท่าน แล้ว ดังนี้ 

     1. นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม 
     2. นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง 
     3. นายนราวุฒิ  สุขวาร ี
     4. นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์ 
     5. นายธันยวัฒน์  ชโลทร 

  ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการ
        สามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการตรวจรายงาน 

  การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง) จ านวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้ 

     1. นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม 
     2. นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง 
     3. นายนราวุฒิ  สุขวาร ี
     4. นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์ 
     5. นายธันยวัฒน์  ชโลทร 

ขอให้คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง  
  (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง)  
  ท าหน้าที่ของท่านไดต้ั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไปครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จ านวน 5 ท่าน  
      เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการ  
      ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง) ได้แก่ นายอมรเทพ   

  นาวินโชคธรรม, นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง, นายนราวุฒิ  สุขวารี, 
      นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์ และนายธันยวัฒน์  ชโลทร  
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นายรักเร่  ส าราญรื่น  - เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายวิชิต  ศรีชลา   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขออนุญาตเสนอญัตติ 
นายกเทศมนตรี     เพ่ิมเติมครับ 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านระเบียบเกี่ยวกับการเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล    ด้วยวาจาครับ 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาเทศบาล    คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 38 ญัตติทั้งหลายต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อ 
  ประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้าวันและมีสมาชิก 
  สภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภา 
  ท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน  
  เว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบนี้ก าหนดวิธีการเสนอญัตติไว้เป็นอย่างอ่ืน  
  วรรค 5 ญัตติดังต่อไปน้ีอาจเสนอด้วยวาจาในท่ีประชมุสภาท้องถ่ินได้  
  โดยให้น าความในข้อ 39 มาใช้บังคับ  

(1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม 
(2) ขอให้รับรองรายงานอื่นๆ ของคณะกรรมการต่างๆ ที่สภา

ท้องถิ่นตั้งข้ึน 
(3) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
(4) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระเดียวตามข้อ 45 
(5) ญัตติตามข้อ 41 
(6) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต  

การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุม 
  บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น 

ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 62  
  วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยวิธี 
  ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  

ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  เสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
  งบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อน  
  รับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
  ของสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม 
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นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ดังนั้นการที่ผมจะบรรจุญัตติ
ประธานสภาเทศบาล       ของท่านนายกเทศมนตรี เพ่ือเข้าระเบียบวาระการประชุม ตอ้งผา่นการ  

  เห็นชอบจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกสภา 
  เทศบาลที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ โดยในการรับรองขอให้ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้มีญัตติท่ีจะ  
  เสนอด้วยวาจา ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-)  

    - รับรองถูกต้องครับ  

ระเบียบวาระท่ี 4  ขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง 
นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 4 ขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็น
ประธานสภาเทศบาล     คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

  เสนอญัตติครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  

  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้อง 
  เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา 
  เทศบาลนครระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
  พ.ศ. 2561 กรณสีมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ซึ่งเป็นคณะกรรมการพ้นจาก 
  ต าแหน่ง โดยมหีลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขอให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง จ านวน  3  คน  

  เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครระยอง ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
  นครระยอง ค าสั่งที่ 996/2561 เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งเป็นสมาชิกสภา 
  เทศบาลนครระยองพ้นจากต าแหน่ง ท าให้ต าแหน่งคณะกรรมการว่างลง  
  เทศบาลนครระยองต้องจัดให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 
  แทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ข้อ 8 (3) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  
  ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 (9) ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออก 
  หรือพ้นจากต าแหน่ง ให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวัน  
  นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนนั้น  
  อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
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     จึงขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือกสมาชิก  
  สภาเทศบาลนครระยอง จ านวน  3  คน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  พัฒนาเทศบาลนครระยองต่อไป ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  
  ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ จ านวนไม่เกินสามคน เพื่อที่เข้าร่วม 
  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล    ในญัตตินี้ท่านเห็นสมควรว่าสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองท่านใด 

  มีความเหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนคระยอง  
  ขอเชิญเสนอชื่อครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์  

นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  
สมาชิกสภาเทศบาล    ระยอง ท่านนายกเทศมนตรีนครระยอง ผมนายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ในส่วนของคณะกรรมการพัฒนา 
  เทศบาลนครระยอง ในล าดับทีห่นึ่ง ผมขอเสนอ นายประเสริฐ  ทรงศิลป์ 
  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์ ได้เสนอ นายประเสริฐ  ทรงศิลป์ 

  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง ผมขอผู้รับรอง  
  จ านวน 2 ท่าน ด้วยครับ 

นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ  - ผมนายสงัด  วงษ์ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอรับรองครับ  

นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม - ผมนายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอรับรองครับ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายประเสริฐ  ทรงศิลป์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์  - ขอบคุณครับ ท่านประธานสภาเทศบาล ในส่วนของคณะกรรมการพัฒนา  
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยอง ในล าดับทีส่อง ผมขอเสนอ นายประเสริฐ  ยะคุณเขตต์ 

  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์  
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ ได้เสนอ นายประเสริฐ  ยะคุณเขตต์ 

  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง ผมขอผู้รับรอง  
  จ านวน 2 ท่าน ด้วยครับ 
 
 
 
 



 15 

นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง - ดิฉันนางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 
สมาชิกสภาเทศบาล    ดิฉันขอรับรองค่ะ  

นายสมยศ  เจริญชะนะ  - ผมนายสมยศ  เจริญชะนะ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอรับรองครับ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายประเสริฐ  ยะคุณเขตต์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม 
ประธานสภาเทศบาล 

นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ครับ ในส่วนของคณะกรรมการพัฒนา  
    เทศบาลนครระยอง ในล าดับทีส่าม ผมขอเสนอ นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 

  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม ได้เสนอ นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 

  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง ผมขอผู้รับรอง  
  จ านวน 2 ท่าน ด้วยครับ 

นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ  - ผมนายสงัด  วงษ์ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอรับรองครับ  

นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ - ผม นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอรับรองครับ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล      ครบจ านวนทั้ง 3 ท่าน แล้ว ดังนี ้

     1. นายประเสริฐ  ทรงศิลป์ 
     2. นายประเสริฐ  ยะคุณเขตต์ 
     3. นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 

  ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  )  
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    - เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการ
        พัฒนาเทศบาลนครระยอง จ านวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้ 

     1. นายประเสริฐ  ทรงศิลป์ 
     2. นายประเสริฐ  ยะคุณเขตต์ 
     3. นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จ านวน 3 ท่าน  
      เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง ได้แก่ นายประเสริฐ  ทรงศิลป์, 
      นายประเสริฐ  ยะคุณเขตต์  และนายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 5 ท่านสมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องใดที่จะน าเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล    ทางฝ่ายคณะผู้บริหารขอเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 
      ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ต้องฝากท่านประธานสภาเทศบาลขอบคุณ  

  ไปยังท่านผู้บริหาร ที่ได้ให้ค ามั่นกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยอง  
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนครระยอง เพื่อประโยชน์สุข ซึ่งพ่ีน้อง 
  ประชาชนก็ตั้งตารอมาระยะหนึ่งแล้ว เพราะว่างานต่างๆ ยังไมได้เริ่มด าเนินการ  
  วันนี้ถือเป็นวันเริ่มต้นที่ดีนะครับ ผมจึงต้องการน าเสนอ เพราะว่าตอนนี้พ่อแม่ 
  พ่ีน้องเดือดร้อน เพราะฝนฟ้าก าลังมาแล้ว อยากให้เริ่มด าเนินการแก้ไขปัญหา 
  ที่เป็นเบื้องต้น น้ าท่วมถนนจันทอุดมมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ประมาณ 10 ปีแล้ว 
  ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ ผมต้องการให้เริ่มด าเนินการตรงนั้นก่อน เพราะว่าพ่อแม่ 
  พ่ีน้องตั้งตาคอยอยู่ครับ และอีกเรื่องหนึ่ง รู้สึกว่าในการประชุมครั้งก่อนที่ผ่านมา 
  ในสมัยที่แล้วก็ได้มีการขออนุมัติกันเงินไว้ที่ถนนสมุทรคงคา จากสะพานเวียงวลี 
  ถึงสี่แยกบางจาก ตอนนี้ถนนใช้ไม่ได้แล้ว ซึ่งต้องการจะให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเป็น 
  หน้าเป็นตาของเทศบาลนครระยอง จึงต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหาร เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป อีกเรื่องหนึ่งคือการพัฒนา 
  ชายหาดแหลมเจริญ ก็มากมายด้วยหลายปัญหาที่พ่อแม่พ่ีน้องไปจับจองที่กัน 
  เพ่ือค้าขาย ต้องการจะให้เทศบาลด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วยครับ  
  เพ่ือจะได้ยุติปัญหา และอีกเรื่องหนึ่งคือด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ได้จัดหางบประมาณมาท าสะพานชมธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  ในเมืองของเทศบาลนครระยอง ต้องการให้เทศบาลโดยเฉพาะแกนน าของ 
  ท่านนายกเทศมนตรี นายวิชิต  ศรีชลา ได้ปรับปรุงถนนจากวัดปากน้ าไปจนถึง 
  แยกกนกศิลา จะได้สอดคล้องกับโครงการเดิมที่ด าเนินการอยู่ในขณะนี้  เพื่อสนับสนุน 
  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  
        และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายอนุสรณ์  สุรนารถ ครับ ขอเรียนให้ทราบว่าถนนสมุทรคงคากับถนนบางจาก 
  ได้สอบถามกองช่างแล้วว่าขณะนี้เทศบาลจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเร็วๆ นี้  
  และถนนสมุทรคงคาที่จะเชื่อมกับถนนสมุทรเจดีย์ถึงแยกโรงฆ่าสัตว์ ตอนนี้ที่ 
  เทศบาลต้องระงับไว้ก่อนเพราะเทศบาลรอด าเนินการเรื่องสะพานเฉลิมชัย  
  ซึ่งตอนนี้ เพราะถ้าท าตอนนี้หากไปขุดอีกก็จะเกิดความเสียหาย อันนี้ไม่ต้องห่วงครับ 
  จะด าเนินการอย่างเร่งด่วน งานเก่าท่ียังไม่แล้วเสร็จยังมีอีกมาก ท่านปลัดก็ไม่ได้ 
  อนุมัติเซ็นงานไป เพราะต้องรอผู้บริหารชุดนี้เข้าปฏิบัติหน้าที่ เชื่อว่างานที่ 
  เทศบาลเราท ากันไว้ โครงการต่างๆ นั้น เราจะท าอย่างรวดเร็วเลยครับ  
  ขอให้ท่านให้ความมั่นใจทีมคณะผู้บริหารเรานะครับ และเรื่องของแหลมเจริญ  
  ผมจะให้รองนายกเทศมนตรี นายเสรี  สุวรรณวิจิตร เรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
  เพราะว่าผมมอบงานให้นายเสรี  สุวรรณวิจิตร ไปดูเรื่องเก่ียวกับแหลมเจริญ  
  เรื่องการปรับปรุงชายหาด และเรื่องขยะต่างๆ   

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี นายเสรี  สุวรรณวิจิตร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี    ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  

  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายเสรี  สุวรรณวิจิตร  
  รองนายกเทศมนตรนีครระยอง ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี 
  ให้ไปดูแลในเรื่องของการพัฒนาชายหาดแหลมเจริญ ซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้ว 
  ว่าตอนนี้ชายหาดแหลมเจริญมีพ่ีน้องเข้าไปค้าขาย เนื่องจากตอนนี้ยุคโควิด  
  พ่ีน้องประชาชนของเราก็ขาดรายได้ ประกอบกับชายหาดแหลมเจริญเป็นที่ 
  พักผ่อนหย่อนใจในราคาถูก ซึ่งทางทีมคณะผู้บริหารก็จะเข้าไปพัฒนาให้เกิด 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งในเบื้องต้นนั้นส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  Clear พ้ืนที่ที่เป็นหญ้าค่อนข้างมากท่ีอยู่ตามชายหาด จึงต้องการฝากให้ 
  หลายๆ ท่านช่วยกันดูว่ามันดีขึ้นครับ เรามีสมบัติเป็นทองค าอยู่แล้ว ตอนนี้ก็ 
  ช่วยพัฒนาในเรื่องของการลงงบประมาณต่างๆ เราจะลงในจ านวนเงินที่ประหยัด 
  เพราะในอนาคตตรงนี้มีโครงการถนนบูรพาชลทิศ ของจังหวัดระยอง ของรัฐบาลมา 
  ซึ่งต่อไปบริเวณนี้จะสวยกว่าเดิมอีกมาก ส่วนประเด็นเรื่องของการจัดการการใช้ 
  ประโยชน์ เราก าลังวางแผนกัน ฝากสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านนะครับ  
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  และพ่ีน้องประชาชนทางบ้านว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจ ตอนนี้ก าลังจัดระบบให้เกิด 
  ประโยชน์สูงสุดกับพ่ีน้องประชาชน เราต้องอยู่รอดด้วยกันทั้งเรื่องโควิดและเรื่อง 
  การค้าขาย และเรื่องการใช้ประโยชน์ในทุกๆ อาชีพ ต้องเข้าไปอยู่ด้วยกันได้ 
  อย่างสันติ ขออนุญาตคอยนโยบายของผู้บริหารออกมาให้ชัดเจนกว่าอีกครั้งหนึ่ง  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี นายเสรี  สุวรรณวิจิตร เป็นอย่างมากครับ  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ครับ  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี    ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  
        และ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 

  ต้องขออนุญาตเอ่ยนามครับ นายอนุสรณ์ สุรนารถ ที่ได้สอบถามมาทางฝ่าย 
  บริหาร ผมขออนุญาตตอบในเรื่องของประเด็นที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการ 
  แก้ปัญหาน้ าท่วมที่ถนนจันทอุดม ซึ่งจริงๆ แล้วท่านนายกเทศมนตรี  
  และฝ่ายผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ ทราบถึงปัญหาที่ทางพ่ีน้องประชาชนได้รับ 
  ความเดือดร้อนในเรื่องของน้ าท่วม และได้ทราบถึงปัญหาว่าขณะนี้เข้าใกล้ฤดูฝนแล้ว  
  ปัญหาที่จะเกิดตามมาก็คือเรื่องของปัญหาน้ าท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
  ถนนจันทอุดม ดังนั้นท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ฝ่ายผู้บริหารและผู้ที่ 
  เกี่ยวข้องลงไปส ารวจ เมื่อ 2-3 วันที่แล้ว ฝ่ายบริหารได้เข้าไปดูและส ารวจดูแล้ว 
  ว่าจะต้องมีการแก้ไขอย่างไรบ้าง เรื่องนี้เราไม่ได้นิ่งนอนใจ และเราคิดว่าภายใน 
  ไม่นานนี้เราจะมีข้อสรุปเพื่อน ามาเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ 
  อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในเบื้องต้นขออนุญาตเรียนชี้แจงว่าตรงนั้นเป็นปัญหาที่มีมา 
  นานแล้ว บริเวณตรงนั้น คือ โรงสีที่มีน้ าท่วมบ่อยๆ ฝนตกก็จะมีน้ าท่วมขัง 
  ทุกครั้ง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ท้ังงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ดี หรือฝ่าย 
  ช่างสุขาก็ดี ก็ต้องไปด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดึกดื่นแค่ไหน ซึ่งทางเรา 
  ได้ทราบถึงปัญหาและไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ปัญหานี้ไมได้เกิดท่ีเทศบาลเราแต่ 
  อย่างเดียว ฉะนั้นเราจ าเป็นต้องศึกษาท้ังระบบ จึงต้องขอใช้เวลาเพื่อหาข้อสรุป 
  ของเรื่องทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน อีกอย่างหนึ่งคือก็เก่ียวข้องกับท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้เคียง 
  ของเทศบาลของเราด้วย ปัญหานี้ขอทุกท่านมั่นใจได้ว่าฝ่ายผู้บริหารและ 
  ท่านนายกเทศมนตรีได้สั่งการเป็นกรณีพิเศษว่าให้ช่วยแก้ปัญหานี้โดยเร่งด่วน 
  ต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ อีกครั้งหนึ่ง 
  ที่เป็นห่วงเป็นใยในความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ฝ่ายผู้บริหารไม่ได้นิ่ง 
  นอนใจครับ จะต้องพยายามแก้ไขให้พี่น้องประชาชนให้ส าเร็จทุกด้าน 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล   

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล เชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาล นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ ครับ  
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นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  
        และ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลน าเรียน 

  ไปยังฝ่ายผู้บริหาร คือในเมื่อเรามีการพัฒนาชายทะเลแล้ว ก็ขอน าเรียน 
  ท่านผู้บริหาร เรื่องเสาป้ายของแถบชายทะเลทั้งหมด ที่ว่าจะเก่ียวข้องกับน้ าเค็ม  
  ที่เป็นโลหะ ถ้าเป็นไปได้ขออนุญาตใช้เป็นสแตนเลส หรือเป็นเหล็กกัลวาไนซ์  
  จะดีกว่าครับ เพื่อความคงทนถาวร จากอายุการใช้งานได้นาน 10 ปี ก็อาจ 
  จะต่อยอดอายุการใช้งานไปได้อีกถึง 20 ปี และเพ่ือความสวยงามเป็นระเบียบ 
  เรียบร้อยของชายหาดบ้านเรา กราบเรียนฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป 
  ยังฝ่ายผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล        เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชูศักดิ์  สมานสินธุ์ ครับ  

นายชูศักดิ์  สมานสินธุ์  - กราบเรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล      ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  
        และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายชูศักดิ์  สมานสินธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

  นครระยอง เขต 1 ขออนุญาตเสนอการแก้ปัญหาน้ าท่วมสวนสาธารณะ 
  บริเวณสี่แยกเกาะกลอย ซึ่งบริเวณนั้นจะมีที่ว่างอยู่ประมาณ 10 กว่าไร่  
  ซึ่งน่าจะอยู่ในความครอบครองของแขวงการทางมาน่าจะประมาณ  30 ปี 
  ยังไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ จึงต้องการเสนอผ่านท่านประธานสภาเทศบาล 
  ไปยังฝ่ายผู้บริหารว่าเห็นควรน ามาใช้ประโยชน์ โดยท าเป็นสวนสาธารณะ 
  เพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกาย โดยที่เราสามารถท าแก้มลิงเก็บน้ าตรงนั้นได้เลย  
  ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาน้ าท่วมของชุมชนเกาะกลอยได้ ซึ่งหากท าเป็นสวนสาธารณะ 
  ก็จะช่วยลดความแออัดของสวนศรีเมืองลงได้มาก และชุมชนเรือนจ า ชุมชนชายกระป่อม  
  ก็สามารถท่ีจะไปใช้บริการตรงนั้นได้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชูศักดิ์  สมานสินธุ์ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายวิชิต  ศรีชลา   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  
        และ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เรียนต่อ 
      ที่ประชุมสภาเทศบาลเรื่องน้ าท่วม กับเรื่องพ้ืนที่สีเขียว ตรงนี้เป็นนโยบาย  

  ของฝ่ายผู้บริหารเรานะครับ การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมนั้นขอบอกกับพ่ีน้อง 
  ประชาชนหรือท่านให้มั่นใจได้ว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ ไม่ให้เกิดน้ าท่วม 
  และเรื่องพ้ืนที่สีเขียวนั้น เรื่องการออกก าลังกายเป็นปัญหากับทุกชุมชน  
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  เพราะว่าไม่มีสถานที่ออกก าลังกาย ประชาชนจึงต้องมารวมกันที่สวนศรีเมือง  
  ต่อไปนี้เราจะขยายกรอบให้ครบครอบคลุมพ้ืนที่ ส ารวจดูว่าที่ตรงไหนเป็น 
  ที่สาธารณะ แล้วเราสามารถเข้าไปท าได้ หรือเป็นที่เอกชนที่เขาให้เราเข้าไป 
  สร้างระเบียบให้ได้ เราก็จะไปท าเป็นที่ออกก าลังกาย เพราะว่าถ้าร่างกาย 
  เราแข็งแรง เราก็ไม่ต้องพ่ึงยา ไม่ต้องไปเสียเงินค่ารักษาพยาบาล ฉะนั้นท่าน 
  ไม่ต้องเป็นห่วงครับ เราท าให้พวกท่านแน่นอนครับ ถ้าเทศบาลมีงบประมาณ 
  เพียงพอ ขอเวลาครับ เพราะว่าทีมคณะผู้บริหารเราเพิ่งเข้ามาท าหน้าที่ พวกเรา 
  ยังไม่ทราบเป็นที่แน่นอนว่างบประมาณของเทศบาลนั้นมีอยู่จ านวนเท่าไร  
  เพราะช่วงที่ผ่านมาเกิดการระบาดของ โควิด 19 ท าให้เทศบาลเก็บภาษีได้น้อยมาก  
  จึงขอเวลาตรวจสอบงบประมาณก่อนเพื่อที่จะด าเนินการท าโครงการต่างๆ  
  ให้กับพ่ีน้องประชาชนต่อไป  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม วันนี้สภา  
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยอง ก็ได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
      ผมขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรต ิคณะผูบ้รหิาร  
      ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   

(ปิดประชุมเวลา 12.00 น.) 
 
 
 

             (ลงชื่อ)          ฉัตรนชุัย  สมบตัศิรี        ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
                    (นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาล 

                                         (ลงชื่อ)       พิราภัทร์  ทับทิมทอง         ประธานตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง)    

             (ลงชื่อ)           นราวุฒิ  สุขวาร ี            กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                            ( นายนราวุฒิ  สุขวารี)    

             (ลงชื่อ)       ชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์          กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                  ( นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ)์      

             (ลงชื่อ)          ธันยวฒัน ์ ชโลทร           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                     ( นายธันยวัฒน์  ชโลทร)         

          (ลงชื่อ)      อมรเทพ  นาวินโชคธรรม       กรรมการและเลขานุการ 
                    (นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม)    ตรวจรายงานการประชุม     

 
 
 


