
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2555  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
5. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี 
6. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
7. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายชาญสิทธ์ิ มณีการังกูร เลขานุการนายกเทศมนตรี 
10. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
11. นายนิพนธ์ เตชโชควารี รองประธานสภาเทศบาล 
12. นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายอวบ วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายประเสริฐ ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายพจนาท นัยพงศ์ประสิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายจิรโรจน ์ เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายปกรณ์ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายมานะ กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายภาณุพงค์ พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นางวรกมล ป่ินปล้ืมจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายรักเร่ สําราญร่ืน สมาชิกสภาเทศบาล 
30. นายสุพรรณ บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
31. นายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
32. นายบุญปลูก ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
33. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธีรพันธ์ ศิริปัทมานนท์ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
2. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
3. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
4. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
5. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
6. นางก่ิงแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
7. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
8. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
9. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นางสุนิสา ร่มร่ืน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
11. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
12. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
13. นางซ่อนกล่ิน ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
14. นายธีรนิติ ศรีไผทสมันต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ 
15. นายวิญญู ทัดทาอามาตย์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
16. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการส่ิงแวดล้อม 
17. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
18. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
19. นายนิยม ชุมสงฆ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
20. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
21. นางกมลลักษณ์ วงศ์เลอวุฒิ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
22. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                                             วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2  
                                             ประจําปี พ.ศ. 2555 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว 

  ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง จุดธูปเทียนบูชา 
  พระรัตนตรัย และเป็นประธานในท่ีประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล    ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ท่านส่ือมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ
   ประชุม วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  

  สมัยท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2555 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ได้มา
   ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนท่ีจะมีการเปิดประชุม
   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศเรียกประชุมด้วยครับ 

นายมนตรี  นันตติกูล  - ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เร่ืองเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
เลขานุการสภาเทศบาล    ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลนครระยอง คร้ังแรก  เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 
      2555 ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําปี 2555 ตั้งแต่วันท่ี 
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      10 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน อาศัยอํานาจตาม
      ความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียก
      ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี 2555 
      แห่งสภาเทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป 
      มีกําหนดไม่เกิน 30วัน ประกาศ ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
                                           นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล      

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ เทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล    ขอยินดีต้อนรับ ท่านธีรพันธ์  ศิริปัทมานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ
      พัฒนาท้องถิ่น 

      (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

- ได้มีพนักงานครูท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้นหนึ่งท่าน ใน  
  ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นางสุนิสา ร่มร่ืน พนักงานครูเทศบาล   
  ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา (วิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการ  
  พิเศษ) อันดับ คศ.3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา กองการศึกษา เทศบาลนคร 
  ระยอง ผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับท่ี 1 ขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ 
  สถานศึกษา (วิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ) โรงเรียนเทศบาล 
  วัดปากน้ํา กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 11 เมษายน  
  พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป  

      (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

    - ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อํานวยการคนใหม่ด้วยครับ และมีข้าราชการ
      จากหน่วยงานอ่ืนท่ีขอโอนมาเป็นพนักงานของเทศบาลนครระยอง  

      จํานวน 2 ท่าน ท่านแรก คือ นายวิสุทธ์ิ  กันสุธา ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
      ตําแหน่งเจ้าพนักงาน ธุรการปฏิบัติงาน โรงเรียนวัดกก สํานักงานเขตบางขุนเทียน 
      กรุงเทพมหานคร มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล  และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
      เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 3 งานธุรการ     
      (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

    - ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับครับ ท่านท่ีสอง คือ นางศศิธร  บัวศรี 
      ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตําแหน่งเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน  
      สํานักกรรมาธิการ 1 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และแต่งตั้งให้
      ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 3 งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
      สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 
      พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป  

      (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

    - เทศบาลนครระยองขอต้อนรับ และขอแสดงความยินดีด้วยครับ 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                     
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ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครระยอง   
ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล อ่านระเบียบกฎหมายให้ท่ีประชุมได้ 
      รับทราบด้วยครับ  
นายมนตรี  นันตติกูล  - ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช 2496 มาตรา 48 ทศ  
เลขานุการสภาเทศบาล    ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม 
      สภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มี
      การลงมติ ท้ังนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 
      นายกเทศมนตรี  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายครับ    
ประธานสภาเทศบาล      

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  

  ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ตามระเบียบต้องให้นายกเทศมนตรี 
  แถลงนโยบาย วันนี้ผมได้นํานโยบายหลักในการบริหาร ท้ังหมด 5 ยุทธศาสตร์ 

   จําแนกเป็น 25 แนวทาง  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1   
  การพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

     1. พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลให้มีคุณภาพ   
      ได้มาตรฐานระดับสากล 
     2. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  ให้กับเด็กและ
      เยาวชนเพ่ิมขึ้น  เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
     3. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจท่ีดีงาม  มีจริยธรรม
      และมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม 
     4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนา
      หลักสูตรส่ือการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทันสมัย   
      เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

      ยุทธศาสตร์ที่  2 
      บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน 
     1. บริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร  โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะ
      ตั้งแต่ครัวเรือน  และนําขยะท่ีคัดแยกมาจัดการอย่างเป็นระบบ 
     2. ฟ้ืนฟูคุณภาพแม่น้ําระยอง  พร้อมท้ังปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝ่ังแม่น้ํา 
      ให้สวยงาม 
     3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนให้คงสภาพสมบูรณ์   
      พร้อมพัฒนาให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนแห่งใหม่ 
     4. ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
      ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในประชาชนทุกระดับ 
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      ยุทธศาสตร์ที่  3 
      การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขท้ังทางร่างกาย 
      และจิตใจ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     1. พัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร  ท้ังการส่งเสริมให้ความรู้   
      การป้องกันและการรักษาพยาบาล 
     2. พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขและคลินิกชุมชนอบอุ่นให้ทันสมัย
      ยิ่งขึ้น  เพ่ือขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ 
     3. ปรับปรุงสวนสาธารณะท่ีมีอยู่เดิมให้มีสภาพเหมาะสมแก่การ
      พักผ่อนและออกกําลังกายมากยิ่งขึ้น พร้อมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีสวนสาธารณะแห่งใหม่ 
     4. พัฒนาห้องสมุดเทศบาลให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตและเป็นแหล่งการ
      เรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีประชาชนเข้าถึงได้ 
     5. ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลให้สะอาดและถูกสุขอนามัย เป็นตลาดสดน่าซ้ือ 
     6. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน  เพ่ือเพ่ิม
      รายได้รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นภูมิปัญญาและทรัพยากร
      ท้องถิ่น 
      7. ให้ความสําคัญต่อบทบาทและการดําเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุใน
      ฐานะผู้ให้คําแนะนําส่ังสอนและเป็นหลักของสถาบันครอบครัว 
     8. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติและท้องถิ่น 

        ยุทธศาสตร์ที่  4 
      การพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
     1. เพ่ิมความสะดวกในการคมนาคมของประชาชน  โดยก่อสร้างถนน
      เพ่ิมเติม  พร้อมท้ังปรับปรุงถนนและพ้ืนผิวจราจรให้อยู่ในสภาพท่ีดีและมี
      ความปลอดภัย 
     2. ดูแลรักษาและตกแต่งเมืองให้สะอาด  สวยงาม  ไฟฟ้าแสงสว่าง   
      เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 
     3. แก้ไขปัญหาจราจร พร้อมท้ังรณรงค์ความมีวินัยและเคารพกฎจราจร 
     4. ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ิมให้ท่ัวเขตเทศบาล  พร้อมท้ังปรับปรุง
      ของเดิมเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนและป้องกันปัญหาอาชญากรรม 

      ยุทธศาสตร์ที่  5 
      การบริหารเทศบาลตามหลักธรรมาภบิาล ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน 
     1. ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการประชาชนให้ได้รับ
      ความสะดวกและรวดเร็ว 
     2. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน  มีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาล 
     3. บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสํานึก 
      รับผิดชอบต่อสังคม 
     4. ให้ความสําคัญต่อบุคลากรของเทศบาล  โดยจัดให้มีการพัฒนา
      บุคลากรทุกระดับ  สร้างเสริมขวัญและกําลังใจ  พร้อมท้ังจัดหาสวัสดิการ
      และปรับปรุงสถานท่ีทํางานให้มีความเหมาะสม 
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     5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานโดยอิงมาตรฐานสากล   
      และส่งเสริมการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นประโยชน์มาใช้ในการ
      ปฏิบัติงาน  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติครับ    
ประธานสภาเทศบาล    ระเบียบวาระนี้เป็นการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี จะไม่มีการลงมติ
      นะครับ แต่หากท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือ
      อภิปราย ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียนครับ 

นางอําไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะ ท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางอําไพ  วงเวียน 
      สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 จากการท่ีได้ฟังการแถลงนโยบาย
      เก่ียวกับการบริหารของท่านนายกเทศมนตรีแล้ว ดิฉันคิดว่าท่าน 
      นายกเทศมนตรีได้กําหนดนโยบาย วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติงานได้
      อย่างเหมาะสม และครอบคลุมท้ัง 5 ยุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา 
      ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาเมือง คุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชน ตลอดจนการ
      บริหารงานเทศบาลด้วยหลักธรรมมาภิบาล และส่ิงท่ีดิฉันช่ืนชมและดีใจคือ
      เห็นผู้บริหารเล็งเห็นเร่ืองการศึกษาเป็นส่ิงสําคัญ แล้วหยิบยกมาเป็น 
      ยุทธศาสตร์ท่ีหนึ่งในการท่ีจะพัฒนาปลูกฝัง ปลูกจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชน
      ได้เรียนรู้ ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตั้งแต่ยังเล็ก ๆ และสามารถท่ีจะดําเนินชีวิต
      ต่อไปในอนาคตท่ีดีได้ ซ่ึงอยากฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าการแถลง
      นโยบายนั้นก็เปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีผู้บริหารจะนําพาท้องถิ่นไปในทิศทางไหน 
      เป็นดั่งคําม่ันสัญญาท่ีให้ไว้หรือไม่ ซ่ึงถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นนั้นหากสามารถลง
      รายละเอียดให้ลึกไปกว่านั้นว่าผู้บริหารจะทําอะไรบ้าง ลําดับความสําคัญ
      ก่อนหลังได้ยิ่งดี ซ่ึงส่ิงเหล่านี้จะแสดงถึงความพร้อม และความจริงจังของ
      ผู้บริหารในการท่ีจะทํางานให้กับพ่ีน้องประชาชน และดิฉันอยากจะฝาก
      ผู้บริหารว่าในเวลาท่ีมีต่อไปนี้ก็คือเวลาส่ีปีเต็ม  ดิฉันหวังและก็เช่ือม่ันว่า
      คณะผู้บริหารนั้นมีความสามารถท่ีจะวางแผน และมีวิธีการท่ีจะปฏิบัติ 
      ในแต่ละยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วนนั้น และให้สําเร็จผลตามนโยบายท่ีแถลงมา 
      จะขอเอาใจช่วย ขอบคุณค่ะ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน ไม่ทราบว่ามี    
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญท่าน
      สมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ครับ  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  
      ในยุทธศาสตร์ท่ี 3  ข้อท่ี 5 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลให้สะอาดและถูก 
       สุขอนามัย เป็นตลาดสดนา่ซ้ือ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีดีถ้าเทศบาลทําได้ เพราะเวลานี้
      ตลาดจะมีปัญหาค่อนข้างมาก คือสกปรกมาก และการท่ีจะทําการปรับปรุง
      นั้นก็ต้องมีคนต่อต้านเป็นเร่ืองธรรมดา ซ่ึงขณะนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ ผมคิดว่า
      หากปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายได้ผมก็ต้องขอช่ืนชมครับ เหมือนกับการ
      ท่ีไปดูตลาดอ่ืน ๆ ซ่ึงจะสะอาดสวยงาม แต่พอมาท่ีตลาดเทศบาลแล้ว 
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      หลาย ๆ อย่าง เช่น หนู ซ่ึงเหล่านี้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุเช้ือโรค อย่างไรก็ขอ 
      ให้ดําเนินการตามนโยบายด้วยครับ  ส่วนอีกข้อหนึ่งคือยุทธศาสตร์ท่ี 4    
      ข้อท่ี 3 แก้ไขปัญหาจราจร พร้อมท้ังรณรงค์ความมีวินัยและเคารพกฎจราจร  
      ซ่ึงมีเป็นตัวอย่าง คือ ถนนราษฎร์บํารุง ผมเคยพูดในสภาเทศบาลแล้วว่า 
      ช่วงเวลาเร่งด่วนรถจะติดไปหมดครับ เหมือนกับไหลไปเร่ือย ๆ ยิ่งเวลาโรงเรียน
      เปิดเทอมแล้วด้วย เช้าหรือเยน็จะแก้ไขแบบไหน ฝากเร่ืองนี้ไว้ด้วย ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ไม่ทราบว่ามี    
ประธานสภาเทศบาล             สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญท่าน
      สมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ์ ครับ  

นายบุญปลูก  ณีวงษ์  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายบุญปลูก  ณีวงษ์  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอพูดถึงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ข้อท่ี 2  
      ฟ้ืนฟูคุณภาพแม่น้ําระยอง  พร้อมท้ังปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝ่ังแม่น้ําให้สวยงาม 
      ขณะนี้เทศบาลนครระยองกําลังทําการดูดทรายเพ่ือท่ีจะให้แม่น้ําระยอง
      กว้างขึ้นและรองรับน้ําได้มากขึ้น เพ่ือป้องกันปัญหาน้ําท่วม ซ่ึงขณะนี้เรือดูด
      ทรายได้ทํางานอยู่บริเวณแม่น้ําระยอง ตรงสะพานเวียงวลี ซ่ึงตรงสะพาน
      เวียงวลีนั้นจะมีโขดลํ้าเข้ามาในคลองประมาณเกือบคร่ึงคลองแล้ว ทางด้าน
      ฝ่ังโรงแรมเวียงวลี ถ้าเป็นไปได้น่าจะดูดโขดตรงนี้ออกไปเพ่ือท่ีจะให้ลําคลอง
      นี้มีสภาพเป็นคลองเหมือนเดิม ซ่ึงจะทําให้รับน้ําได้มากขึ้น ไม่กีดขวาง  
      และทําให้คลองกว้างขึ้นและลึกขึ้น ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ์ มีสมาชิกสภา    
ประธานสภาเทศบาล             เทศบาลท่านใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย 
      เพ่ิมเติม ผมขอไประเบียบวาระท่ี 3 ครับ     

มติที่ประชุม     - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจําสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยอง ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงระเบียบข้อ
      กฎหมายด้วยครับ  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาเทศบาล    คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ในเร่ืองคณะกรรมการสามัญ
      ประจําสภาเทศบาล จะมีอยู่ 2 ชุด ชุดท่ี 1 คือ คณะกรรมการตรวจรายงาน
      การประชุมของสภาท้องถิ่น ชุดท่ี 2 คือ คณะกรรมการแปรญัตติ ซ่ึงในการ
      เลือกคณะกรรมการชุดตรวจรายงานการประชุมนั้น เม่ือเลือกแล้ว  
      คณะกรรมการชุดนี้สามารถเป็นได้ตลอด 4 ปี แต่ส่วนคณะกรรมการแปร
      ญัตติจะมีการเลือกเป็นชุด ๆ เม่ือมีการเสนองบประมาณไม่ว่าจะเป็น 
      งบประมาณประจําปี หรืองบเพ่ิมเติม เพราะฉะนั้นระเบียบข้อบังคับการ
      ประชุมนั้นจะมีท้ัง พระราชบัญญัติเทศบาล และระเบียบข้อบังคับการ
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      ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ผมขออนุญาตช้ีแจงในเร่ืองของกฎหมาย
      เทศบาลก่อนว่าตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
      ฉบับปัจจุบันในมาตรา 32 บัญญัติไว้ว่าสภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิก
      สภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และมีอํานาจ
      เลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภา
      เทศบาล เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  
      อันอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล  
      ส่วนตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
      ในหมวดท่ี 8 ข้อ 103 บัญญัติไว้ว่าคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท 
      คือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวน 
      ไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน (2) คณะกรรมการวิสามัญ  
      ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
      มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เพราะฉะนั้นในเร่ืองของ
      คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลท่านก็เลือกเป็นชุด ๆ คือ  
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคือมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน  
      แต่ไม่เกินเจ็ดคน ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านเลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีท่านเลขานุการสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลได้ช้ีแจงไปแล้ว การเลือกคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล
      นครระยอง คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลไม่น้อยกว่า
      สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ผมจะขอหารือในท่ีประชุมว่าท่านสมาชิกสภา
      เทศบาลเห็นควรว่าคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง 
      สมควรมีก่ีท่านครับ ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
      คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ครับ  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
      ผมพิจารณาดูแล้วเนื่องจากว่าในการนําเสนอผู้ท่ีจะเป็นกรรมการตรวจ
      รายงานการประชุมนั้น เนื่องจากในบางคร้ังเอกสารในรายงานการประชุม 
      มีจํานวนมาก ดังนั้นถ้าสามคนผมว่าน้อยเกินไป ถ้าเจ็ดคนจะดูมากเกินไป 
      ผมจึงขอเสนอเป็นห้าคนครับ ซ่ึงน่าจะมีความเหมาะสมครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ตามท่ีท่าน 
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา เสนอว่าคณะกรรมการตรวจ
      รายงานการประชุมควรมีจํานวนห้าท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
      ขอเรียนเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน คณะกรรมการ
      สามัญประจําสภาเทศบาลนครระยองมีจํานวนห้าท่านนะครับ ท่านสมาชิก
      สภาเทศบาลครับ ท่านเห็นสมควรว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเหมาะสม 
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      ท่ีจะเป็นคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง ขอเชิญ 
      เสนอช่ือครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนาครับ  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอนําเสนอผู้ท่ีจะเป็นกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ดังนี้   
       1. นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์ 
     2. นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์ 
     3. นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
     4. นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธ์ิ 
     5. นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย  

      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ได้เสนอ 
ประธานสภาเทศบาล    คณะกรรมการท้ัง 5 ท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายช่ือเพ่ิมเติม เป็นอันว่ามติของสภา
      เทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ
      ประชุมของสภาเทศบาลนครระยอง จํานวนห้าท่านมีดังนี้ 
       1. นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์ 
     2. นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์ 
     3. นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
     4. นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธ์ิ 
     5. นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย  

มติที่ประชุม     - เห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง 
    เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง จํานวน 5 ท่าน 

   ได้แก่ นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์, นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์, นายอนุสรณ์   
    สุรนารถ, นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ และนายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย 

ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติเรื่องขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
                       เทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเร่ืองขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี
      เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  

  ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ด้วยนายกเทศมนตรีมีความ
   จําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือขอให้พิจารณา 
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   คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง    
   โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

      หลักการ  ขอให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
      เทศบาล จํานวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

      เหตุผล  ตามท่ีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ เม่ือวันท่ี 3 
      มิถุนายน พ.ศ. 2553    ซ่ึงสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ได้พ้นจากการ
      ดํารงตําแหน่ง เนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหน่งเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 
      พ.ศ. 2555  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา 
      แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 1 ข้อ 8 
      ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1)  
      ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ (2) รองนายกองค์กรปกครองส่วน
      ท้องถิ่นนั้นทุกคน เป็นกรรมการ (3)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่น
      คัดเลือกจํานวนสามคน  เป็นกรรมการ (4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
      คัดเลือกจํานวนสามคน เป็นกรรมการ (5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือ
      รัฐวิสาหกิจท่ีผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็น
      กรรมการ (6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนไม่
      น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ (7) ปลัดองค์กรปกครอง
      ส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ (8) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมี
      หน้าท่ีจัดทําแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

   ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณา
      คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ จํานวนไม่เกินสามคน เพ่ือท่ีเข้าร่วมเป็น
      คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ในญัตตินี้ท่านเห็นสมควรว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยองท่านใดมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นคณะกรรมการพัฒนา
      เทศบาลนคระยอง ขอเชิญเสนอช่ือครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
      คุณอนุสรณ์  สุรนารถ ครับ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
สมาชิกสภาเทศบาล    ระยอง ท่านนายกเทศมนตรีนครระยอง ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิก
      สภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
      นครระยอง ผมขอเสนอ 3 ท่าน ดังนี้    
     1. นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ 
     2. นายพัชวัฒณ์  สมัยพัฒนา 
     3. นายสมชาย  แสงสุขขา 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ ได้เสนอ 
ประธานสภาเทศบาล    กรรมการชุดนี้จํานวน 3 ท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

         (  -ไม่มี-  ) 



 
11

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายช่ือเพ่ิมเติม เป็นอันว่ามติของสภา  
ประธานสภาเทศบาล      เทศบาลแห่งนี้ได้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ
      พัฒนาเทศบาลนครระยอง จํานวน 3 ท่าน ดังนี้ 
     1. นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ 
     2. นายพัชวัฒณ์  สมัยพัฒนา 
     3. นายสมชาย  แสงสุขขา 

มติที่ประชุม     - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
                           เทศบาลนครระยอง จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์, 
      นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา และนายสมชาย  แสงสุขขา 

ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติเรื่องขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและ 
                       ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเร่ืองขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ขอเชิญท่าน
      นายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  

  ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ด้วยนายกเทศมนตรี มีความ
   จําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือขอให้พิจารณา 
   คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

      หลักการ  ขอให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
      เทศบาล จํานวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
      แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

      เหตุผล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและ 
      ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
      ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

     (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
   (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
   (3) ผู้แทนหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
   (4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
   (5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าท่ีประธาน 
      คณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหน้าท่ีเลขานุการของ 
      คณะกรรมการ 

 

 

 



 
12

    กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
      การคัดเลือกอีกได้ 

    ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจ
      หน้าท่ี ดังนี้ 

   (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและ 
    ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
    สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
    ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละ
    หนึ่งคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
    ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
    ตามท่ีเห็นสมควร 

   ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วน
      ของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้พ้นจากการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการ    
      เนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองในวันท่ี 
      8 มีนาคม 2555 และขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ได้เข้ารับ
      ตําแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงมีความจําเป็นต้องสรรหาคณะกรรมการติดตาม
      และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นชุดใหม่ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 

   จึงเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
      สภาเทศบาล จํานวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
      แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง เพ่ือท่ีเทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไป 

  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ในญัตตินี้ท่านเห็นสมควรว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยองท่านใดมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นคณะกรรมการติดตามและ
      ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง จํานวน 3 ท่าน ขอเรียนเชิญครับ  
      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ครับ 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมขอ
      เสนอรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 3 ท่าน ท่ีดูแล้วว่ามีความ 
      เหมาะสม ดังนี้       
     1. นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
     2. นายณัฐพัฒน์  เขตขัน 
     3. นายรักเร่  สําราญร่ืน 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ได้เสนอ 
ประธานสภาเทศบาล    กรรมการชุดนี้จํานวน 3 ท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
         (  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายช่ือเพ่ิมเติม เป็นอันว่ามติของสภา  
ประธานสภาเทศบาล     เทศบาลแห่งนี้ได้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ
      ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง จํานวน 3 ท่าน ดังนี้ 
     1. นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
     2. นายณัฐพัฒน์  เขตขัน 
     3. นายรักเร่  สําราญร่ืน 

มติที่ประชุม     - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและ 
                           ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง จํานวน 3 ท่าน ได้แก่  
      นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา,  นายณัฐพัฒน์  เขตขัน และนายรักเร่  
      สําราญรื่น 

ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติเรื่องขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการประเมินผล 
              การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเร่ืองขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง 
       ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  

  ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ด้วยนายกเทศมนตรี มีความ
   จําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือขอให้พิจารณา 
   คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
   ราชการของเทศบาลนครระยอง  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

      หลักการ   ขอให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
      เทศบาล จํานวน 2 ท่าน เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
      ของเทศบาลนครระยอง 

      เหตุผล  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0892.4 / ว 435 ลงวันท่ี 11 
      กุมภาพันธ์ 2548 เร่ือง ข้อแนะนําแนวทางและวิธีการบริหารกิจการ
      บ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดให้มีคณะกรรมการ
      ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 9 คน ประกอบด้วย 

   (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2 คน 
   (2) ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น    2 คน 
   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ           2 คน 
   (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   (5) หัวหน้าสํานักงานปลัดฯ   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

   ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
    นครระยอง  มีหน้าท่ี 
   (1) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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   (2) ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ปีละ 2 คร้ัง แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

      เพ่ือดําเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการดําเนินการ 
   (3) กําหนดและจัดทําแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงาน 

      ตามหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ 
      ประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย  
      วัตถุประสงค์ 

   (5) มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา มิใช่เพ่ือการจับผิด 

   ซ่ึงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนคร
      ระยอง ในส่วนของผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นได้พ้นจากการดํารงตําแหน่ง
      คณะกรรมการ เนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล
      นครระยองในวันท่ี 8 มีนาคม 2555 และขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
      เห็นชอบให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว 

   จึงเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
      สภาเทศบาล  จํานวน 2 ท่าน เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
      ราชการของ เทศบาลนครระยองต่อไป  ขอบคุณครับท่านประธานสภา
      เทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ในญัตตินี้ท่านเห็นสมควรว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยองท่านใดมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นคณะกรรมการ 
      การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง จํานวน 2 ท่าน  
      ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล คุณนิพนธ์  เตชโชควารี  

นายนิพนธ์  เตชโชควารี  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองประธานสภาเทศบาล    ผมนายนิพนธ์  เตชโชควารี สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  
      คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ชุดนี้ ผมขอเสนอสมาชิกสภา
      เทศบาล จํานวน 2 ท่าน ดังต่อไปนี้ ครับ       
     1. นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
     2. นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ตามท่ีท่านรองประธานสภาเทศบาล คุณนิพนธ์  เตชโชควารี 
ประธานสภาเทศบาล    เสนอช่ือคณะกรรมการชุดนี้ จํานวน 2 ท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

         (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายช่ือเพ่ิมเติม เป็นอันว่ามติของสภา  
        เทศบาลแห่งนี้ได้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ
      ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง จํานวน 2 ท่าน ดังนี้  
     1. นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
     2. นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
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มติที่ประชุม     - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการของเทศบาลนครระยอง จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ นายไพฑูรย์   
     รัตนพรวารีสกุล และนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 

ระเบียบวาระที่ 7  ญัตติขอให้พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการบริหารระบบ 
      หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล 
      นครระยอง) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติเร่ืองขอให้พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    เป็นคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น  
      หรือพ้ืนท่ี (กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง) ขอเชิญท่าน
      นายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  

  ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ด้วยนายกเทศมนตรี มีความ
   จําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง   เพ่ือขอให้พิจารณา
   มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกัน
   สุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนคร
   ระยอง) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  ขอให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณามอบหมายสมาชิกสภา
   เทศบาล จํานวน 2 ท่าน เป็นคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกัน
   สุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนคร
   ระยอง) 

  เหตุผล  เทศบาลนครระยอง ได้สมัครเข้าร่วมระบบหลักประกันสุขภาพ
   ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี(กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง) 
   ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ สนับสนุนและส่งเสริม
   การจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอ่ืนรวมท้ังสถาน
   บริการทางเลือก โดยเน้นเร่ือง การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และ
   การฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตรวมถึงทําให้เกิด
   การพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี โดยการบริหารจัดการอย่างมี
   ส่วนร่วมของบุคคลในท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ตามประกาศคณะกรรมการ   
   หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 กําหนดโครงสร้างคณะ   
   กรรมการบริหารกองทุนฯ ดังนี้ 

      1. นายกเทศมนตรี   ประธานกรรมการ 
      2. ผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 1   รองประธานกรรมการคนท่ี 1 
      3. ผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 2   รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
      4. สมาชิกสภาเทศบาลท่ีสภาเทศบาล 
          มอบหมาย จํานวน 2 คน    กรรมการ 
      5. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ    กรรมการ 
      6. ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข 
          ท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน กรรมการ 
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      7. ผู้แทนชุมชนท่ีคัดเลือกกันเอง  
          จํานวนไม่เกิน 5 คน      กรรมการ 
      8. ปลัดเทศบาลหรือเจ้าหน้าท่ี 
          ท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย           กรรมการ 
             จํานวน 1 คน 

      คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี และมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 
     1. บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตาม 
      วัตถุประสงค์กองทุนฯ 
     2. รับผิดชอบ การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทํา
      บัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามท่ี 
      สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 
     3. ดําเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในความรับผิดชอบ
      สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขท้ังท่ีบ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้
      อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
     4. จัดทําข้อมูลและแผนดําเนินงานท่ีเก่ียวกับปัญหาสาธารณสุข 
      กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
     5. จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือ
      ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เม่ือส้ินปีงบประมาณเพ่ือเสนอสํานักงาน
      หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเทศบาลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
     6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินงานท่ี 
      เก่ียวข้องได้ตามความจําเป็น 
     ซ่ึงคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตามโครงสร้างฯ ลําดับที่1 และ4 
      พ้นจากการดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการและกรรมการบริหาร
      กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง เนื่องจากครบวาระการ
      ดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ในวันท่ี 8 มีนาคม 
      พ.ศ. 2555 และในขณะนี้ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนคร
      ระยอง ได้เข้ารับตําแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงมีความจําเป็นต้องสรรหาคณะ
      กรรมการบริหารกองทุนฯชุดใหม่ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 

     จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณามอบหมาย
      สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 2 ท่าน เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
      หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง เพ่ือท่ีเทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไป 

  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ในญัตตินี้ท่านเห็นสมควรว่าจะมอบหมาย 
ประธานสภาเทศบาล    ให้สมาชิกสภาเทศบาลนครระยองท่านใดเป็นคณะกรรมการ บริหารระบบ
      หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนท่ี (กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
      เทศบาลนครระยอง) จํานวน 2 ท่าน ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภา
      เทศบาล คุณชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ ครับ 
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นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ผมขอเสนอสมาชิกสภาเทศบาล 
      จํานวน 2 ท่าน ดังนี้ครับ         
     1. นางอําไพ  วงเวียน 
     2. นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์     

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  
ประธานสภาเทศบาล    ได้เสนอช่ือคณะกรรมการชุดนี้ จํานวน 2 ท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

         (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายช่ือเพ่ิมเติม เป็นอันว่ามติของสภา  
        เทศบาลแห่งนี้ได้มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ
      บริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนท่ี (กองทุนหลักประกัน 
      สุขภาพเทศบาลนครระยอง) จํานวน 2 ท่าน ดังนี้  
     1. นางอําไพ  วงเวียน 
     2. นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์     

มติที่ประชุม     - พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการบริหารระบบ 
                หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
              เทศบาลนครระยอง) ได้แก่ นางอําไพ  วงเวียน, นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์  

ระเบียบวาระที่ 8  ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติเร่ืองขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หมวดค่าท่ีดิน
      และส่ิงก่อสร้าง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  
        ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  
      มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือขออนุมัติแก้ไข
      เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2554 หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โดยมีหลักการและ
      เหตุผลดังนี้             
      หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
      ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554   ในหมวดค่าท่ีดินและ 
      ส่ิงก่อสร้าง    
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     กองการศึกษา 
    แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

    - ค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
      งบประมาณตั้งไว้ 15,000,000 บาท  (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

     ข้อความเดิม 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ช้ัน  จํานวน  1 หลัง  
    ขนาดกว้าง 19.50  เมตร  ยาว 40 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

     1,548  ตารางเมตร  โดยแบ่งพ้ืนท่ีการใช้สอยดังนี้ 
             ช้ันท่ี 1  และช้ันท่ี  2  แบ่งเป็นห้องเรียน  จํานวน  10  ห้อง 

                      ช้ันท่ี 3  แบ่งเป็นห้องสมุด ห้องพักครู ห้องธุรการและห้องผู้บริหาร 
      รวม 4 ห้อง พร้อมติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ   ครุภัณฑ์ประจําห้องเรียน   
      ถังเก็บน้ํา-ป๊ัมน้ํา   และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 

              ตามแบบแปลนของเทศบาล 

       ข้อความใหม่ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ช้ัน  จํานวน  1 หลัง  
    ขนาดกว้าง 19.50  เมตร  ยาว 40 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

     1,548  ตารางเมตร  โดยแบ่งพ้ืนท่ีการใช้สอยดังนี้ 
             ช้ันท่ี 1  และช้ันท่ี  2  แบ่งเป็นห้องเรียน  จํานวน  10  ห้อง 

                      ช้ันท่ี 3  แบ่งเป็นห้องสมุด ห้องพักครู ห้องธุรการและห้องผู้บริหาร 
      รวม 4 ห้อง พร้อมติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ   ครุภัณฑ์ประจําห้องเรียน   
      ถังเก็บน้ํา-ป๊ัมน้ํา  งานปูตัวหนอนด้านหน้าอาคาร งานไฟฟ้าและงานประปา 

              ตามแบบแปลนของเทศบาล 

       เหตุผล  ตามท่ีเทศบาลนครระยอง  ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
       เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รายการก่อสร้าง
       อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  งบประมาณตั้งไว้   
       15,000,000 บาท  (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  โดยได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน
       ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ไปแล้วนั้น  ปรากฏว่ายังไม่สามารถดําเนินการ
       ก่อสร้างได้ เนื่องจากโรงเรียนได้รับบริจาคท่ีดินเพ่ิมเติมจากสมาคม 
       ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต-เทศบาลนครระยอง ส่งผลให้พ้ืนท่ี 
       ดําเนินการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  จึงมีความจําเป็น ต้องปรับเปล่ียน
       ปริมาณงานบางส่วน   เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีดําเนินการ   
       ท้ังนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

   ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4  การโอนและแก้ไข
      เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  “การแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
      งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทําให้
      ลักษณะ  ปริมาณ   คุณภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง    

    ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” 
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                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง  เพ่ือท่ี
      เทศบาลจะได้ ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
      ขออนุญาตกราบเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ความกระจ่าง 
      ในเร่ืองนี้ครับ เดิมอาคารเรียนนี้ได้ตั้งงบประมาณ และได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว 
      หลังจากได้ผู้รับจ้างแล้ว ปรากฏว่ามีผู้บริจาคกําลังทรัพย์ โดยซ้ือท่ีดินบริจาค
      ให้โรงเรียนโดยสมาคมผู้ปกครองและครู จึงมีความจําเป็นต้องย้ายสถานท่ี
      ก่อสร้างเพ่ือความเหมาะสมและสวยงาม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
      โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จึงมีความจําเป็นต้องนําเร่ืองนี้เข้ามาขอ
      อนุมัติจากสภาท้องถิ่นเพ่ือขยับพ้ืนท่ีในการก่อสร้าง เพ่ือท่ีให้เกิดประโยชน์
      สูงสุดแก่โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล    ทางคณะผู้บริหาร ขอเรียนเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติท่ีประชุมครับ 
      ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลง 
      คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ      
      พ.ศ. 2554 หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ขอได้โปรดยกมือด้วยครับ   

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลนครระยองมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ครับ  

มติที่ประชุม     - อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ประจําปี
     งบประมาณ พ.ศ. 2554 หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้างได้   

ระเบียบวาระที่ 9  ญัตติอื่น ๆ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติอ่ืน ๆ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล    ฝ่ายผู้บริหารได้มีญัตติเพ่ิมเติม เข้ามาในสภาเทศบาลขอให้พิจารณา 
      มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการบริหารคลินิกชุมชน
      อบอุ่นเทศบาลนครระยอง และจะนําเข้ามาพิจารณาในคร้ังนี้ ไม่ทราบว่ามี
      ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขัดข้องหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มี เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  
       ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ด้วยนายกเทศมนตรี มีความ
      จําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือขอให้พิจารณา 
      มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการบริหารคลินิกชุมชน
      อบอุ่นฯ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
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      หลักการ  ขอให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณามอบหมายสมาชิกสภา
      เทศบาล จํานวน 2 ท่าน เป็นคณะกรรมการบริหารคลินิกชุมชนอบอุ่นฯ  

      เหตุผล  เทศบาลนครระยอง ได้สมัครเข้าเป็นคู่สัญญากับสํานักงาน 
      หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจําระดับ
      ปฐมภูมิ  มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2553 และประกาศเทศบาลนคร
      ระยอง เร่ืองระเบียบเทศบาลนครระยอง ว่าด้วยการบริหารคลินิกชุมชน
      อบอุ่น เทศบาลนครระยอง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 (พ.ศ. 2554) 
      หมวดท่ี 2 คณะกรรมการบริหารคลินิกชุมชนอบอุ่น ข้อ 8 คณะกรรมการ
      บริหารคลินิกชุมชนอบอุ่น ประกอบด้วย   
      1. นายกเทศมนตรี            ประธานกรรมการ  
      2. รองนายกเทศมนตรี               รองประธานกรรมการ  
      3. รองปลัดเทศบาล           รองประธานกรรมการ  
      4. ผู้อํานวยการสํานักการคลัง       กรรมการ  
      5. ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ     กรรมการ  
      6. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลระยองหรือผู้แทน   กรรมการ  
      7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองหรือผู้แทน  กรรมการ  
      8. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุขท่ี        
             นายกเทศมนตรี แต่งตั้ง จํานวน 2 คน   กรรมการ  
      9. ตัวแทนภาคประชาชนท่ีนายกเทศมนตรีแต่งตั้ง   
                  จํานวน 4 คน            กรรมการ  
       10. สมาชิกสภาเทศบาลท่ีสภาเทศบาลคัดเลือก  
             จํานวน 2 คน       กรรมการ  
      11. หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข   กรรมการและเลขานุการ  
      12. หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข         ผู้ช่วยเลขานุการ  

      คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี และมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้  
       1. บริหารจัดการคลินิกชุมชนอบอุ่น ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
      คลินิกชุมชนอบอุ่นอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
     2. กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ในการดําเนินการให้ 
      สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวง
      สาธารณสุข จังหวัด และสภาวะสุขภาพของประชากรภายในเขตรับผิดชอบ  
     3. วางระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดอ่ืนใดท่ีจําเป็น  
     4. จัดให้มีระบบข้อมูลและสารสนเทศ ท่ีใช้ในการบริหารและ 
      ให้บริการท่ีเก่ียวข้องภายในเครือข่ายของหน่วยบริการ สํานักงานเทศบาล 
      และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานักงานหลักประกันสุขภาพ  สํานักงาน
      สาธารณสุขจังหวัดระยอง  
     5. กําหนดนโยบายเก่ียวกับการเงิน การคลัง การใช้งบประมาณ ของ
      คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง โดยคํานึงถึงประสิทธิผลการ 
      ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนเป็นสําคัญ  
     6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินงานท่ี 
      เก่ียวข้องได้ตามความจําเป็น   
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     ซ่ึงคณะกรรมการบริหารคลินิกชุมชนอบอุ่นฯ ตามโครงสร้างฯ ลําดับท่ี 10 
      พ้นจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารคลินิกชุมชนอบอุ่นฯ เนื่องจาก
      ครบวาระการดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล ในวันท่ี 8 เดือน มีนาคม 
      พ.ศ. 2555 และในขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ได้เข้ารับตําแหน่ง
      เรียบร้อยแล้ว  จึงมีความจําเป็นต้องสรรหาคณะกรรมการบริหารคลินิก
      ชุมชนอบอุ่นฯ ซ่ึงมาจากสภาเทศบาล จํานวน 2 ท่าน เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป  

     จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณามอบหมาย
      สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 2 ท่าน เป็นคณะกรรมการบริหารคลินิกชุมชน
      อบอุ่นฯ เพ่ือท่ีเทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไป  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ในญัตตินี้ท่านเห็นสมควรว่าจะมอบหมาย 
ประธานสภาเทศบาล    ให้สมาชิกสภาเทศบาลนครระยองท่านใดเป็นคณะกรรมการ บริหารคลินิก 
      ชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง จํานวน 2 ท่าน ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่าน
      สมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ์ ครับ 

นายบุญปลูก  ณีวงษ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายบุญปลูก  ณีวงษ์  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอเสนอสมาชิกสภาเทศบาล 
      จํานวน 2 ท่าน ดังนี้ครับ         
     1. นางอําไพ  วงเวียน 
     2. นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล     

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ์  
ประธานสภาเทศบาล    ได้เสนอช่ือคณะกรรมการชุดนี้ จํานวน 2 ท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

         (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายช่ือเพ่ิมเติม เป็นอันว่ามติของสภา  
        เทศบาลแห่งนี้ได้มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ
      บริหารคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง จํานวน 2 ท่าน ดังนี้  
     1. นางอําไพ  วงเวียน 
     2. นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล     

มติที่ประชุม     - พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการบริหารคลินิก 
                ชุมชนอบอุ่นเทศบาลนคระยอง ได้แก่ นางอําไพ  วงเวียน และนายไพฑูรย์ 
     รัตนพรวารีสกุล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลมีเร่ืองใดท่ีจะนําเสนอทางฝ่ายคณะผู้บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ครับ 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล     ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  
      ท่านประธานสภาเทศบาลครับ สําหรับในญัตติอ่ืน ๆ นี้ ผมมีอยู่เร่ืองหนึ่งท่ี
      อยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังผู้บริหารให้ช่วย
      พิจารณา ซ่ึงเป็นข้อเสนอแนะครับ คือมีอยู่โครงการหนึ่งเป็นโครงการท่ีผมเห็น
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      ว่ามีความจําเป็น คือโครงการแก้ปัญหาน้ําท่วมขังบริเวณชุมชนหลังวัดป่าประดู่ 
      ท่านประธานสภาเทศบาลครับ การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังบริเวณหลังวัดป่าประดู่ 
      ซ่ึงเป็นปัญหาทุกคร้ังในฤดูฝน ปัญหาท่ีเทศบาลและคณะผู้บริหารได้กรุณา
      แก้ไขปัญหามาตลอดคือการแก้ไขปัญหาโดยมีการติดตั้งป้ัม หรือการหาทาง
      ระบายน้ํา ซ่ึงเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีได้ผลในระดับหนึ่ง จากการท่ีผมได้ลงพ้ืนท่ี 
      กับประธานชุมชน หรือพ่ีน้องประชาชนในเขตหลังวัดป่าประดู่ มีความเห็นว่า
      น่าจะมีการแก้ปัญหาท่ีดีกว่านี้ ซ่ึงหมายความว่าแก้ปัญหาได้ดีขึ้น และเป็นการ
      แก้ปัญหาในระยะยาว นั่นก็คือการหาพ้ืนท่ีท่ีจะมาทําเป็นแก้มลิงเพ่ือกักเก็บน้ํา
      ในช่วงท่ีมีฝนตกและมีปริมาณน้ําฝนมาก จากการท่ีผมได้ไปดูพ้ืนท่ีบริเวณหลัง
      ชุมชนวัดป่าประดู่ คือระหว่างหลังวัดป่าประดู่เช่ือมกับถนน ค. 2 ซ่ึงบริเวณนั้น
      จะมีพ้ืนท่ีค่อนข้างต่ํา และเดิมเป็นพ้ืนท่ีรับน้ํา แต่ปัจจุบันพ้ืนท่ีบริเวณนั้นมีการ
      ซ้ือขายกันค่อนข้างมาก เร่ิมมีการถมท่ีกันมากขึ้น เดิมมีการระบายน้ําไปได้
      ด้วยดี แต่ปัจจุบันนี้ทําให้ไม่มีการระบายน้ําท่ีดี ปัญหาคือทําให้บริเวณนั้นเกิด
      น้ําท่วมขังเม่ือมีฝนตก หากตกลงมาประมาณคร่ึงช่ัวโมงหรือหนึ่งช่ัวโมงจะมี
      ปัญหาทันที  ฝากเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร หากทํา
      โครงการแก้มลิงนี้ได้แล้ว จะไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 3 ท่ีท่านนายกเทศมนตรี
      ได้กรุณาเสนอต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ ซ่ึงก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
      ประชาชนให้มีความสุขท้ังทางใจ และทางร่างกาย ในข้อท่ี 3 คือ เป็นการเพ่ิม
      พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ คือกรณีนี้หากไปทําแก้มลิงโดยหาพ้ืนท่ีได้นั้น เราสามารถ
      ไปขุดเป็นสระน้ําหรือบ่อน้ําขนาดใหญ่ และรอบ ๆ อาจจะทําเป็นพ้ืนท่ีออก
      กําลังกาย หรือเป็นพ้ืนท่ีให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ ก็จะเป็นการเพ่ิม
      สวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งของเขตเทศบาลนครระยอง ซ่ึงบริเวณสุขุมวิทฝ่ัง 
      ทิศเหนือนั้นเท่าท่ีผมดูในเขต 1 ไม่มีพ้ืนท่ีท่ีเป็นสวนสาธารณะเลย ปัจจุบันนี้
      ประชาชนส่วนใหญ่มาออกกําลังกายท่ีสวนศรีเมือง ซ่ึงคับแคบและแออัด 
      ดังนั้นผมจึงมีข้อเสนอว่าถ้าเป็นไปได้ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง
      ผู้บริหารให้ช่วยพิจารณาในโครงการนี้ด้วย ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ไม่ทราบมี 
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์ ครับ  

นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล     ท่ีเคารพทุกท่าน ดิฉันขอเสนอเร่ืองน้ําท่วมบริเวณตลาดวัดลุ่มฯ ซ่ึงบริเวณนั้น
      จะมีท่อระบายน้ํา บางช่วงจะเป็นท่อท่ีกําลังแตกอยู่ และมีตะแกรงท่ีกรองขยะ
      ซ่ึงมันค่อนข้างห่างทําให้ขยะลงไปอุดตัน เม่ือมีฝนตกมาก ๆ น้ําจะท่วม แม่ค้า
      ได้รับความเดือดร้อนมาก ซ่ึงเขาร้องเรียนมาหลายคร้ังแล้ว อยากให้ทาง
      เทศบาลช่วยคือหากยังทําท่อไม่ได้ก็ให้ปรับเปล่ียนตะแกรงเพ่ือไม่ให้ขยะหล่น
      ลงไป ขอบคุณค่ะ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญครับ           
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ    
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  
        ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล
      ท้ังสองท่านขออนุญาตเอ่ยนามครับ คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล และคุณวรกมล  
      ป่ินปล้ืมจิตต์ ท่ีได้เสนอแนะปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบ ซ่ึงตามท่ี
      สมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ได้เสนอมานั้นเป็นความคิด
      ของพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาเทศบาล หรือคณะผู้บริหาร ท่ีได้เคย 
      พูดไปเม่ือสมัยท่ีแล้วว่าอยากจะดําเนินการซ้ือท่ีดินแปลงนั้นเหมือนกัน 
      เนื่องจากว่าเป็นแปลงท่ีมีประโยชน์จริง ๆ สามารถทําเป็นแก้มลิงรับน้ําจาก
      หลังวัดป่าประดู่ได้แทบท้ังหมด นอกจากจะเป็นแก้มลิงรับน้ําแล้วนั้น ยัง
      สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้เป็นสวนสาธารณะแก่พ่ีน้องชาวเขต 1 หลังวัดป่าประดู่ 
      เพ่ือมาออกกําลังกายได้ วัตถุประสงค์ตอนนั้นท่ีเร่ิมคิดทําก็คือมีความคิดท่ี
      ต้องการจะซ้ือ เนื่องจากว่า ณ ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถน้ํา รถดับเพลิง ท่ี
      จําเป็นต้องใช้น้ําสําหรับล้างตลาด หรือมาดับเพลิงบ้าง ซ่ึงไม่สามารถมีแหล่งน้ํา
      ท่ีจะสูบไปใช้ได้ ทําให้ต้องออกไปนอกเขต ไปตามพ้ืนท่ีเอกชนไปขอน้ําเขาเพ่ือ
      สูบน้ํามาใช้ บางคร้ังเจ้าของท่ีเอกชนโทรมาบอกว่าไม่สามารถอนุญาตได้แล้ว 
      เนื่องจากรถน้ําค่อนข้างหนัก เม่ือไปเหยียบคันดิน คันบ่อ ของเขาทําให้เกิด
      ความเสียหาย บางคร้ังก็มีท่ีท่ีเป็นของสมาชิกสภาเทศบาลเราเองซ่ึงอนุญาตให้ใช้ 
      ขออนุญาตเอ่ยนามครับ คือท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย  
      ท่านบอกว่าอนุญาตให้ไปเอาน้ําท่ีบ่อทรายได้ ซ่ึงปัจจุบันคุณประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย 
      ก็มีความจําเป็นต้องใช้ประโยชน์ในบ่อทราย ทําให้ไม่สามารถไปเอาน้ําได้อีก 
      จึงกราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าหากท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
      พอท่ีจะรู้จักกับเจ้าของท่ีท่านใด ฝากกราบเรียนไปเลยว่าขอให้เสนอราคาอย่า
      ให้สูงมาก เพราะหากสูงเกินไปคณะกรรมการจะซ้ือลําบาก เจ้าหน้าท่ีจะไปซ้ือท่ี
      ท่ีมีราคาแพงทําให้เจ้าหน้าท่ีลําบากใจ เนื่องจากเกรงว่าจะไปผิดข้อกฎหมาย 
      ข้อระเบียบต่าง ๆ เจ้าหน้าท่ีจะเดือดร้อน ซ่ึงท่ีบริเวณดังกล่าวราคาก็ไม่น่าจะสูง
      ไปมากเท่าไร หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดพอจะรู้จักกับเจ้าของท่ีก็พยายาม
      ช่วยประสานให้ด้วย ผมจะไปเจรจาด้วยตัวเองเพ่ือขอต่อรองราคา ซ่ึงต้อง
      ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ครับ ท่ีเสนอแนะ
      เร่ืองนี้มา ส่วนอีกท่านหนึ่งคือท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต ์
      อภิปรายไปเม่ือสักครู่ในเร่ืองขยะอุดตัน ซ่ึงเร่ืองนี้ก็เป็นเร่ืองท่ีน่าเห็นใจครับ 
      ขยะไปอุดตัน เวลาฝนตกมาน้ําก็ท่วม เร่ืองนี้ผมจะให้ทางสํานักการสาธารณสุข
      และส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะฝ่ายช่างสุขา ไปดําเนินการแก้ไขปัญหาให้  
      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญครับ           
ประธานสภาเทศบาล     
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      (  -ไม่มี-  ) 

 

 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติม วันนี้สภา 
ประธานสภาเทศบาล                  เทศบาลนครระยอง ก็ได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
      ผมขอขอบคุณตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านผู้แทนท่าน 
      ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง คุณธีรพันธ์  ศิริปัทมานนท์ คณะผู้บริหาร  
      ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ผมขอปิดการประชุมครับ   

(ปิดประชุมเวลา 16.00  น.) 
 

           (ลงช่ือ)            มนตรี  นันตติกูล            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                       เลขานุการสภาเทศบาล 

            (ลงช่ือ)        วรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์        ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์) 

                                        (ลงช่ือ)    ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงช่ือ)      พจนาท  นัยพงค์ประสิทธ์ิ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธ์ิ)    

         (ลงช่ือ)      ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

         (ลงช่ือ)           อนุสรณ์  สุรนารถ           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 
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           (ลงช่ือ)                                            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                       เลขานุการสภาเทศบาล 
 

            (ลงช่ือ)                                         ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์) 
 

                                        (ลงช่ือ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

 

         (ลงช่ือ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธ์ิ)    

 

         (ลงช่ือ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 

         (ลงช่ือ)                                           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


