
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 

วันที่  7  ธันวาคม  2560 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
3. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
5. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
8. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
9. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี            (ไปราชการ) 
2. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี    (ไปราชการ) 
3. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี    (ไปราชการ) 
4. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี    (ไปราชการ) 
5. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล           (ลากิจ) 
6. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล           (ลากิจ) 
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7. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล           (ลากิจ) 
8. นางวรกมล   ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล           (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
4. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รก.ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
6. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
10. นายชนินทร์ จันทน์ขาว รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
12. นางสุภา ข างาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
13. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
14. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
15. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
16. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
18. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
19. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
20. นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง 
21. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
22. ว่าที่เรือตรีเชาวลิต เล็กโล่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
23. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
24. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
25. นายอัฏฐชัย ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
26. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
27. จ่าเอกหญิงลักส์ คงทรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
28. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
29. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
30. นางสาวปริยา จิตรพัฒนากุล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
31. นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
32. นางสาวเสาวลักษณ์ สืบนุการวัฒนา นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
33. นางจุไรวรรณ สมานสินธุ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
34. นางสมฤดี รัตนวิจิตร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
35. นางสาวปิยะรัตน์ สัจจาธรรม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
36. นางวลัยพร ธนสินทว ี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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37. นางอินทิราณี วันทอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
38. นางกล่อมจิตต์ เจริญวัฒน์ เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน 
39. นางอภิญญา กล่อมแก้ว เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน 
40. นางสาวขวัญชนก ลี้หยง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 
41. นางสาวทัศนีย์ ปลื้มเกษร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
42. นางสาวปิยะนุช พ่วงความสุข เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 
43. นางสาวอ าไพ ชวนสินธุ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
44. นางนุชจรีย์ โชติช่วง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร 
45. นางสาวสุมานา ปรางศรี พนักงานจ้างทั่วไป 
46. นางศิริทรัพย์ พืชโพธิ์งาม นักข่าว 
47. นายบรรเจิด ภักด ี นักข่าว 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 บดันี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  
  ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                     ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 
        นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วม 

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1  บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการเปิดประชุม    
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศเรียกประชุมครับ  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล        สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2560 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

  นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม  
  2560  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี 2560  ตั้งแต่วันที่  
  10 พฤศจิกายน  2560  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 4 ประจ าปี 2560 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแต่วันที่ 10  
  พฤศจิกายน  2560  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน  
  ประกาศ  ณ  วันที่  24  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา 
  ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                       

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้รับทราบ ดังนี้ 

      1. เรื่องรับโอนพนักงานสถานธนานุบาล จ านวน 1 ราย  
เนื่องด้วย นางลัดดา  โกสีย์ ต าแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลนครระยอง      
ท่านเดิมได้เกษียณอายุราชการไป เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เทศบาลนครระยอง  

  จึงรับโอนนางสุภา  ข างาม ซึ่งโอนย้ายมาจากสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองจันทบุรี  
  ให้มาด ารงต าแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลนครระยอง  

    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2  ตุลาคม  2560  เป็นต้นไป  ยินดีต้อนรับครับ 

    (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

       2. เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล จ านวน 6 ราย ได้แก่  

     1.) นางสาว ณัฐมน  แซ่โง้ว พนักงานเทศบาล ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
         บรกิารและเผยแพร่วชิาการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  

     สังกัดกองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองมาบตาพุด  
     อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการ 
     และเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) กองวิชาการและ 
     แผนงาน เทศบาลนครระยอง 

    (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

    2.) นางสาวปริยา  จิตรพัฒนากุล พนักงานเทศบาล ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล-
        ปฏิบัติการ สังกัดส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครหาดใหญ่  

    อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บ 
    รายได้ปฏิบัติการ งานเร่งรัดและพัฒนารายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และ 
    กิจการพาณิชย์ ส่วนพัฒนารายได้ ส านักการคลัง เทศบาลนครระยอง 

    (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

     3.) นางสาวขวัญชนก  ลี้หยง  พนักงานเทศบาล ต าแหน่งนักจัดการ       
     งานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายปกครอง  
     ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านค่าย อ าเภอบ้านค่าย  
     จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร- 
     ปฏิบัติการ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน   
     ฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง 

    (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 
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4.) นางสาวทัศนีย์  ปลื้มเกษร พนักงานเทศบาล ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
    ปฏิบัติงาน งานเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
    ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา  
    จังหวัดชลบุรี มาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
    งานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง   

           ทัง้นี ้ตั้งแตว่ันท่ี 2  ตุลาคม  2560  เป็นต้นไป  

    (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

     5.) นางสาวปิยาภรณ์  เนินฉาย พนักงานเทศบาล ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย  
     พัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ฝ่ายพัฒนารายได้  
     กองคลัง เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
      มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  
      ฝ่ายสถิติการคลัง ส่วนบริหารการคลัง ส านักการคลัง เทศบาลนครระยอง 

          ทัง้นี ้ตั้งแตว่ันท่ี  16  ตุลาคม  2560  เป็นต้นไป  

    (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

     6.) นางสาวณัฐริกา  ซื่อมาก พนักงานเทศบาล ต าแหน่งหัวหน้า  
     ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     ระดับต้น) สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลทับมา  
     อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  
     (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  
     ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักการสาธารณสุขและ 
     สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน   
     2560 เป็นต้นไป ซึ่งผมได้รับแจ้งว่านางสาวณัฐริกา  ซื่อมาก  
     ไม่สามารถมารายงานตัวในที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้  
     เนื่องจากไปราชการ แต่ผมจ าเป็นต้องแจ้งให้ทางสภาเทศบาลได้รับทราบ 

    (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

     3. เรื่องรับโอนพนักงานส่วนต าบลมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล  
      จ านวน 1 ราย คือ จ่าเอกหญิงลักส์  คงทรัตน์ พนักงานส่วนต าบล  

  ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  
  สังกัดส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมืองระยอง  
  จังหวัดระยอง มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
  บริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการแพทย์  
  เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2560  เป็นต้นไป 

    (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เทศบาลนครระยองยินดีต้อนรับทั้ง 8 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 



 6 

4. ขอเชิญทุกท่านร่วมงานภูมิบุรีศรีระยอง ครั้งที่ 12 ในวันที่ 8 - 9  
  ธันวาคม 2560 และในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 จะมีการตั้งขบวนบริเวณ 
  หน้าส านักงานเทศบาลนครระยอง เวลา 16.30 น. ขบวนจะเคลื่อนในเวลา  
  17.00 น. ขอเชิญชวนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  ฝ่ายบริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย  
  ขอบคุณครับ  

มติที่ประชุม      - รับทราบ                      

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3   
                        ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล            สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28  

  กันยายน 2560 ท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ  

  (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
       ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
         เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  

  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560   
  โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันที่ 28  
  กันยายน 2560   

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติเรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
                      รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผล  
ประธานสภาเทศบาล         แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
               นายกเทศมนตรี  ขอเสนอญตัติ เรือ่ง การรายงานผลการติดตามและประเมินผล  

  แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  ต่อสภาเทศบาลนครระยอง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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  หลักการ   ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
  นครระยอง รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ต่อสภาเทศบาลนครระยอง  
  มาเพ่ือทราบ 

  เหตุผล   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 29 (3) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
  ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ 
  ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
  เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย 
  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง 
  ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

          บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อนายกเทศมนตรีนครระยองแล้ว  
  ตามเอกสารแนบท้าย         

จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยองมาเพ่ือทราบ  
  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมจะขออ่านรายชื่อคณะกรรมการ  
  ติดตามผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ซึ่งประกอบด้วย 

  1. นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา     ประธานกรรมการ  
  2. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ์     กรรมการ  
  3. นายบุญปลูก  ณีวงษ์     กรรมการ  
  4. นายเรวัติ สุขภิรมย์      กรรมการ  
  5. นายมานะ  สุกใส      กรรมการ  
  6. ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง   กรรมการ  
  7. ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ระยอง   กรรมการ  
  8. นางอินทปัทม์ บรรจงอักษร     กรรมการ  
  9. นายเฉลิมพล ฟองสายทอง     กรรมการ  
  10. นายมานพ  ศรีสุพรรณถาวร    กรรมการ  
  11. นางวัฒนา  ชูวิทย์สกุลเลิศ     กรรมการ  

และเลขานุการ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตร ีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค ์
ประธานสภาเทศบาล      จะสอบเพิ่มเติมขอเชิญครับ 

  (  -ไม่มี-  )  

มติที่ประชุม      - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน 

นางอ าไพ  วงเวียน - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่เคารพ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 สิ่งที่จะพูด 
  ในวันนี้คือจะฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปยังผู้บริหารว่าในเรื่องของสะพาน  
  เปี่ยมพงศ์สานต์นั้นก็สวยสดงดงามดีแล้ว และเป็นที่ต้องตาต้องใจของพ่ีน้อง  
  ประชาชน และท่ีส าคัญคือพ่ีน้องประชาชนต้องตาต้องใจแล้วเขาก็จะเป็นหู  
  เป็นตากับเทศบาลนครระยอง มีค าถามฝากถามมามากเลยว่าสะพานสวยแล้ว  
  ช้างดูเป็นสง่าราศีดีส าหรับเทศบาลนครระยอง แต่ที่ส าคัญคือช้างแบกสายไฟไว้ 
  ทั้งสองตัว คือฝั่งทางขาออกไปตลาดวัดลุ่ม ตรงนี้ไม่ทราบว่าหน่วยงานไหน 
  ดูแลตรงนี้ จึงต้องการจะให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงให้กับพ่ีน้องประชาชนที่เขาก าลัง 
  รับฟังการถ่ายทอดอยู่ด้วย ซึ่งประชาชนเขาเน้นย้ ามาว่าต้องเรียนให้ 
  ท่านนายกเทศมนตรีทราบ จึงขอรบกวนให้ท่านนายกเทศมนตรีช่วยชี้แจง 
  ให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน เชิญท่านสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลท่านต่อไป เชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ต้องขอบพระคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่รับฟังข้อเสนอแนะจากพ่ีน้อง  
  ประชาชน และมาน าเสนอให้คณะผู้บริหารให้ไปแก้ไข โดยเฉพาะเรื่อง 
  สะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ เกี่ยวกับสายไฟที่อยู่บนหลังช้าง ซึ่งตอนนี้ได้ประสานไป  
  ยังบริษัทที่เป็นเจ้าของสายสื่อสารแต่ละบริษัท และประสานการไฟฟ้าว่าเร็วๆ นี้ 
  จะมาจัดการเอาสายไฟ และสายสื่อสารต่างๆ นั้นลงไว้ใต้ดิน และรอดใต้สะพาน  
  ซึ่งเทศบาลนครระยองเองก็ได้ท าคานสะพานรอรับไว้เรียบร้อยแล้ว  
  คาดว่าอีกไม่นานคงจะน าสายดังกล่าวลงไว้ใต้สะพานเรียบร้อย จึงกราบเรียน 
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ 
  ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม วันนี้สภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      นครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ  

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   

 

(ปิดประชุมเวลา 14.30 น.) 
 
 
 

            (ลงชื่อ)                                           ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม  
                
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        

 
                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  
 

 
 

 
 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

 

 
 
 
 
 
 


