
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 

วันที่  8  มิถุนายน  2560 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

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

1. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล     (ลากิจ) 
2. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล     (ลาป่วย) 
3. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล     (ลากิจ) 
4. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล     (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
3. นางกิ่งแก้ว ถนอมถ่ิน ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
4. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
6. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นายชนินทร์ จันทน์ขาว รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
10. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
11. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
12. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
13. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
14. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
15. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
16. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
17. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
18. นายอัฏฐชัย ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
19. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
20. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
21. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
22. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
23. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
24. นางสาวนิทรา ลาภเวที หัวหน้าฝ่ายป้องกันควบคุมโรค 
25. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
26. นางสาวดวงพร เสงี่ยมรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
27. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
28. ว่าที่เรือตรีเชาวลิต เล็กโล่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
29. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
30. นางสาววัชรีย์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง 
31. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
32. นางสาวอรทัย ศรีพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
33. นางสมฤดี รัตนวิจิตร  นักประชาสัมพันธ์ 
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34. นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์ นักทรัพยากรบุคคล 
35. นางสาวอุษณี โสธนะ นักทรัพยากรบุคคล 
36. นางสาวปิยะนุช พ่วงความสุข เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
37. นางนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร เจ้าพนักงานธุรการ 
38. นางสาวปิยะรัตน์ สัจจาธรรม เจ้าพนักงานธุรการ 
39. นางสาวสุนิสา บุญฤทธา เจ้าพนักงานธุรการ 
40. นางดวงรัตน์ จันทร์ก าเหนิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
41. นางสาวณัชชา ดุษฎีวงษ์ก าจร  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
42. นางสุมนา ปรางศรี พนักงานจ้างทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 บดันี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  
  ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

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

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1  บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการเปิดประชุม    
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศเรียกประชุมด้วยครับ  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล        สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2560 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

  นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าป ี2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560   
  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 10  
  พฤษภาคม  2560  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน อาศัยอ านาจ 
  ตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  
  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  
  ประจ าปี 2560 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม  2560   
  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน ประกาศ  ณ  วันที่  24  เมษายน  พ.ศ. 2560 
  นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                       
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้รับทราบ เรื่องรับโอนพนักงาน 

  เทศบาล จ านวน 1 ท่าน คือ นางศศิธร บัวศรี พนักงานเทศบาล  
  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองการศึกษา เทศบาลต าบลแกลงกะเฉด  
  จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานวางแผนบุคคลากร 
  และทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เทศบาลนครระยอง ยินดีต้อนรับครับ  

   (-  ที่ประชุมปรบมือ-  )  

มติที่ประชุม      - รับทราบ                      

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 2  
                        ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 27  เมษายน  2560 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล            สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560  
        สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ  

  (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
       ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
         เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ  

  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ  
  สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560  

ระเบียบวาระท่ี  3  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ. 2560  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  
ประธานสภาเทศบาล         ต่อสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ. 2560 เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
               ดว้ยนายกเทศมนตรี ต้องรายงานแสดงผลการปฏิบตังิานตามนโยบายท่ีได้  

  แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน และสร้าง 
  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  เทศบาลนครระยองได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี        
  พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ขึ้นตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีนครระยองได้แถลงไว้ 
  ต่อสภาเทศบาลนครระยอง  เป็นประจ าทุกปี 
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  เหตุผล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ 
  ปัจจุบัน มาตรา 48  ทศ   วรรค 5   ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผล 
  การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  
  และประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการ 
  บริหารงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ  

     การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  
  ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่เทศบาลนครระยองในการบริหารงานให้เกิด 
  ประโยชน์สุขต่อประชาชนในชุมชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ และความมี 
  ประสิทธิภาพ 

              จึงขอเสนอญตัติเพ่ือรายงานผลการปฏิบตังิานตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงไว้  
       ตอ่สภาเทศบาล ให้สภาเทศบาลนครระยองทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตร ี
ประธานสภาเทศบาล       

      (  -ฉายวีดีทัศน์ แสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

  (  -ไม่มี-  )  

มติที่ประชุม      - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4   ญัตติเรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
                      รอบรายไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล         เทศบาลนครระยอง รอบรายไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
               นายกเทศมนตรี ขอเสนอญตัติ เรือ่ง การรายงานผลการติดตามและประเมินผล  

  แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง รอบรายไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2560 ต่อสภาเทศบาลนครระยอง  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง                
  รอบรายไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  ต่อสภาเทศบาลนครระยองมาเพ่ือทราบ 

  เหตุผล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 29 (3) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ 
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  ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ  
  สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ  
  ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ 
  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน 
  เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี           

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง      
  ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  รอบรายไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
  ต่อนายกเทศมนตรีนครระยองแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย         

จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยองมาเพ่ือทราบขอบคุณครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล ต้องขอกราบเรียนว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าว 
  เทศบาลนครระยองได้แต่งตั้งข้ึน ตามหนังสือที่ 1142/2559  
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหาร 
  ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
  นครระยอง ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย  

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 กรองสายทอง    กรรมการ  
10. นายมานพ  ศรีสุพรรณถาวร    กรรมการ  
11. นางวัฒนา  ชูวิทย์สกุลเลิศ    กรรมการและ  

เลขานุการ  

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  แผนพัฒนา  

2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
  แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ  
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล  
  แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่ 
  วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น 
  ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายน  
  และภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
  หรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร หากค าสั่งใดที่ขัดแย่ง 
  กับค าสั่งนี้ ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 2  
  พฤศจิกายน 2559 ลงชื่อ นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี และขอขอบคุณท่านคณะกรรมการติดตาม 
ประธานสภาเทศบาล   และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

  ประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

มติที่ประชุม    - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล         เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดค่าท่ีดินและ 

            สิง่ก่อสร้าง เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

  นครระยอง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้             

  หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
  จ านวน 1 รายการ  ดังนี้ 

               กองการศึกษา 
         แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

                        งบลงทุน/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
                       - ค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  

  งบประมาณ 23,700,000 บาท  (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)   
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
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  เหตุผล  ตามท่ี เทศบาลนครระยองได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการก่อสร้าง 
  อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า งบประมาณ 23,700,000 บาท  
  (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยได้ด าเนินการประกวดราคาโดยวิธีการ 
  ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ไปแล้วนั้น ในการนี้ผู้เสนอราคา  
  รายต่ าสุดไม่มาลงนามในสัญญา ท าให้เทศบาลต้องประกาศยกเลิกการประกวดราคา 
  รายการดังกล่าว และมีความจ าเป็นต้องเร่งประกาศประกวดราคาใหม่เพ่ือมิให้  
  งบประมาณตกเป็นเงินสะสม  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องมีการประมาณ 
  ราคากลางค่าก่อสร้างใหม่โดยปรับราคาค่าวัสดุ ค่าแรง และค่าด าเนินการให้ 
  เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และจาก  
  ภาวะเศรษฐกิจที่เพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้การประมาณราคาค่าก่อสร้างที่ค านวณใหม่ 
  สูงกว่าวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้  คณะผู้บริหารจึงได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไข  
  โดยมีมติให้ปรับลดรายการค่าก่อสร้างบางรายการตามความจ าเป็น เพ่ือให้ราคากลาง 
  ค่าก่อสร้างอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ 23,700,000 บาท (ยี่สิบสามล้านเจ็ด- 
  แสนบาทถ้วน) โดยมิให้ส่งผลกระทบกับประโยชน์ใช้สอยในอาคาร ทั้งนี้  
  เพ่ือให้สามารถจัดหาพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์  

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  
  “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง 
  สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” 

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือที่เทศบาล 
      จะได้ด าเนินการต่อไป ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ตามท่ีสภาเทศบาลแห่งนี้ 
      ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม จ านวน 23,700,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียน  
      ของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า หลังจากประกวดราคาโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
      ปรากฏว่ามีผู้รับจ้างมาเคาะราคาต่ าสุด แต่ไม่มาด าเนินการลงนามในสัญญา  
      เทศบาลได้ด าเนินการกระบวนตามกฎหมายกับผู้รับจ้างดังกล่าว แต่มีเหตุจ าเป็น 
      ที่ว่าโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ ายังมีความจ าเป็นที่ต้องใช้อาคารอยู่ เนื่องจากว่า  
        หากเทศบาลไม่แก้ไข งบประมาณดงักล่าวก็จะตกเป็นเงินสะสม แตเ่นือ่งจาก  
      ภาวะเศรษฐกิจและระยะเวลาได้เนิ่นนานมา ท าให้ราคาค่าวัสดุ ค่าอะไรต่าง ๆ  
      สูงขึน้ จงึจ าเป็นตอ้งตัดบางรายการท่ีไม่จ าเปน็ออกไปก่อน อยา่งเช่น   
      เครื่องปรับอากาศในห้องเรียนของนักเรียนซึ่งยังไม่มีความจ าเป็นเท่าไร  
      และต้องการจะให้อาคารนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จึงตัดงบประมาณให้อยู่ในวงเงิน 
      23 ,700,000 บาท เพื่อที่จะได้ด าเนินการประกวดราคาให้ทันภายในสิ้นเดือน  
       โดยให้เสร็จสิ้นภายในเดอืนกันยายน 2560 มิเช่นนั้นงบประมาณนี้จะตก  
      เป็นเงินสะสมไป จึงขออนุมัติสภาเทศบาลแห่งนี้เพ่ือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
      เพ่ิมเติมงบประมาณดังกล่าว จึงน าญัตตินี้เข้าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  
      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตตินี้         
ประธานสภาเทศบาล    ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญครับ  
        เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน ์ มโนพรศิรกุิล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล         
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
      เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีค าถามท่ีต้องการจะกราบเรียน  
      ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร ประเด็นที่หนึ่งที่ผมสงสัย  
      คืองบประมาณนี้เป็นงบประมาณประจ าปี 2558 ซึ่งระยะเวลาก็ผ่านมาเนิ่นนาน   
      พอสมควร ประมาณเกือบปีกว่าแล้ว แต่เหตุใดผู้บริหารถึงเพ่ิงจะมาน าเสนอ  
      ให้กับสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้รับทราบ และก็มีการเปลี่ยนแปลง    
      อีกประเด็นหนึ่ง ผมมองว่าประเด็นนี้เป็นการสร้างความเสียหายให้กับเทศบาล  
      เนื่องจากว่าตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้กราบเรียนให้ทางสภาเทศบาล  
      นครระยองได้รับทราบ คือ งบประมาณทั้งหมด จ านวน 23 ,700,000 บาท  
      จากเดิมมีการก่อสร้าง และก็มีครุภณัฑ์ต่าง ๆ ครบ แตว่่าระยะเวลาผา่นมา 
      เนิ่นนาน ท าให้ค่าก่อสร้างก็ดี หรือ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ มีการขึ้นราคาตรงนี้  
      ท าให้เทศบาลเสียโอกาส ซึ่งจะต้องไปตัดทอนบางสิ่งบางอย่างออกไป  
      ผมจึงต้องการทราบว่าบริษัทท่ียื่นเสนอในราคาที่ต่ า และไม่มาลงนามในสัญญานั้น 
      สาเหตเุพราะอะไร และพอจะเปิดเผยไดห้รอืไม่ว่าชื่อบรษัิทอะไร และเทศบาลมี  
      มาตรการอย่างไรบ้างในการด าเนินการกับบริษัทนี้ เพ่ือไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง  
      กับบริษัทอ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายในอนาคตต่อไปกับเทศบาล  
      เพราะว่าตามที่ทางนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้กับเทศบาลว่าต้องมีการตัดค่า  
      เครื่องปรับอากาศก็ดี ลดสเป็คบางอย่าง ผมคิดว่าตรงนี้ท าให้เกิดความเสียหาย  
      โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของที่ทางโรงเรียนไม่มีอาคารให้กับเด็กนักเรียนที่เรียน  
      ก็จะเกิดความเสียหายกับโรงเรียน และตัวนักเรียน ขอบคุณครับท่านประธาน  
      สภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล           
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน งบประมาณ 
อาคารเรียนตรงนี้เป็นงบเพิ่มเติมของปี 2558 หลังจากท่ีเทศบาล 
  ได้งบประมาณแล้ว จึงได้ด าเนินการออกแบบ และประกวดราคา ปรากฏว่า  
  บริษัท กนกพล เมื่อประกวดราคาไปแล้ว เทศบาลได้เชิญมาลงนามก็ไม่มา  
  เขาอ้างเหตุผลหลาย ๆ อย่าง ซึ่งอ้างแล้วเทศบาลก็ได้มีการท าหนังสือโต้ตอบ  
  เพ่ือชี้แจงกันไป ชี้แจงกันมา ปรากฏว่าเทศบาลก็รอเวลาไม่ได้ ซึ่งเชิญบริษัท 
  ดังกล่าวมาลงนามหลายครั้งก็ไม่มา โดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ เทศบาลจึงมีหนังสือ 
  ครั้งสุดท้ายว่าเทศบาลจะขอริบหลักประกัน จ านวนเกือบสองล้านบาท  
  หากบริษัทดังกล่าวไม่ยอมให้ริบ ก็ต้องไปสู้ในกระบวนการยุติธรรมชั้นศาลต่อไป  
  เทศบาลจึงมาเร่งด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบตรงนี้เพ่ือลดจ านวน 
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  เครื่องปรับอากาศในห้องเรียนลงไป เพื่อให้อยู่ในวงเงินงบประมาณ  
  จ านวน 23,700,000 บาท เพื่อจะด าเนินการไม่ให้ตกเป็นเงินสะสม  
  ส่วนเรื่องชื่อบริษัทผมไม่แน่ใจว่าจะตรงหรือไม่ครับ ผมจะขอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  
  หากผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ หากตรวจสอบแล้วก็จะขอชี้แจง  
  ให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งครับ เรื่องราวเป็นมาแบบนี้ครับ ซึ่งท าให้นักเรียน 
  เสียโอกาส แต่ตอนนี้เมื่อบริษัทเขาไม่มาลงนาม ก็จ าเป็นจะต้องริบ  
  หลักประกันตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  จากที่มาประกวดราคานั้น บริษัทท่ีอยู่อันดับสองเขาก็เสียโอกาส เทศบาลจะ  
  เรียกเขามาตกลง ได้หรือไม่ครับ ผมขอทราบแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง        
  โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
          เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  

  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง        

มติที่ประชุม   - อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณปกรณ์  แสงสุข 
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นายปกรณ์  แสงสุข  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ           
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายปกรณ์  แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 เรื่องคลอง  

  ปากน้ าใหม่ แต่เปลี่ยนชื่อใหม่ดีกว่า เพราะว่ามันคือสมบัติของชาติ หลักฐานก็มี 
  ว่าเป็นที่คลองปากน้ าใหม่ เสร็จแล้วโดนเขาเอาดินมาถมหลังจากท่ีออกโฉนดแล้ว 
  ผมก็ร้องเรียนไปหลายอย่างแล้ว กรมเจ้าท่าก็ร้อง ส านักงานท่ีดินก็ร้อง  
  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยองก็ร้องไปสองครั้งแล้ว กรุงเทพมหานครไปหนึ่งครั้ง  

     แต่ก็ยังไม่ได้เรื่องอะไรเลย จะท าอย่างไรถึงจะเอาตรงนี้คืนได้ และหากว่าผมจะ  
  เสนอในที่ประชุมเพ่ือจะขอมติ หรือฟังเสียงสมาชิกสภาเทศบาลจะได้หรือไม่  
  ว่าผมจะให้ท าอะไรสักอย่าง คือหากผมเสนอแต่ผู้บริหารจะไม่ท าก็ได้ เป็นสิทธิ  
  ของผู้บริหารจะวิเคราะห์เองว่าหากผมเสนอแบบนี้จะถูกหรือผิด  
  ไม่ทราบว่าท่านประธานสภาเทศบาลจะอนุญาตหรือไม่ครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ท่านก็ต้องเสนอก่อนครับ เพราะผมก็ไม่ทราบว่าที่ท่านต้องการเสนอนั้น
ประธานสภาเทศบาล    เป็นอย่างไร   

นายปกรณ์  แสงสุขขา  - คือผมต้องการเสนอให้เทศบาลนครระยองน าป้ายไปปักเลยว่าที่ตรงนี้  
สมาชิกสภาเทศบาล    เป็นที่สาธารณะในคลองปากน้ าใหม่ คนภายนอกห้ามบุกรุก เพราะในเมื่อ  

  หลักฐานก็มี ตามโฉนดก็มีว่าเป็นคลอง ชาวบ้านก็มี รูปถ่ายหมายศาลก็มี  
  และเราจะไปกลัวอะไร ประธานสภาเทศบาลครับผมอยู่มาห้าสมัยแล้ว ซึ่งก็ใกล้  
  จะหมดวาระแล้ว เกรงว่าจะไม่ทัน คือผมไม่รู้จะท าอย่างไรแล้วครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล ท ามาทุกอย่างแล้ว แต่เรื่องก็ยังเงียบอยู่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณปกรณ์  แสงสุขขา ครับ ให้ท่านท าหนังสือถึงผม 
ประธานสภาเทศบาล    เพื่อที่ผมจะได้น าส่งให้ฝ่ายผู้บริหาร และจะขอติดตามเรื่องให้ท่านอย่างใกล้ชิด  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่เป็นห่วงเรื่องที่ดินแปลงปากน้ าใหม่ คือเรื่องนี้ 
  ศูนย์ด ารงธรรมได้มีหนังสือมาถึงเทศบาลนครระยองเช่นเดียวกันว่าให้ช่วยเร่งรัด 
  ติดตาม เนื่องจากว่ามีผู้ร้องเรียนเข้ามา และให้ช่วยตรวจสอบ ซึ่งเรื่องนี้เทศบาล 
  ก็เคยมีหนังสือไปถึงส านักงานที่ดินจังหวัดระยองให้ช่วยตรวจสอบว่าที่ดินแปลงนี ้
  ไปออกเอกสารสิทธิมาถูกต้องหรือไม่ ซึ่งส านักงานที่ดินจังหวัดก็ยังไม่ได้รายงานมา  
  โดยคณะผู้บริหารจะเร่งรัดติดตามเรื่องนี้ เนื่องจากว่าสมาชิกสภาเทศบาลเองก็ได้ 
  ติดตามอยู่เรื่อย ๆ และตอนนี้ทางศูนย์ด ารงธรรมก็ได้มีหนังสือมาเร่งรัดกับ  
  เทศบาล ซึ่งเทศบาลก็ต้องรายงานกลับไปยังศูนย์ด ารงธรรมเช่นเดียวกัน  
  เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยผมจะติดตามสอบถาม  
  และรายงานเป็นระยะ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ต้องขออนุญาตสภาเทศบาลนครระยอง  

  แห่งนี้ด้วยนะครับ สืบเนื่องมาจากว่ามันมีกฎหมายเป็น พ.ร.บ.การเดินเรือ 
  ในน่านน้ าไทย ซึ่งออกประกาศมาตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2560 และประกาศ 
  บังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2560  
  ที่จะถึงนี้ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้โดยภาพรวมแล้วนั้นเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชน  
  โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครระยอง ซึ่งได้มีการส ารวจครัวเรือนที่เดือดร้อน  
  ประมาณสี่พันกว่าครัวเรือน และผู้ที่ได้รับผลกระทบประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าคน 
  เฉพาะในเขตเทศบาลนครระยอง ถ้าหากว่ากฎหมายฉบับนี้บังคับใช้แล้ว  
  หลังวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ไปแล้ว คาดว่าบ้านจ านวนสี่พันกว่าหลังจะต้อง 
  ถูกรื้อ เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตใช้เวทีของสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้ให้  
  ความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชนและผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้วย  
  ผมขออนุญาตอ่านประกาศของกรมเจ้าท่า ด้วยพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
  ในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
  โดยสาระส าคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีเจตนารมณ์เพ่ือควบคุมการ 
  ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลงไปในแม่น้ า ล าคลอง ทะเล ชายหาด 
  สาธารณประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาล าน้ าส าหรับการพาณิชย์นาวี  
  การเกษตรกรรม และการป้องกันอุทกภัย กรมเจ้าท่าจึงขอประชาสัมพันธ์สาระ 
  ของพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐  
  เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินการกับเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้าง 
  รุกล้ าล าน้ า ดังนี้ 

1. สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าน้ าที่ไม่เคยได้รับอนุญาต หรือเคยได้รับอนุญาต  
  แต่ปลูกสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  
  ด าเนินการดังนี้  

1.1 เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าน้ า แจ้งต่อ 
          กรมเจ้าท่าหรือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่สิ่ง 
         ปลูกสร้างตั้งอยู่ตามแบบการแจ้ง ผ่านช่องทางและวิธีการ 

      ที่ก าหนด ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 
1.2 กรมเจ้าท่าจะแจ้งให้ท่านทราบว่า ออกใบอนุญาตให้ได้ 
      หรือให้ท าการรื้อถอนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับ 
      แบบการแจ้ง 
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2. เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าน้ าที่ไม่เคยได้รับ 
  อนุญาต หรือเคยได้รับอนุญาตแต่ปลูกสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาต 
  ก่อนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อท าการแจ้งต่อกรมเจ้าท่าหรือส านักงาน 
  เจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าน้ านั้นตั้งอยู่ตามแบบและการแจ้ง 
  ผ่านช่องทางและวิธีที่ก าหนด ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560  
  จะถูกด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 กรมเจ้าท่าหรือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่สิ่ง 
      ปลูกสร้างล่วงล้ าล าน้ านั้นตั้งอยู่ จะมีหนังสือแจ้งท่านให้ท า 
      การรื้อถอน หรือแก้ไขสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าน้ านั้น ให้ 
      แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
2.2 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อส่งฟ้องศาล  
      โดยมีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับค านวณเป็นตารางเมตร 
      ของพ้ืนที่ที่ล่วงล้ าล าน้ า ในอัตราตารางเมตรละไม่น้อยกว่า  
      1,000 บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 20,000 บาท  
      หรือทั้งจ าท้ังปรับ นอกจากนี้ จะต้องถูกปรับเป็นรายวัน 
      วันละไม่เกินตารางเมตรละ 20,000 บาท ต่อวัน หากไม่ 
      ปฏิบัติตามค าสั่งที่ให้ท าการรื้อถอนหรือแก้ไขจนกว่าจะมี 
      การปฏิบัติตามค าสั่งแล้วเสร็จ 
2.3 หากผู้รับค าสั่งเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของกรมเจ้าท่า 
      หรือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ า 
      ล าน้ านั้นตั้งอยู่ กรมเจ้าท่าจะด าเนินการรื้อถอนสิ่ง 
      ปลูกสร้างล่วงล้ าล าน้ านั้น โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
      เป็นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าน้ า 
      ที่ถูกรื้อถอน และมีอ านาจในการห้ามมิให้ผู้ใดใช้อาคาร 
      หรือสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าน้ านั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข 
      หรือรื้อถอนแล้วเสร็จ 

ส่วนข้อที่ 3 ผมจะไม่ขออ่านนะครับ เพราะว่าจะเป็นในเรื่องการขอ  
  อนุญาตหลังจากท่ีกฎหมายนี้บังคับใช้ไปแล้ว ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
  ในเขตเทศบาลนครระยองพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจะมีตั้งแต่สะพานเกียรตินาคิน  
  สะพานคลองเพลินตา หลังวัดลุ่ม(พระอารามหลวง) มาท่ีสะพานเปี่ยมพงษ์ศานต์  
  สะพานไม้ เนินพระ ทุ่งโตนด เจดีย์กลางน้ า สะพานเฉลิมชัย และรวมทั้ง 
  สองฝั่งคลองยาวไปจนกระทั่งถึงก้นปึก และแหลมรุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
  พ้ืนที่ตรงสะพานไม้ทั้งหมด ถ้ากฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ หมายความว่าสะพานไม้  
  ทั้งหมดต้องโดนรื้อ คือต้องโดนรื้อถอนทั้งหมด  รวมทั้งชุมชนเก่าแก่ตรงนั้นด้วย  
  ปากน้ า 1 ปากน้ า 2 ปากคลอง ก้นปึก สมุทรเจดีย์ สองฝั่งคลอง และส าหรับ 
  การอนุญาตนั้น ไม่อนุญาตให้บ้านเรือน จะอนุญาตให้เฉพาะท่าเรือ  
  หรือคานเรือเท่านั้น คาดว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเฉพาะในเขตเทศบาลนครระยอง  
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  ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเก้าคน บ้านเรือนทั้งสิ้นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสอง 
  หลังคาเรือน ข้อมูลตรงนี้ต้องขอบคุณส านักงานทะเบียนราษฎร และกองสวัสดิการสังคม  
  ที่ได้จัดหาข้อมูลมาให้ ส าหรับปัญหานี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของ 
  พ่ีน้องชาวประมง แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ทั่วประเทศ  
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดระยอง ตั้งแต่ปากน้ าระยอง บ้านเพ ท่าเรือแกลง  
  ปากน้ าประแสร์ ปากน้ าพังราด บ้านค่าย โดนทั้งหมด ต้องขออนุญาตน าเรียน 
  เทศบาลนครระยองว่าต้องการจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ  
  เพราะว่าตรงนี้มีโทษของการจ าคุก 3 ปี และอีกอย่างหนึ่งคือใกล้จะหมดวาระ  
  ใกล้จะถึงก าหนดวันแล้ว คือวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่องท่ีสองคือต้องการ 
  จะให้เทศบาลนครระยองได้รายงานไปถึงจังหวัดระยองว่าผลกระทบเรื่อง  
  กฎหมายฉบับดังกล่าว มันกระทบต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของพ่ีน้อง 
  ประชาชนอย่างไร ขออนุญาตกราบเรียนเท่านี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย   

  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมชาย  
สมาชิกภาเทศบาล    แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ฟังจากท่ีได้พูดไปเมื่อสักครู่      

  จึงเป็นห่วงประชาชนที่ว่าอยู่ริมน้ าทุกท่าน มาตรการคือต้องการจะแจ้งให้ 
  ประชาชนทราบทุกครัวเรือนว่าต้องไปแจ้งแบบไหนถึงว่าจะไม่โดนรื้อ  
  ซึ่งเทศบาลนครระยองน่าจะท า และอีกเรื่องหนึ่ง คือ ผมขับรถผ่านไปผ่านมา  
  บริเวณคลองเอไอเอ คือที่ท าไว้เมื่อก่อนนั้นดูกว้าง แต่ปัจจุบันนี้เหลือแคบ  
  นิดเดียว ที่เอาหินไปประดับ ทั้งสองข้างจะเป็นที่ของใครครับ ขอให้ท่านผู้บริหาร 
  ไปดูบ้างครับ จากท่ีก่อสร้างไว้นั้น และจะเหลือพ้ืนที่ข้าง ๆ มาก ซึ่งคลองที่  
  ก่อขึ้นมานั้นประมาณ 2 – 3 เมตร ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง คือ ฝาท่อถนนราษฎร์บ ารุง  
  ซึ่งผมเคยสอบถามในสภาเทศบาลแห่งนี้แล้ว ท่านนายกเทศมนตรีบอกว่า 
  จะจัดการให้ ขณะนี้ยังไม่ได้ด าเนินการ คือจะลึกลงไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ผมต้องรบกวน  
ประธานสภาเทศบาล    ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล ในฐานะท่ีท่านเป็น  

  นายกสมาคมประมงระยอง ช่วยชี้แจงข้อสงสัยของท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณสมชาย  แสงสุขขา เกี่ยวกับวิธีการแจ้งว่าด าเนินการต่อไปอย่างไร  
  ขอเชิญท่านอีกครั้งหนึ่งครับ 

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ในส่วนของสมาคมประมงระยอง   
สมาชิกสภาเทศบาล    ได้ประสานมาจากกรมเจ้าท่าของจังหวัดระยองว่าเราจะมีการเปิดบริการให้กับ  

  พ่ีน้องประชาชนที่ต้องการยื่นเจตจ านงค์ในการขออนุญาตสิ่งล่วงล้ าล าน้ า  
  ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
  ที่สมาคมประมงระยอง ส าหรับเอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ ส าเนาทะเบียนบ้าน  
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  ส าเนาบัตรประชาชน เอกสารสิทธิ์ที่ดิน และแผนผังของที่อยู่อาศัยในการ 
  ล่วงล้ าล าน้ า เบื้องต้นเอกสารถ้าไม่ครบก็ไม่เป็นไร ยื่นไปก่อน และค่อยไปตาม  
  ให้ในภายหลัง ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล    เดือดร้อนทั้งเขตเทศบาลเลยนะครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ต้องขอบคุณ 
  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองหลาย ๆ ท่าน ที่มีความเป็นห่วงเป็นใย 
  พ่ีน้องประชาชนในปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องแรกที่ต้องขอเอ่ยนามนะครับ  
  คือท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล ที่ได้มาพูดถึงตาม  
  พ.ร.บ. กรมเจ้าท่า ซึ่งเรื่องนี้เทศบาลนครระยองจะรับเรื่องนี้ไว้ และจะท า 
  หนังสือไปถึงจังหวัด เพื่อท าเรื่องหารือ เนื่องจากว่าหากบังคับตามกฎหมาย  
  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นี้แล้ว จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในการ 
  ด ารงชีวิตของพ่ีน้องสองริมฝั่งคลองตลอดแนวทั้งหมด ซึ่งค่อนข้างจะเป็นจ านวนมาก  
  ให้ทางจังหวัดประสานไปยังรัฐบาลว่ามีแนวทางที่จะผ่อนผันระยะเวลาอย่างไรบ้าง  
  ซึ่งเทศบาลนครระยองจะเร่งท าหนังสือตัวนี้ไปเลย ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง 
  ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ได้เป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับ 
  เรื่องความกว้างของคลอง ผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ ซึ่งการก่อสร้างนี้  
  ท าตามแบบ หากว่าหลุดแบบไปแล้ว และยังเป็นที่สาธารณะของเทศบาล 
  ก็จะท าการกันแนวไว้ เพ่ือไม่ให้ชาวบ้านบุกรุก ซึ่งจะตรวจสอบให้และจะแจ้ง  
  ให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน  
ประธานสภาเทศบาล 

นางอ าไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล มีแม่ค้าท่ีตลาดเทศบาล 4  
สมาชิกสภาเทศบาล    หรือตลาดแม่แดง ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร  

  โดยแม่ค้าฝากถามมาว่าตลาดแม่แดงซึ่งได้มีการปรับปรุงพัฒนาได้สวยงาม  
  มีการวางขายที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด แต่ถนนบริเวณรอบตลาดยังไม่ได้ 
  โอเวอร์เลย์ ยังไม่ได้มีการทาสีตีเส้นจราจร แม่ค้าสอบถามมาว่าเมื่อใดเทศบาล  
  จะมาปรับพื้นผิวถนนให้เป็นที่สวยงาม คือถ้าหากว่าแม่ค้าเขาก าลังขายของกัน  
  ดีขึ้นมา แล้วหากว่าเทศบาลจะเข้าไปโอเวอร์เลย์ถนนอีกครั้งหนึ่ง ก็จะท าให้ 
  การจราจรหรือการจอดรถล าบาก จึงต้องการจะฝากผู้บริหารให้ช่วยบอกให้ 
  แม่ค้าชื่นใจด้วยว่าเมื่อใดจะมาโอเวอร์เลย์ถนน จัดระบบระเบียบให้ดี  
  ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ต้องขอบคุณ 
  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เป็นห่วงเก่ียวกับเรื่องถนนสุวรรณสิน  
  ถนนเส้นนี้สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้อนุมัติงบประมาณให้โอเวอร์เลย์ 
  พร้อมตีเส้น ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ โดยจะเร่งกองช่างให้ออกแบบให้เสร็จ  
  โดยเร็ว และส่งส านักการคลังเพื่อประกวดราคา จะได้เริ่มด าเนินการให้โอเวอร์เลย์ 
  ผิวจราจรบริเวณถนนสุวรรณสิน พร้อมทาสีตีเส้นด้วย ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ผมต้องการจะกราบเรียนท่านประธาน  

  สภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหารในเรื่องของตลาดแม่แดง ตามท่ีเมื่อสักครู่ 
  ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้กรุณาชี้แจง คือว่าในเมื่อเทศบาลจะท าถนนสุวรรณสิน  
  จะโอเวอร์เลย์ถนน ผมต้องการจะฝากท่านนายกเทศมนตรีอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่อง  
  ที่เมื่อเทศบาลโอเวอร์เลย์ถนนเสร็จ ให้ตีเส้น และจัดการจราจรในการจอดรถให้ 
  เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย เพราะว่าในปัจจุบันนี้จะเหลืออยู่ช่องทางเดียวที่รถ 
 
  จะสัญจรไปมาได้ มีการจองที่ก็ดี หรือว่าเอาสิ่งกีดขวางมาวางไว้กันมากมาย  
  จึงถือโอกาสว่าหากว่าเทศบาลโอเวอร์เลย์ถนนเสร็จ ให้ตีเส้น และให้จัดระเบียบ 
  พร้อมกันไปเลย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล       เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม  

  การประชุมทุกท่านครับ ผมมีเรื่องจะสอบถามหนึ่งเรื่องครับ เนื่องจากว่า 
  เมื่อสักครู่มีสมาชิกสภาเทศบาลพูดถึงเรื่องตลาด ผมก็ไปตลาดทุกวันเสาร์ 
  ที่ตลาดวัดลุ่มฯ ซึ่งดูแล้วค่อนข้างจะทรุดโทรม และบริเวณท่ีเทศบาลไป 
  กางเต้นท์ให้นั้น  เต้นท์ก็ขาดช ารุด เวลาฝนตกก็คลุมไม่อยู่แล้ว หากว่าคิดจะท าใหม่  
  ผมคิดว่าจะเริ่มด าเนินการได้แล้ว เพราะว่าพ้ืนที่ก็ทรุด ข้างในตลาดไม่น่าเข้าไป  
  จับจ่ายใช้สอยเลย ฝากไว้หนึ่งเรื่องครับ และอีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวกับการรุกล้ าล าน้ า  
  ซึ่งผมก็เป็นห่วงท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณปกรณ์ แสงสุข อย่างไรก็ต้องการ 
  ให้เว้นตรงนั้นไว้บ้าง และป่าชายเลนที่ล่วงล้ าก็ต้องการให้ด าเนินการโดยการ 
  ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด เพราะว่าเป็นการบุกรุกป่าชายเลน ฝากตรงนี้ไว้ด้วย  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์ สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ   

  กึกก้องสวัสดิ์  

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  - ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอเสนอให้ปิดการประชุมครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ ตามท่ีท่าน 
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ เสนอให้ปิดการประชุม  

  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปราย 
       เพ่ิมเติม วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระ 

  การประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
  ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  
  ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   

 

(ปิดประชุมเวลา 15.30 น.) 
 

            (ลงชื่อ)         นายสุธน  ซื่อประเสริฐ         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

            (ลงชื่อ)      วรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์          ประธานตรวจรายงานการประชุม  
            (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 

                                        (ลงชื่อ)   ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์      กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงชื่อ)      พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์       กรรมการตรวจรายงานการประชุม                        
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    

         (ลงชื่อ)      ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม             
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

         (ลงชื่อ)          อนสุรณ์  สรุนารถ            กรรมการและเลขานุการ                 
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)         ตรวจรายงานการประชุม 
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(ปิดประชุมเวลา 15.10 น.) 
 

           (ลงชื่อ)                                            ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 
 

            (ลงช่ือ)                                       ประธานตรวจรายงานการประชุม  
             (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                  
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


