
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 

วันที่  29  พฤศจิกายน  2562 
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. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
10. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
11. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
12. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
2. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
3. นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
4. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
5. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
6. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล  
3. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล  
4. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
6. นายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล รก.ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                           รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
8. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                           รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
9. นางสุภา ข างาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
10. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
11. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
12. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
13. นายธนพล   พลังฤทธิ์ นายแพทย์  
14. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
15. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
16. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
18. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
20. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
21. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
22. นางดลนภัส จันมณี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
23. นางสาววัชรีย ์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง  
24. นางสาวกนกอร ธิบูรณ์บุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
25. นางสาวภัทรานิษฐ์ อ้ิววิวัฒน์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
26. ว่าที่รต.หญิงธิติวรรณ  เหมพิทักษ ์              นักประชาสัมพันธ์ 

 27. นางดารภา ณัฐประเสริฐ  นักจัดการงานทั่วไป 
28. นายป้องคุณ  สุวรรณพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
29. นางสาวเสาวลักษณ์ สืบนุการวัฒนา  นักพัฒนาชุมชน 
30. นางสาวอรทัย         ศรีพงศ์                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
31. นางสาวตรีนุช ชาญในธรรม นักพัฒนาชุมชน  
32. นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์ นักทรัพยากรบุคคล 
33. นางสาวธนิตตา จันทศร นักทรัพยากรบุคคล 
34. นายสุรพจน์      บุญน า                นิติกร 
35. นางสาวสาวิตรี บรรเทิงสุข นิติกร  
36. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
37. นางสาวทิษฏยา ชวนสินธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
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38. นางสาวนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร เจ้าพนักงานธุรการ 
39. นางสุไลพร สุขคง เจ้าพนักงานธุรการ  
40. นางสาวสุนิสา บุญฤทธา เจ้าพนักงานธุรการ 
41. นางวลัยพร  ธนสินทว ี เจ้าพนักงานธุรการ 
42. นายนนทกร น้อยกมล ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
43. จ่าสิบเอกปิยะเทพ อุ่นดอนตอง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
44. นางปัญจรัตน์ ค าศิริ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
45. นางสาวอัครนันท์ บุรพชนก ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
46. นางศุจิภารัชต์ รัตนา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  

เริ่มประชุมเวลา 13.30  น.  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 
ประธานสภาเทศบาล                      ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน จะแจ้งต่อท่ีประชุม  
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยองได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์   
       เจริญศิรโิชติ ไดม้อบหมายให้ท่านท้องถ่ินจงัหวัดระยอง นายสมชาย  รุ่งเรอืง  
       ท้องถ่ินจงัหวัดระยอง ไดม้ารว่มการประชุมสภาเทศบาลนครระยองกับเราในวันนี ้  
       ขอให้ท่ีประชุมปรบมือตอ้นรบัท่านด้วยครับ  

       (  -ที่ประชุมปรบมือ-  )  

     - ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง กล่าวในที่ประชุมด้วยครับ  

นายสมชาย  รุ่งเรือง  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง ท่านรองประธานสภาเทศบาล
ท้องถิ่นจังหวัดระยอง      นครระยอง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ท่านผู้บริหาร  

  ท่านนายกเทศมนตรีนครระยอง ท่านรองนายกเทศมนตรีนครระยอง  
  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครระยอง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี  
  นครระยอง หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครระยองทุกท่าน ต้องขออนุญาต  
  ว่าจริงๆ แล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมีความประสงค์ที่จะมาร่วมเป็นเกียรติ 
  ในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองในวันนี้ ตามท่ีได้รับเชิญจากท่านประธานสภา 
  เทศบาลนครระยอง แต่เผอิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านติดราชการ  
  ซึ่งจะต้องไปชี้แจงงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กับกรรมาธิการ 
  ในขั้นขอแปรญัตติ ที่ส่วนกลาง เป็นเวลา 2 วัน แล้ววันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
  ก็จะต้องกลับมา เพ่ือที่จะเป็นประธานวิ่งในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562  
  ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับ ขออนุญาตในนามของ  
  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรู้สึกยินดีครับที่มีโอกาสได้พบปะถึงแม้จะเคยมีโอกาส 
  ได้มาปฏิบัติงานในช่วงปี 2555 - 2559 ครั้งหนึ่งแล้ว แล้วก็มีโอกาสร่วมกับ 
  ทุกท่านในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ก็ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง 
  แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้พบปะอย่างเป็นทางการกับทุกท่าน ขออนุญาตแนะน าตัว  
  อีกครั้งหนึ่งครับ ผมนายสมชาย  รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง จริงๆ มาตั้งแต ่
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  วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาแล้ว เป็นเวลาปีเศษๆ แล้วนะครับ ก็มีความ 
  ยินดีในเรื่องของการที่จะแนะน าส่งเสริม สนับสนุน ให้เทศบาลด าเนินการตาม 
  อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประโยชน์ 
  สูงสุดก็อยู่ที่ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
  คือเป็นเรื่องที่จะขอแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบว่าในปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 นี้ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับ 
  ใช้มาแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้บังคับใช้กับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล  
  และองค์การบริหารส่วนต าบล ท่านจะต้องเป็นหน่วยงานในการรับงบประมาณ  
  โดยการท าค าขอโดยการตรงกับส านักงบประมาณ โดยความเห็นชอบจาก 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการ 
  งบประมาณ พ.ศ. 2561 และขณะนี้มีการแจ้งให้ทางเทศบาลนั้นมอบหมายให้ 
  กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมการที่จะท าค าขอผ่านระบบที่ส านักงบประมาณ 
  ได้ก าหนด ขอความกรุณาว่าควรจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ความละเอียด 
  รอบคอบ เพราะว่าปี พ.ศ. 2563 นี้ จะเริ่มท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  ปรากฏว่าของจังหวัดระยองเรานั้นไม่มีปัญหา ส่วนอีก 70 กว่าจังหวัดนั้นมีปัญหา  
  คือท ารายการข้อมูลที่จะขอรับงบประมาณจากรัฐบาลโดยตรงนั้น เช่น เงินอุดหนุน 
  ทั่วไป รวมทั้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งเทศบาลจะต้องขอโดยตรงแล้ว ในปี พ.ศ.2563 นี้  
  ปรากฏว่ามีองค์การบริการส่วนจังหวัดหลายแห่งท างบประมาณตก ก็ต้องไป 
  ประสานงานกับส านักงบประมาณใหม่ว่ามีรายการที่จะต้องจ่าย แล้วก็จะต้อง  
  ท าค าขอเพ่ิมเติม เท่าที่ทราบเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้ 
  ประสานงานกับทางเทศบาลนครโดยใกล้ชิดแล้ว เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในส่วนที่ท าค าขอกับส านักงบประมาณของ 
  เทศบาลนครระยองก็น่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น เทศบาลต้องท า 
  ค าขอในส่วนหนึ่ง นอกจากนั้นสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ก็ต้องพิจารณา 
  งบประมาณจากร่างของฝ่ายบริหารนั้นอีกฉบับหนึ่ง ที่เป็นเงินรายได้ที่จะใช้จ่าย 
  ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลภายในเขต คือจะมี 2 ส่วน ซึ่งในงบประมาณ 
  ผมเข้าใจว่าถ้าเทศบาลจะขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเขาจะมีเงื่อนไขให้เทศบาล  
  ตั้งสมทบด้วย เช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ปีนี้ต้อง 
  ตั้งงบประมาณสมทบตามกรอบงบประมาณท่ีได้ขอไป และต้องไปอยู่ใน  
  ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย เช่นเดียวกันของนครก็จะเริ่ม 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แต่อย่างไรก็ตามซ่ึงตามปฏิทินนั้นเริ่มแล้ว 
  คือเขาได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ แล้วก็ไปส ารวจตรวจสอบข้อมูลต่างๆ  
  ที่จะบันทึก เรื่องที่ 2 คือ เป็นพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงโปรดเกล้าพระราชทาน  
  ไฟพระฤกษ์ที่ผมได้ประสานงานโดยใกล้ชิด ขณะนี้หนังสือมาถึงจังหวัดแล้ว  
  โดยผ่านทางไลน์แล้วได้ Print หนังสือนี้น าเสนอให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อจะได้แจ้ง 
  เทศบาลนครระยองทราบ คือ จะไปรับไฟพระฤกษ์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562  
  ที่สวนจิตรลดา พระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีทั้งท่านผู้ว่าราชการ 
  จังหวัดระยอง คณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง อธิบดี 
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  ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่จะต้องด าเนินการแล้ว และต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์  
  ว่าในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นี้ ก็จะเป็นงานที่เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
  เนื่องในมหามงคลพระบรมราชพิธี บรมราชาภิเษก ซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรม  
  ทั้ง 6 กิจกรรม ที่ได้จัด คือ โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน  
  เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพอากาศ  
  บ้านเพ (สร.บพ.) อ าเภอเมืองระยอง ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกิจกรรม  
  โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการ- 

    กระทรวงสาธารณสุข จะกรุณามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ขออนุญาตกราบเรียน  
  ที่ประชุมครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ นายสมชาย  รุ่งเรือง ท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง  
ประธานสภาเทศบาล    ในนามของเทศบาลนครระยองรู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านได้มาเข้าร่วมประชุม 
        ในครัง้นี ้และตอ้งขอขอบคุณค าแนะน าต่างๆ ทีท่่านให้ไว้ ไม่ว่าจะวันนี้  

  หรือที่ผ่านมา ก็เป็นประโยชน์กับเทศบาลนครระยอง ก็หวังว่าท่านจะให้ความ 
  เมตตากับเทศบาลนครระยองต่อไปนะครับ เรื่องท่ี 2 ที่ผมจะแจ้งให้ทราบ 
  คือ เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล จ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 

1. รับโอนนายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  พนักงานเทศบาล  
  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่นระดับสูง สังกัด เทศบาลเมืองทุ่งสง  
  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหาร 
  ท้องถิ่นระดับสูง เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  
  เป็นต้นไป ขอให้พวกเราทุกท่านปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับ  

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  )  

    - ยินดีต้อนรับท่านปลัดเทศบาล กลับสู่เทศบาลนครระยองอีกครั้งหนึ่งครับ  

2. รับโอน นายธนพล พลังฤทธิ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
  ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการแพทย์ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา  
  ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง กระทรวงสาธารณสุข มาบรรจุเป็น 
  พนักงานเทศบาล และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ งานบริการ 
  ทางการแพทย์ ฝ่ายบริการแพทย์และพยาบาล กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง  
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  

ในนามของเทศบาลนครระยอง ยินดีต้อนรับทั้ง 2 ท่านครับ  
  เรื่องท่ีสอง เนื่องด้วยท่านรองปลัดเทศบาล นายเสรี  บุญสุทธิ ได้ขอลาออกจาก 
  ต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง ดังนั้น ในวันนี้สภาเทศบาลนคระยองแห่งนี้  
  ต้องท าการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลคนใหม่ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  
  พ.ศ.2554 ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง  
  เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ ความสามารถอันจะเป็น 
  ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองครับ  
  ท่านเห็นสมควรว่าท่านใดมีความเหมาะสมกับต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล  
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  ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภาทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน 

นางอ าไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่เคารพ ท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง นายสมชาย  รุ่งเรือง ท่านผู้บริหาร  

  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน  
  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ดิฉันขอเสนอให้ นายฉัตรนุชัย   
  สมบัติศรี ปลัดเทศบาลนครระยอง เป็นเลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน  
ประธานสภาเทศบาล    ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน เสนอให้นายฉัตรนุชัย   
         สมบตัศิรี ปลัดเทศบาลนครระยอง เปน็เลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง  

  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -รับรองถูกต้อง-  )  

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม  เป็นอันว่าที่ประชุม 
  สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบให้ นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  
  ปลัดเทศบาลนครระยอง เป็นเลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง  
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของท่านด้วยครับ  
  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุมสภาด้วยครับ 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  - ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
เลขานุการสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  2562  
  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562  ตั้งแต่วันที่ 10  
  พฤศจิกายน  2562  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน อาศัยอ านาจ 
  ตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  
  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  
  ประจ าปี 2562 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน  2562   
  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30วัน ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
  นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล      

มติที่ประชุม      - รับทราบ                      
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 3  
                         ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 22  ตุลาคม  2562  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล         สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562  

  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม ขอเชิญครับ  

    (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
         เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
        โปรดยกมือครับ  

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ  
  สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562  

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง รายงานติดตามและ 
ประธานสภาเทศบาล           ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
       เชิญท่านนายกเทศมนตรเีสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรี  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติ เรื่อง รายงานผลการติดตาม 

  และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  ต่อสภาเทศบาลนครระยอง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
  นครระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภาเทศบาลนครระยอง 
  มาเพ่ือทราบ 

  เหตุผล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
  พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม 
  และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
  เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย 
  ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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     บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง                     
  ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อนายกเทศมนตรีนครระยองแล้ว  
  ตามเอกสารแนบท้าย 

     จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยองมาเพ่ือทราบ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง   
ประธานสภาเทศบาล    ท่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้  
  ขอเชิญครับ  

(  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ไดร้ับทราบการรายงานติดตามและ  

  ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                      

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย 
                            เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ เพื่อเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ระยะเวลา 5 ปี 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพัน
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ  เพ่ือเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  

  ระยะเวลา 5 ปี เชิญท่านนายกเทศมนตรเีสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง  
  เพ่ือขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ  
  เพ่ือเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ระยะเวลา 5 ปี โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 
  หนึ่งปีงบประมาณ เพื่อเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ เป็นระยะเวลา 5 ปี  
  (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)   

      เหตุผล   ด้วยเทศบาลนครระยอง มีความประสงค์จะด าเนินการเช่ารถยนต์ 
      ส่วนกลาง เพื่อมาใช้ในราชการของเทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ เพื่อให้มีรถยนต์  
      ส่วนกลางของเทศบาลนครระยองเพียงพอกับการใช้งานตามภารกิจการ  
      ปฏิบัติงาน ให้เกิดความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุด 
      ต่อทางราชการ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลนครระยองเป็นไปอย่าง  
      มีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหารถยนต์ส่วนกลางมาใช้ในการปฏิบัติ 
      ราชการให้เพียงพอกับภารกิจงานประจ า และภารกิจเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา  
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      และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ การออกตรวจติดตามงาน 
      ราชการของเทศบาลตลอดจนต้อนรับบุคคลส าคัญ หัวหน้าส่วนราชการของ 
      หน่วยงานต่างๆ ที่มาตรวจเยี่ยมหรือนิเทศงานเทศบาล ประกอบกับการ 
      เช่ารถยนต์จะท าให้เทศบาลสามารถประหยัดค่าซ่อมแซม การสิ้นเปลืองน้ ามัน  
      และความปลอดภัยของการใช้รถยนต์ อีกท้ังรถยนต์ของเทศบาลบางส่วน  
      มีสภาพช ารุด เสื่อมสภาพ เป็นรถเก่าที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี เทศบาลนครระยอง  
      จึงจะด าเนินการเช่ารถยนต์ จ านวน  8 คัน ดังนี้  

   1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  
    2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ จ านวน 2 คัน  
      อัตราค่าเช่า 24,750 บาท/คัน/เดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตติ  
    รายการที่ 1 
   2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  
    2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
    แบบดับเบิ้ลแคบ จ านวน 6 คัน อัตราค่าเช่า 15,660 บาท/คัน/เดือน  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตติ รายการที่ 2 

                                ซึ่งการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการของเทศบาลนครระยอง ให้ท าสัญญาเช่าเป็น 
                                  ระยะเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ราชการได้รับประโยชน์สูงสุด  
                                  โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
                                            ที่ มท 0808.2/ว 587 ลงวันที่ 11 เมษายน 2549 , หนังสือกระทรวงการคลัง       
                                            ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/7611 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 (เงื่อนไข 
                                            การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ) และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  
                                            ที่ กค 0406.4/ว 64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 (อัตราการเช่ารถยนต์มาใช้ 
                                            ในราชการ)  

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543  
    ข้อ 38 วรรคแรก “ภายใต้บังคับข้อ 9 ข้อ 17 ข้อ 21 และข้อ 34 การก่อหนี้ 
    ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ  ให้กระท าได้โดยความ 
    เห็นชอบของสภาท้องถิ่นและจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้ันตอน 
    ของกฎหมาย”  

      จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยอง     
       เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
       ขอกราบเรยีนชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกับญตัตินีค้รับ เดิมทีเมือ่งบประมาณป ี2563  
         ที่ผ่านมา สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้อนุมัติงบประมาณให้เทศบาลนครระยอง  
       เป็นจ านวนเงินเกือบ  7 ,000,000 บาท เพื่อไปซื้อรถยนต์ส่วนกลางมาไว้ใช้  
       จ านวน 6 คัน คือ รถปิดอัพ 5 คัน และรถตู้ 1 คัน หลังจากนั้นที่ได้เห็นชอบ  
       ญตัติผา่นไปแล้ว ผมสังเกตจากบรษัิทมหาชนจ ากัด ปตท. IRPC SCG ต่างๆ นั้น  
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       ส่วนใหญ่เขาจะใช้รถเช่า จึงมาศึกษาดูว่าท าไมเขาถึงเช่า และถ้าเช่าแล้วดีอย่างไร  
       ดกีว่าซื้อ หรอืซื้อจะดกีว่า ก็น าเหตุผลนั้นมาประกอบกันหลายๆเรือ่งวา่ถ้าหาก  
       ว่าจะท าการเช่ารถยนต์นั้น ในทุก 5 ปี เทศบาลก็จะได้รถใหม่มาใช้ตลอด 5 ปี  
       ซึ่งรถท่ีเทศบาลใช้ในปัจจุบันนี้ก็จะเริ่มเก่าแล้ว โดยจะสังเกตได้ว่ารถที่เราซื้อมานั้น 
       พอหลังจาก 5 ปี ไปแล้ว ค่าซ่อมแซมซ่อมบ ารุงต่างๆ นั้น จะเริ่มทยอยเพ่ิมข้ึนมาก 
       ในแตล่ะป ีซึ่งการเช่านัน้เราไม่ต้องซ่อม ถ้าหากว่ารถยนต์เสีย บริษัทผูใ้ห้เช่า  
       ก็น ารถกลับไปซ่อม เอารถใหม่มาทดแทนให้เทศบาลไว้ใช้ และเม่ือซ่อมเสร็จแล้ว 
       ก็น ากลับมาคืนให้เทศบาลใช้เหมือนเดิม ประกอบกับอีก 2 ปี เทศบาลไม่ต้อง  
       เปลีย่นยางเอง โดยเมือ่ครบก าหนดการเปลี่ยนยางบริษัทผูใ้ห้เช่าจะเป็นผูเ้ปลีย่น  
       ให้ท้ังหมด รวมทัง้การถ่ายน้ ามันเครือ่งต่างๆ บรษัิทก็จะเป็นผูด้ าเนนิการ  
       ให้ท้ังหมด และในสัญญาเช่านั้น ผูใ้ห้เช่าต้องท าประกันชั้น 1 ให้กับรถทุกคัน  
       ทีเ่ทศบาลเช่ามาด้วย ซึง่เรือ่งนีผ้มไดห้ารือกับท่านปลดัเทศบาล และเจา้หน้าที่  
       หลายฝ่าย จงึคิดว่าควรเช่านา่จะดกีว่า ฉะนั้น ทีท่่านสมาชิกสภาเทศบาล  
       ไดอ้นมัุติให้ใช้งบประมาณในการซ้ือนั้น เทศบาลพิจารณาดูแล้วว่าไม่ควรซื้อ  
       คือเทศบาลไม่ต้องจ่ายเงินก้อนครั้งเดียวเจ็ดล้านบาท เพราะถ้าหากว่าเทศบาลเช่า 
       ก็จะมีค่าใช้จา่ยปลีะประมาณล้านกว่าบาท  และเม่ือครบ 5 ปี เทศบาลก็จะท า  
       สัญญาเช่าใหม่ เปิดประมูลหาผู้ให้เช่ารายใหม่ต่อไป คิดว่าในหลายๆ หน่วยราชการ  
        ปจัจบุนัก็เริม่หันมาใช้วิธีการเช่ารถยนต์ จงึกราบเรยีนเพ่ือประกอบการพิจารณา  
       ในญัตตนิี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภา  

  เทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง ท่านผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านนายกเทศมนตรี ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล  

  นครระยอง เขต 3 โครงการเช่ารถนั้นผมเห็นด้วยครับ เพราะว่าทางบริษัท 
  จะจัดหาให้หมด เช่น การดูแลถ่ายน้ ามันเครื่อง ที่อื่นเขาท ามานานแล้ว  
  เรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับการเริ่มโครงการดีๆ การท า TOR กับบริษัทนั้น  
  ต้องการจะขอสอบถามว่าระยะทางเท่าไรถึงจะเปลี่ยนยาง ซึ่งตรงนี้ส าคัญครับ  
  ที่ท่านนายกเทศมนตรีกล่าวว่า 2 ปี  บางครั้งเทศบาลใช้งานมากท าให้ยางรถ 
  สึกกร่อน ต้องแจ้งบริษัทหรือไม่ครับ ผมขอความกระจ่างเท่านี้ ขอบคุณครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี- )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
ประธานสภาเทศบาล      มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นชอบขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 

  หนึ่งปีงบประมาณ เพ่ือเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ระยะเวลา 5 ปี  
  โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 15 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน-) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ จ านวน 15 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
       เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพัน 
        งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปงีบประมาณ  เพ่ือเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  

  ระยะเวลา 5 ปี 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 
  หนึ่งปีงบประมาณ เพื่อเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ระยะเวลา 5 ปี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ  

(  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม วันนี้สภาเทศบาล 
        นครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ  

  ผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสมชาย  รุ่งเรือง ท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง  
   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   

(ปิดประชุมเวลา 14.20 น.) 
            (ลงช่ือ)                                           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายฉัตรนุชัย  สมบัติศร)ี 
                                                        เลขานกุารสภาเทศบาล  

         (ลงช่ือ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม                  

                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        
 

                                        (ลงช่ือ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงช่ือ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม             

                    

                   (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    
 

         (ลงช่ือ)                                           กรรมการและเลขานกุาร                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธ์ิ)   ตรวจรายงานการประชุม 
  

 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 


