
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ครั้งแรก ประจ าปี 2564  

วันที่ 29  เมษายน  2564 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

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

1. นายชาญนะ เอ่ียมแสง  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
2. นายสมชาย รุ่งเรือง  ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
3. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี  ปลัดเทศบาล  
4. นายเสรี บุญสุทธิ  รองปลัดเทศบาล 
5. นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
7. นายปรีชา สาลี  ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นางสาวศศิธร โยคาพจร  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
9. นางสาวสุภัทรา สุภาพ  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย ์
11. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง  หัวหน้าฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
12. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
13. นายสมควร ทองเรือง  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
14. นางนลินี สุวรรณโชต ิ  รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
15. นายมนตรี สิริทัตสุนทร  รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
16. นางพรทิพย์ เวชกามา  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
17. นายไพรัตน์ วังบอน  รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
18. นางสาวกนก อารีรักษ์  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข 
19. นางสาวรัชนี คุ้มครอง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
20. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี  หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
21. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย  หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
22. นางสาวดลนภัส ประดับสุข  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
23. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน 
24. นางสาวกนกอร ธิบูรณ์บุญ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 25. นางวัชรีย์ ชิตเจริญ            นักวิชาการคลัง  
26. นางกุลยา กุลรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการ 
27. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ  เจ้าพนักงานธุรการ 
28. นางสาวนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร  เจ้าพนักงานธุรการ 
29. นางสาวเสาวลักษณ์ สืบนุการวัฒนา   นักพัฒนาชุมชน 

 30. นางสาวสาวิตรี บรรเทิงสุข  นิติกร  
31. นางสาวปริศนา สิริวัฒน์เจริญ  นิติกร 
32. นายสุรพจน์      บุญน า                 นิติกร 
33. นางสาวสุนิสา บุญฤทธา  เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. นางสุภา ข างาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
3. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
4. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
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5. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
6. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
7. นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
8. นางสาวดวงพร วิทยากุล หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
9. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
10. นายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
11. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
12. นายปิยะ เพ็งเรือง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
13. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
14. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
15. นางสาวณัฐริกา ซื่อมาก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
16. นางสาวเจนนรี กล่อมแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ 
18. นางจิรายุศิริ พรหมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
19. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
20. นางสาวธนิตตา จันทศร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
   รก.หัวหน้ากลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 
21. นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
   รก.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น.  

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  - เรียนท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองที่เคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภา  
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว   ครั้งแรก ของเทศบาลนครระยอง บัดนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้
      เดินทางมาเป็นประธานในที่ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการ
      จังหวัดระยอง จุด ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุม
      ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

      (  -ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย-  ) 

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ครั้งแรก  
  ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดระยอง  
  จ านวน 30 แห่ง ไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการ 
  การเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  
  และนายกเทศมนตรี จังหวัดระยอง นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24  
  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14)   
  พ.ศ.2562 และมาตรา 25 วรรคสอง ประกอบข้อ 6 และข้อ 22 ของระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกอบมีเหตุอันรีบด่วนส าหรับ 
  การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อประโยชน์แก่ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยองครั้งแรก 
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  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครระยอง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการ 
  จังหวัดระยอง ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวเปิด 
  การประชุมสภาเทศบาลนครระยองครั้งแรกครับ 

นายชาญนะ  เอี่ยมแสง   - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
ผู้ว่าราชการจงัหวัดระยอง    ผมรู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้มาเปิดการประชุมสภาเทศบาล 
      นครระยองครั้งแรก ในวันนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกสภา  

  เทศบาลนครระยองทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนให้เข้า  
  มาเป็นตัวแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
  และดูแลอ านวยประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชน ดังนั้น จึงขอให้สมาชิก 
  สภาเทศบาลนครระยองทุกท่าน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
  ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง และการปฏิบัติงานต้องมีความโปร่งใส 
  ชัดเจน ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง  
  และจังหวัดระยองเป็นส าคัญ ในโอกาสนี้ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล  
  นครระยอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามความในมาตรา 24  
  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14)  
  พ.ศ.2562 และมาตรา 25 วรรคสอง ประกอบข้อ 6 ของระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จังหวัดระยองจึงก าหนดให้สมาชิก 
  สภาเทศบาลนครระยองได้มาประชุมสภาเทศบาลนครระยองครั้งแรก 
  ในวันนี้ เพ่ือด าเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลนครระยอง และรองประธานสภา 
  เทศบาลนครระยอง ตลอดจนก าหนดวันประชุมสมัยสามัญประจ าปีของ 
  สภาเทศบาลนครระยองต่อไป ในโอกาสนี้ ผมขอเปิดการประชุมสภา 
  เทศบาลนคระยองครั้งแรก ณ บัดนี้ ผมจะพูดให้ฟังว่าคนไทยมีข้อเสียอย่างหนึ่ง  
  คือเราจะพูดกันแต่ปัญหา ทุกคนทราบกันหมดว่าพ้ืนทีข่องตนเองมีปัญหาอะไร  
  ผมเลยจะติดนิสัยอยู่อย่างหนึ่ง ผมจะถามกลับไปว่าแล้วแก้ยังไง ไม่ใช่มีหน้าที่ 
  รวบรวมปัญหาอย่างเดียว ท่านต้องเสนอแนวทางท่ีมันเป็นไปได้ บางเรื่องเรา 
  ก็เห็นว่าในสภาใหญ่พูดกันน้ าท่วมทุ่ง แต่ไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็น  
  รูปธรรม ที่เป็นแนวทางท่ีฝ่ายบริหารจะน าไปปฏิบัติ เขารับเรื่องไปแล้ว 
  ก็น าไปศึกษา ไปตั้งกรรมการ ไปตั้งคณะท างาน งานก็ไม่ออกสักที เพราะทุกคน 
  รู้ปัญหาแต่ไม่หาทางแก้ไข ไม่ช่วยกันคิดว่าจะแก้ไขอย่างไร จึงขอฝากกับ  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านว่าเรารับรู้ปัญหามาแล้ว แนวทางแก้ไขเป็น 
  อย่างไร สิ่งที่จังหวัดในช่วงนี้เราก าลังท าอยู่อย่างแรกคือการแก้ไขปัญหาการ  
  แพร่ระบาดของโควิด-19 ทุกคนต้องช่วยกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดคนเดียว 
  ท าไม่ได้ถ้าทุกท่านยังออกไปนั่งกินเหล้า ออกไปนั่งจับกลุ่มสังสรรค์กัน  
  ไปนั่งกินกาแฟกัน ต่างๆ เหล่านี้ ท าให้เกิดเราเจอว่าคนของจังหวัดระยองเรา 
  ไปเที่ยวกรุงเทพมหานคร ไปหาเพื่อนฝูงหรือญาติมิตร และกลับมาพร้อมกับ  
  เชื้อตัวใหม่ซึ่งแพร่ระบาดเร็วมาก จึงเป็นที่มาของ คลัสเตอร์โควิด (Cluster) 
  จะสังเกตดูว่าเชื้อตัวนี้รอบที่แล้ว ที่ติดกันจะไม่เร็วเท่าครั้งนี้ เชื้อตัวนี้เป็นเชื้อ 
  ที่ติดเร็วมาก เขาว่านั่งกินข้าวกันครึ่งชั่วโมง นั่งกินกาแฟกันครึ่งชั่วโมง  
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  ก็แพร่เป็นคลัสเตอร์โควิด (Cluster) เอากลับเข้ามาในบ้านเรา และเรายังเจอ 
  ท่านทูตประเทศหนึ่งมาเปิดงานตัวท่านเองก็ติด ตอนนี้ case ใหม่ที่เราเจอ 
  ก็คือที่เกาะเสม็ด นักท่องเที่ยวเข้ามา ตอนนี้พบว่าเป็น จ านวน 10 กว่ารายแล้ว  
  จึงจ าเป็นต้องสั่งปิดเกาะเสม็ด ทุกคนต้องการจะให้ผมท านั่นท านี่  
  เช่น ท าไมไม่ปิดที่นั่นที่นี่ ถ้าปิดแล้วมันเดือดร้อน ผมไม่มีปัญหาหรอก 
  เพราะผมมีเงินเดือนกิน แต่คนหาเช้ากินค่ าจะท าอย่างไร ตอนนี้ปิดสถาน  
  บริการไปพวกพนักงานก็ร้องว่าไม่มีเงินจะกิน ยังต้องเอาถุงยังชีพไปแจกอยู่  
  เหมือนสองคราวที่ผ่านมา ที่เราเดือดร้อนกันแสนสาหัส พอไม่ปิดต าหนิผม 
  ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ท าอะไรเลย ผู้ว่าราชการจังหวัดใจเย็นเหลือเกิน  
  จะรอให้ตายกันหมดทั้งจังหวัดหรืออย่างไร สิ่งที่เราช่วยกันได้คือทุกคนระวัง  
  ตัวเอง งดการสังสรรค์ งดการไปเจอผู้คน เชื้อตัวนี้ไม่ได้เหาะเหินเดินอากาศ  
  ตามไปทุกที่ได้ มีแต่ท่านที่ไปรับมันมาเอง ไปรับมาจากคนที่เขาเป็น  
  ทุกคนจะต้องช่วยกัน ไม่สั่งล็อกดาวน์ก็เหมือนล็อกดาวน์ตัวเอง อยู่บ้าน 
  หยุดเชื้อเพ่ือระยอง ถ้าทุกคนช่วยกันก็จะท าให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงเรื่อยๆ  
  ถามว่าคราวนี้จะจบเร็วเหมือนคราวที่แล้วไหม ผมเชื่อว่าไม่จบเร็วเหมือน 
  เช่นคราวที่ผ่านมา เพราะคราวนี้แพร่ระบาดเร็วและรุนแรง ขนาดกรุงเทพมหานคร  
  ยังคุมไม่ได้ ต้นไฟยังคุมไม่ได้ ฉะนั้นสะเก็ดไฟยังไงมันก็มา เราก็ต้องอยู่กับมัน  
  ให้ได้ ก็ต้องปรับตัวกัน ทุกคนต้องระวังตัวกันหมด ในวันนี้ก็คงต้องประกาศ  
  แล้วว่าใครไม่สวมหน้ากากอนามัยคงต้องถูกจับ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ที่เราต้อง 
  ช่วยกันท า นั่นคือเรื่องแรกที่เราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา สิ่งที่จะฝากต่อไป  
  คือการแก้ไขปัญหาของชุมชนเมืองในพ้ืนที่ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นขยะ น้ าเสีย  
  ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชายหาด ของร้านอาหาร  
  การแก้ไขปัญหามลภาวะทางด้านน้ าเสีย ด้านอากาศ ต้องช่วยกันผลักดัน  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าลังท าบ่อบ าบัดน้ าเสีย ของบประมาณไปแล้ว  
  แต่ในชุมชนเราต้องเริ่มท าก่อน ท่านต้องดูแลตั้งแต่นั้น ถ้าเรามัวแต่แก้ปลายเหตุ 
  อย่างเดียวในขณะที่คนผลิตของเสียก็ยังผลิตตามใจฉันอยู่ แก้ยังไงก็แก้ไม่ไหว  
  ปัญหาเฉพาะหน้าอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องรถติด เพราะความไม่มีวินัยของชาวระยอง  
  รถติดเพราะอะไร ก็เพราะจอดซ้อนคันไม่เคารพกฎจราจร รถติดอยู่ในพื้นท่ี  
  ถนนหน้าเทศบาลของท่าน ตลอดเส้นทางของถนนจะมีโรงเรียนอยู่จ านวน 
  หลายโรงเรียน ไปเจอตลาดวัดลุ่มฯ อีก ต้องช่วยกัน เทศบาลต้องหาวิธีการ 
  ว่าจะบริหารจัดการการจราจรหน้าตลาดวัดลุ่มฯ อย่างไร ท่านบอกว่าตอนนี้ 
  ท่านก าลังมีโครงการจะปรับปรุงตลาดใหม่เห็นบอกมีงบประมาณแล้วด้วย  
  เตรียมไว้ว่าเมื่อไรที่ท่านลงมือเสียงต้านมาแน่ ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแน่นอน  
  จะต้องแก้ปัญหาอย่างไร ให้เตรียมการไว้ได้เลย หลายๆ ท่านเป็นสมาชิก 
  สภาเทศบาล ที่อยู่ในพื้นท่ีบริเวณนั้น ให้เตรียมคิดหาวิธีการพูดคุยกันด้วย 
  ว่าเราจะท าอย่างไรให้อะลุ่มอล่วยกัน ในขณะที่เราก็สามารถเดินหน้า  
  โครงการไปได้ ชาวตลาดเองก็ไม่เดือดร้อนมากเกินไป หากจะถามว่า  
  จะเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ ตอบได้เลยว่าเดือดร้อนแน่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง 
  เกิดข้ึน มันจะเกิดความเดือดร้อนกันหมดครับ อีกเรื่องหนึ่งคือปัญหาน้ าท่วม  
  ในพ้ืนผิวจราจรในหลายๆ พื้นที่ ขณะนี้หน้าฝนเริ่มมาแล้ว ปีที่แล้วที่บอกว่า 
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  น้ าท่วมและด าเนินการแก้ไขกันไปมันได้ผลจริงหรือไม่ หากไม่ได้ผลต้องรีบ  
     หาทางแก้ไข ท่อระบายน้ าทุกแห่งมีการลอกท่อหรือยัง ตรงไหนไปอุดตัน  

  ตรงไหนไม่มีท่อ จะมีแนวทางการระบายอย่างไร ปัญหาน้ าท่วมขังอยู่จุดเดียว  
  ถ้าน้ ามีทางระบายไปได้ก็จะไม่เกิดน้ าท่วม เพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้มีบ้านจัดสรร  
  ท าให้ถนนหนทางที่ก าลังซ่อมแซมได้ไปขวางทางระบายน้ า จึงต้องไปหาวิธี  
  เพ่ือเปิดทางระบายน้ า นั่นคือสิ่งที่ต้องการจะฝากให้พวกท่านได้ช่วยกันดู  
  และเป็นคลังสมองในการรวบรวมปัญหาพร้อมวิธีการแก้ไข เพ่ือให้ฝ่ายผู้บริหาร  
  ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ รับเรื่องนี้ไป  
  เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน จังหวัดระยองยินดีให้ความ  
  ร่วมมือช่วยพวกเราในการผลักดันโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่พ่ีน้อง 
  ประชาชน ผมเหลืออายุราชการอีก 2 ปี ถ้าผมไม่ท าวันนี้แล้วผมจะท าวันไหน  
  ฉะนั้น วันนี้โครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์กับพ่ีน้องชาวระยองให้รีบเสนอมา 
  ได้เลย ท่านอยู่ในพ้ืนที่ท่านเห็นปัญหา เห็นโอกาสในการที่จะพัฒนาขอให้รีบ 
  บอกมา เราต้องเตรียมรองรับ EEC ( Eastern Economic Corridor  : โครงการ 
  พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก) ด้วย ชาวระยองจะได้ 
  ประโยชน์อะไร ไม่ใช่ว่ามีสนามบินมา มีรถไฟความเร็วสูงมา ก็หยุดอยู่แค่ 
  สนามบิน แล้วคนระยองจะไปสนามบินอย่างไร คนวังจันทร์ที่เอานวัตกรรมใหม่ๆ  
  ระดับโลกไปวางไว้ที่นั่น จะให้เขาออกทางชลบุรีเข้ากรุงเทพมหานครไปเลย  
  คนระยองก็ไม่ได้อะไร งานถนนยมจินดา งานเล่าเรื่องเก่า ผมขอให้น าเทคโนโลยี  
  น าผลผลิตงานวิจัยของวังจันทร์วัลเล่ย์ออกมาโชว์ให้พวกเราดู ให้คนระยอง 
  ได้รู้ว่าวันนี้เรามีอะไรอยู่ในพ้ืนที่ เพื่อจะได้คิดต่อยอดกันว่าเราจะได้ประโยชน์อะไร 
  จากตรงนั้น ไม่ใช่ว่านึกต้องการจะเอาอะไรก็เอามาวางไว้ดูเฉยๆ แต่อยากจะ  
  สื่อให้รู้ว่าวันนี้ส่วนกลางยกวัลเล่ย์เหมือนในอเมริกามาตั้งที่จังหวัดระยอง 
  ของเราแล้ว คนระยองจะได้ใช้ประโยชน์ได้ตรงนี้ ผมดีใจนะครับ วันนี้ผมเดิน 
  เข้ามาเห็นสมาชิกสภาเทศบาลหนุ่มๆ สาวๆ ทั้งนั้นเลย แนวความคิดต่างๆ  
  โลกมันเปลี่ยนเร็ว คนหนุ่มคนสาวเป็นก าลังส าคัญในการจะช่วยกันคิด บางทีอาจจะ 
  ติดขัดบ้างเป็นเรื่องปกติ ความคิดอาจจะไม่ค่อยลงกันเท่าไร ก็ต้องใช้ความ  
  พยายาม ปรับ และอะลุ่มอล่วยกัน เมืองไทยเราดีอย่างหนึ่ง เราไม่เคยเปลี่ยนแปลง 
  แบบที่ต้องเสียเลือดเนื้อทะเลาะเบาะแว้งกันรุนแรง เราเอาของเก่ามาต่อยอด  
  เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใคร เราอาจจะบอกว่าเราก็เลยไม่เก่งภาษาอังกฤษ  
  เหมือนชาวบ้านเขา แต่เรามีภาษาไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา วันนี้เราก็ 
  ต่อยอดมาคุยกับฝรั่งรู้เรื่อง ซึ่งเราก็ปรับตัวไปตามธรรมชาติของเรา แต่เรามี 
  ความภูมิใจในของเก่าของเรา ฉะนั้น ของเก่าอย่าไปคิดว่าแก่อย่างเดียว  
  แก่ก็มีประโยชน์เหมือนกัน เก่าก็มีประโยชน์เหมือนกัน คนรุ่นใหม่คิดใหม่ 
  ท าใหม่ก็เอามาต่อยอดจากของเก่าของเราเพ่ือให้ก้าวหน้าต่อไป ไม่ใช่ไปรื้อ  
  ของเก่าทิ้งหมด แล้วมานั่งเสียดายว่าไม่น่าเลย ของเก่าก็ดีๆ ไม่น่าไปรื้อของ  
  เขาท้ิงเลย แต่ถ้าเราต่อยอด เราก็ได้ทั้งของเก่าของใหม่ ได้ทั้งความเจริญ  
  ว่าเรามีทั้งของดีๆ เอามาโชว์ให้นักท่องเที่ยว เอามาโชว์ให้ชาวโลกเห็นว่า 
  เมืองไทยเรามีของดี จึงฝากทุกท่านไว้และหวังว่าเทศบาลนครระยอง  
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  จะเจริญก้าวหน้าด้วยสมาชิกสภาเทศบาลชุดนี้ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการ 
  ที่จะรวบรวมปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขการพัฒนา ช่วยกันพัฒนา 
  จังหวัดระยองของเรา และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความส าเร็จในการ 
  ท างานทุกท่านครับ 

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  )  

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  -  ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นอย่างสูงครับ   
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 7 วรรคแรก  
  ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การ 
  บริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหาร 
  ส่วนต าบล เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุ 
  มากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่น 
  ชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นสภาท้องถิ่น 
  ชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมาตามล าดับ 
  ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  
  เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมน าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญานตนตาม 
  ที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และด าเนินการเลือก 
  ประธานสภาท้องถิ่น ดังนั้นผมขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 
  ที่มีอายุมากที่สุดในที่ประชุมแห่งนี้ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว คือ ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลนครระยอง คุณชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  เขต 3 ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ ขึ้นท า 
  หน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลชั่วคราวตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
  ขอเรียนเชิญครับ 

นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  - เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  

  ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษา 
  นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม 
  สภาเทศบาลนครระยอง ครั้งแรก หลังจากท่ีมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28   
  มีนาคม  2564 ที่ผ่านมา บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  
  ผมขอเปิดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องการปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องการปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   เทศบาลนครระยอง  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านกรุณายืนขึ้น     

  พร้อมทั้งปฏิญาณตนครับ     

      (  -สมาชิกสภาฯ ปฏิญาณตนพร้อมกัน-  )  
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการเลือกประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการเลือกประธานสภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวชี้แจงระเบียบด้วยครับ 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว     พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 8 วิธีเลือก 

  ประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก 
  สภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา 
  ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  
  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอ 
  ไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  
  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับ 
  แล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น  
  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน 
  ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ 
  ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้ 
  คะแนนสูงสุดเท่ากัน และตามระเบียบข้อ 14 ในการเลือกประธานสภา 
  ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอ 
  ชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวได้ชี้แจงระเบียบให้ทุกท่านทราบแล้ว  

  ท่านเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเหมาะสม สมควรได้รับการ 
  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลนครระยอง เชิญเสนอชื่อครับ  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์   

นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายนายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ผมขอเสนอท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
      นายรักเร่  ส าราญรื่น เป็นประธานสภาเทศบาลนครระยอง ครับ   

นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  - ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว     

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - รับรอง ถูกต้องครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะเสนอ
      ท่านอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
      แห่งนี้มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง คือ นายรักเร่  ส าราญรื่น
        เป็นผูด้ ารงต าแหนง่ประธานสภาเทศบาลนครระยองเพียงหนึ่งท่าน  
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      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
        พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมวด 1 ข้อ 14  

  ก าหนดไว้ว่าในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ 
  การแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ดังนั้นผมขอ 
  แสดงความยินดี และขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านกรุณาปรบมือ 
  เพ่ือเป็นเกียรติแก่ นายรักเร่  ส าราญรื่น ด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ปรบมือ-  )  

มติที่ประชุม     - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครระยอง นายรักเร่ 
  ส าราญรื่น เป็นประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  - ขอพักการประชุมเป็นเวลา 5 นาที ครับ  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว     

      (  -พักการประชุม ตั้งแต่เวลา 10.20 น.  
                                                                  ถึงเวลา 10.25 น.-  )       

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  -  ขออนุญาตด าเนินการประชุมต่อครับ ในการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว   ครั้งแรกเมื่อสักครู่ ได้ลงมติให้ นายรักเร่  ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล  

  นครระยอง เขต 4 เป็นประธานสภาเทศบาลนครระยอง ซึ่งท่านผู้ว่าราชการ 
  จังหวัดระยอง ได้โปรดลงนามแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2)  
  พ.ศ.2554 ข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นครั้งแรก ตามข้อ 6  
  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี ด าเนินการแต่งตั้งทันที 
  เมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่น 
  ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป  

   ข้อ 10 ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากต าแหน่งเมื่อ (2)  
  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลแล้ว  
  ดังนั้น ผมขอเรียนเชิญ นายรักเร่  ส าราญรื่น ประธานสภาเทศบาลนครระยอง  
  ยังโต๊ะประธานสภาเทศบาล เพ่ือได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ 
  วาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และต้องขอขอบพระคุณ  
ประธานสภาเทศบาล     ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมสภาเทศบาล  

  นครระยองในวันนี้ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
  ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษา 
  นายกเทศมนตรี ท่านผู้อ านวยการกองงานต่างๆ ท่านสื่อมวลชน  
  และประชาชนทุกท่านที่รับชมการถ่ายทอดสดทุกท่านครับ ผมนายรักเร่   
  ส าราญรื่น ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ให้ความ 
  ไว้วางใจให้เกียรติผมได้มาปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลนครระยอง  
  ผมจะปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งประธานสภาเทศบาลให้ดีที่สุด และจะด ารงไว้ 
  ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของสภาเทศบาลนครระยอง อันทรงเกียรติแห่งนี้  
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  ก่อนที่ผมจะด าเนินการประชุมในระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
  ผมขอใช้สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ขอบคุณพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล 
  นครระยอง ที่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครระยอง  
  และสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  2564  
  ที่ผ่านมา และขอแสดงความยินดีกับท่านนายกเทศมนตรี พร้อมทั้งคณะ 
  ผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจาก 
  พ่ีน้องประชาชนให้มาปฏิบัติหน้าที่บริหารงานในเทศบาลนครระยอง  
  ผมขอให้ทุกท่านจงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจาก 
  พ่ีน้องประชาชน บัดนี้ท่านสมาชิก ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
  ต่อไปครับ  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องการเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล      ผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว อ่านระเบียบ 

  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นในการเลือก 
  รองประธานสภาเทศบาลครับ  

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการเทศบาลชั่วคราว      พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 12  
        วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถ่ิน ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

  ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธ ิ
  เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
  ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย 
  กว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  
  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ 
  เหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  
  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภา 
  ท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก และตามระเบียบข้อ 14  
  ในการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการ  
  เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ตามท่ีเลขานุการสภาชั่วคราว ได้ชี้แจงข้อบังคับเก่ียวกับรองประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาชั่วคราวครับ   

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ท่านเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความ 
  เหมาะสม สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล 
  นครระยอง เชิญเสนอชื่อครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางสาววัลยุพา   
  วิภูษณวนิช ครับ 

นางสาววัลยุพา  วิภูษณวนิช - กราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ นางสาววัลยุพา  วิภูษณวนิช 
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ดิฉันขอเสนอ นายอภินัทธ์   

  รัตนพรวารีสกุล เป็นรองประธานสภาเทศบาล  
 
 



 11 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางสาววัลยุพา  วิภูษณวนิช ได้เสนอ  
ประธานสภาเทศบาล     ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล เป็นรองประธานสภาเทศบาล  

  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ  - ผมนายสงัด  วงษ์ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอรับรอง ครับ  

นายสมยศ  เจริญชะนะ  - ผม นายสมยศ เจริญชะนะ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอรับรอง ครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - รับรอง ถูกต้องครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ  
ประธานสภาเทศบาล      ชื่อเพ่ิมเติมจากนี้หรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม เป็นอันว่าที่ประชุมได้มี
      การเสนอชื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง คือ นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล  

  เป็นรองประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  
  พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  
  รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอ 

   ชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก   
      ผมขอแสดงความยนิดีกับ นายอภินทัธ์  รตันพรวารสีกุล และขอให้ทุกท่าน  

  ปรบมือให้กับท่านรองประธานสภาเทศบาลนครระยองด้วยครับ  

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  )  

  - ผมขอเชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล  
        นั่งประจ าที่นั่งของท่านด้วยครับ ขอเชิญครับ  ไม่ทราบว่าท่านรองประธาน 

  สภาเทศบาลมีอะไรจะกล่าวในที่ประชุมแห่งนี้หรือไม่ครับ เชิญท่านรองประธาน     
  สภาเทศบาล นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล ครับ 

นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - ผมนายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ผมจะปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างเต็ม  

  ความสามารถ ขอบคุณครับ 

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  )  

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  -  ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ บัดนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว   ได้มีค าสั่งจังหวัดระยอง เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลนครระยอง  

  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา  
  เทศบาลนครระยอง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 และตามมติที่ประชุม 
  สภาเทศบาลนครระยอง ในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองครั้งแรก 
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  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ประชุมได้เลือก นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล  
  เป็นรองประธานสภาเทศบาลนครระยอง นั้น อาศัยอ านาจตามความ 
  ในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
  (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  และเพ่ือให้เป็นไปตามมติสภาเทศบาลนครระยอง 
  ดังกล่าว จึงแต่งตั้งให้ นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล เป็นรองประธานสภา 
  เทศบาลนครระยอง โดยให้มีหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย และระเบียบ 
  ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 29  
  เมษายน 2564 นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาชั่วคราวครับ  
ประธานสภาเทศบาล      

มติที่ประชุม     - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครระยอง นายอภินัทธ ์ 
  รัตนพรวารีสกุล เป็นรองประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล      ผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว อ่านระเบียบเกี่ยวกับ  

  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลด้วยครับ 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 13 วิธีเลือก  
  เลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธ ิ
  เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
  ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย 
  กว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  
  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจาก 
  ชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  

     เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภา  
  ท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก และข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือก 
  พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้  
  ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  
  และข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น  
  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง 
  ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก   

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล     ท่านเห็นควรว่าผู้ที่มีความเหมาะสมมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
      ต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลนครระยองเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิก
      สภาเทศบาล นายชาญศิษฏ์  บ ารงุพงษ์ ครับ  
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นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล     ผมนายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2    
      ในกรณีที่จะน าเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
      เลขานุการสภาเทศบาลนครระยองนั้น ผมเห็นว่าควรเป็นผู้มีความรู้ใน
      เรื่องข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับการประชุม และสามารถช่วยเหลือ  

  ประธานสภาเทศบาลได้ในทุกโอกาส ดังนั้น ผมจึงขอเสนอ นายฉัตรนุชัย   
  สมบัติศรี ปลัดเทศบาลนคระยอง ครับ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์    
ประธานสภาเทศบาล     ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์ ได้เสนอชื่อ

     นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี ปลัดเทศบาลนคระยอง ท าหน้าที่เลขานุการสภา  
  เทศบาลนครระยอง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายประเสริฐ  ยะคุณเขตต์ - ผมนายประเสริฐ  ยะคุณเขตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอรับรอง ครับ  

นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ - ผมนายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอรับรอง ครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - รับรอง ถูกต้องครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
ประธานสภาเทศบาล    ชื่อเพ่ิมเติมจากนี้หรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม เป็นอันว่าที่ประชุมได้มี
      การเสนอชื่อ นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี เพียงท่านเดียว  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้อ 14 
  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ 
  สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน 
   ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  ผมขอแสดงความยินดีกับท่านปลัดเทศบาล  
  นายฉัตรนุชัย  สมบัติศร ีด้วยครับ และขอให้ทุกท่านปรบมือให้กับ 
  ท่านเลขานุการสภาเทศบาลนครระยองด้วยครับ  

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  )  

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศร ี  - ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล ท่านรองประธานสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่เสนอชื่อ และท่ีรับรองให้ผมเป็นเลขานุการสภา  

  และขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารที่ให้โอกาส และความไว้วางใจ ผมจะท าหน้าที่ให้ดี 
  ที่สุดขอบพระคุณมากครับ 

มติที่ประชุม     - เห็นชอบคัดเลือกนายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี เป็นเลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปี  
                            พ.ศ. 2564 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล     สมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปี พ.ศ. 2564 และก าหนดวันเริ่มประชุม 

  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 ขอเชิญท่านเลขานุการ  
  สภาเทศบาล ช่วยชี้แจงระเบียบให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบด้วยครับ   

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล      พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  
      มาตรา 24 ก าหนดไว้ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม 
      สามัญครัง้แรก และวันเริม่ประชุมสมัยสามัญประจ าปใีห้สภาเทศบาล  
     ก าหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
      พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 20 นอกจากการ 
     ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก ตามข้อ 6 แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่นมี  

  2 ประเภท คือ (1) การประชุมสามัญ (2) การประชุมวิสามัญ และตาม 
  ข้อบังคับ ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา 
  และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  
  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย 
  ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น 
  น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความ 
  ในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล     เห็นว่าการ ก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ 

  ประจ าปีแต่ละสมัยในปี พ.ศ. 2564 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ 
  ประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 ควรเป็นอย่างไรขอเชิญเสนอครับ  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี ครับ  

นายนราวุฒิ  สุขวารี  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนาย นายนราวุฒิ  สุขวารี 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอเสนอดังนี้  

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก   ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  
     เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  2   ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2564  
     เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  3   ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ. 2564    
    เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  4   ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564   
     เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
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    สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 2565 

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก    ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  
     เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

    ผมขอเสนอตามนี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  

    (  -ไม่มี-  )  

    - ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 มีดังนี้ 

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก   ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  
     เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  2   ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2564  
     เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  3   ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ. 2564    
    เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  4   ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564   
     เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

    สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 2565 

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก    ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  
     เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  ผมขอเพ่ิมเติมสมัยการประชุมครับ ก าหนดารประชุมสามัญ สมัยแรก  
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  
  และขอเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 4  
  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน  
  ดังนั้น ในระเบียบวาระข้อนี้ ผมจะขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอ

   วาระการประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ  

นายนราวุฒิ  สุขวารี  - ผมขอเสนอ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน   
สมาชิกสภาเทศบาล     พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

รักเร่  ส าราญรื่น  - ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  
ประธานสภาเทศบาล     

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอรับรอง ครับ  

นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง - ดิฉันนางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  
สมาชิกสภาเทศบาล    ดิฉันขอรับรองค่ะ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  
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นายรักเร่  ส าราญรื่น  - รับรอง ถูกต้องครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ  
ประธานสภาเทศบาล      เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเพ่ิมเติม เป็นอันว่าที่ประชุม   
   เห็นชอบกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ดังนี้  

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก   ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  
     เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  2   ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน  พ.ศ. 2564  
     เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  3   ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ. 2564    
    เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  4   ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564   
     เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

    สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 2565 

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก    ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  
     เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

มติที่ประชุม      - เห็นชอบตามที่สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง นายนราวุฒิ  สุขวารีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความ  
ประธานสภาเทศบาล     ประสงค์จะอภิปรายเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอวบ  วงศ์มหา ครับ 

นายอวบ  วงศ์มหา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ และท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายอวบ  วงศ์มหา  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล 
  นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ผมขอยินดีกับสมาชิกใหม่ป้ายแดง  
  ขอต้อนรับสมาชิกสภาฯ ใหม่ป้ายแดง ที่จะท างานร่วมกับสภาเทศบาลนครระยอง 
  ของเรา หวังว่าสมาชิกสภาฯ ใหม่ป้ายแดงจะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพวกเราอย่าง 
  มีประสิทธิภาพนะครับ และสมศักดิ์ศรีกับสโลแกนที่ว่าปรับบ้านเปลี่ยนเมือง  
  ของทีมลูกระยองพัฒนาของเรา ขอยินดีต้อนรับ ขอบคุณครับ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอวบ  วงศ์มหา ในวาระอ่ืนๆ นี้  
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  

  อีกหรือไม่ครับ  

       (  -ไม่มี-  ) 

 

 

 

 



 17 

 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายต่อ วันนี้สภา  
ประธานสภาเทศบาล      เทศบาลนครระยอง ได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุม  
    ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองผู้ทรงเกียรติ 

   ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ    

(ปิดประชุมเวลา 12.30  น.) 

 

             (ลงชื่อ)         ฉัตรนชุัย  สมบตัศิรี        ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
                    (นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาล 

                                         (ลงชื่อ)       พิราภัทร์  ทับทิมทอง         ประธานตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง)    

             (ลงชื่อ)          นราวุฒิ  สุขวาร ี            กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                            (นายนราวุฒิ  สุขวารี)    

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

             (ลงชื่อ)          ธันยวฒัน ์ ชโลทร           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                     (นายธันยวัฒน์  ชโลทร)         

          (ลงชื่อ)     อมรเทพ  นาวินโชคธรรม       กรรมการและเลขานุการ 
                    (นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม)    ตรวจรายงานการประชุม     

 
 
 
 


