
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ ครั้งแรก ประจําปี 2555  

วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

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

1. นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
2. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
3. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
4. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
5. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
8. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
9. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
10. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
11. นายธนวัฒน ์ พ้นช่ัว หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
12. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
13. นางซ่อนกล่ิน ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
14. นายธีรนิติ ศรีไผทสมันต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ 
15. นายวิญญู ทัดทาอามาตย์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
16. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
17. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
18. นางสาวกนก อารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
19. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
 20. นางกมลลักษณ์ วงศ์เลอวุฒิ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
21. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น.  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่ีเคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภา  
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว   คร้ังแรก ของเทศบาลนครระยอง บัดนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้
      เดินทางมาเป็นประธานในท่ีประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการ
      จังหวัดระยอง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในท่ีประชุม
      ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

      (  -ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย-  ) 

- ประกาศจังหวัดระยอง เร่ืองเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง คร้ังแรก 
   ตามท่ีเทศบาลนครระยองรายงานว่าได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
   และนายกเทศมนตรีเม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2555 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
   ได้มีมติในการประชุมคร้ังท่ี 47/2555  เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2555    
   เห็นชอบให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  
   แล้วนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
   เทศบาล พุทธศักราช 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
   จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  คร้ังแรก ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 
   2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมเทศบาลนครระยอง 
   ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 นายเสนีย์  จิตตเกษม  
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  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต่อไป
   ขออนุญาตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประดับขีดให้กับผู้บริหาร  

  และสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ครับ  

  (  -ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประดับขีดให้กับคณะผู้บริหาร 
      และสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จํานวน 33 ท่าน- ) 

- เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวเปิดการประชุมครับ  

นายเสนีย์  จิตตเกษม  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ท่านผู้มีเกียรติท่ีเคารพ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง     ผมนายเสนีย์  จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  รู้สึกเป็นเกียรติและ
      ยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้มีโอกาสมาพบปะกับบรรดาท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
      และท่านผู้บริหาร ของเทศบาลนครระยอง ในโอกาสท่ีมีการเปิดประชุมสภา
      เทศบาลนครระยองในคร้ังแรกในวันนี้ จากการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
      ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครระยอง และสมาชิกสภา
      เทศบาลนครระยอง เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2555 เพ่ือให้การบริหารงาน
      ของเทศบาลนครระยอง และการปฏิบัติหน้าท่ีของท่านสมาชิกสภาเทศบาล
      นครระยอง ได้เร่ิมต้นขึ้นโดยเร็ว ผมในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 
      และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2552 จึงได้มีการเรียกประชุมสภาเทศบาล 
      นครระยองในวันนี้  ผมขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับบรรดาสมาชิกสภา
      เทศบาลนครระยอง ทุกท่าน ท่ีได้รับการยอมรับ ได้รับความไว้วางใจ  
      จากผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําท้องถิ่น พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ี 
      ท่ีได้เลือกให้ท่านท้ังหลายได้มาปฏิบัติหน้าท่ีในสภาเทศบาลแห่งนี้ ขออนุญาต
      เรียนถึงการปกครองท้องถิ่น นับตั้งแต่เราได้มีการเร่ิมจัดตั้งเทศบาล  
        ในรูปแบบการปกครองท้องถิ่นคร้ังแรกในสมัยรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงเร่ิมจากการตั้ง
      สุขาภิบาลแห่งแรกท่ีจังหวัดสมุทรสาครเม่ือร้อยสิบกว่าปีมาแล้วจนถึง
      ปัจจุบัน รูปแบบการบริหารเทศบาล ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นรูปแบบท่ีดีท่ีสุด 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี สามารถท่ีจะตอบสนองความต้องการของ
      พ่ีน้องประชาชนได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันรูปแบบการบริหารแบบ
      เทศบาลนั้น เป็นรูปแบบท่ีมีการเช่ือมโยงระหว่างประชาชน องค์กรปกครอง 
      และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาและ
      ตอบสนองความต้องการของประชาชน ฉะนั้นบรรดาท่านท้ังหลายซ่ึงเป็น
      สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้บริหารเทศบาลนั้น จึงต้องตระหนักถึงความ
      ต้องการ และปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเป็นสําคัญ ในรูปแบบ
      การบริหารงาน เพ่ือกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น ประการท่ีสอง จากการท่ี
      ท่านท้ังหลายได้รับความ ไว้วางใจจากประชาชนให้มาทําหน้าท่ีในคร้ังนี้  
      ผมถือว่าส่ิงทีสําคัญท่ีสุดก็คือการสมัครสมานสามัคคี ได้เห็นความสําคัญ 
      และบทบาทหน้าท่ีของผู้ท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนของประชาชนในการท่ีจะ
      ดูแลผลประโยชน์ของประชาชน เป็นสําคัญ ในขณะเดียวกันก็เพ่ิมอํานาจ
      และเพ่ิมโอกาสให้พ่ีน้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารรวมกับ
      ท่านท้ังหลาย และในประการสุดท้ายในฐานะท่ีจังหวัดเป็นหน่วยงานท่ีดูแล
      ในเร่ืองของระเบียบกฎหมาย การกํากับดูแลเทศบาลให้เป็นไปตามข้อบังคับ
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      ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจะมีอยู่อีกมากมายท่ีจะต้องทําให้ระเบียบ
      กฎหมายเหล่านี้สามารถท่ีจะเป็นกลไกสําคัญในการท่ีจะตอบสนองการ
      บริหารงานของเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ซ่ึงหลัก 
      ธรรมาภิบาลประกอบไปด้วย  
     1. หลักของนิติรัฐ คือ เร่ืองของการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
      ข้อบังคับต่าง ๆ        
     2. หลักในเร่ืองของคุณธรรม คือ ให้ความรู้ ความเป็นธรรม  
      กับประชาชน        
     3. หลักความโปร่งใส คือ ทําให้การบริหารงานเทศบาลนั้นให้ 
      สามารถตรวจสอบได้  
     4. หลักความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ซ่ึงงบประมาณต่าง ๆ 
      ปรากฏว่าในขณะนี้เนื่องจากเทศบาลนครนั้นใช้งบประมาณในการท่ีจะ
      บริหารจัดการเป็นจํานวนมาก ฉะนั้นส่ิงสําคัญหรือหัวใจในการบริหาร
      งบประมาณก็คือเร่ืองหลักของความคุ้มค่า  
     5. หลักของความรับผิดชอบ ซ่ึงหลักความรับผิดชอบนั้น ก็ต้องกระจาย 
      ความรับผิดชอบไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ หัวหน้าส่วนการงานของ
      เทศบาลในการท่ีจะนําเอานโยบายในฐานะท่ีท่านนั้นส่วนหนึ่งคือภาคการเมือง 
      ส่วนท้องถิ่น ท่ีต้องนําเอาปัญหาและความต้องการของประชาชน ส่วนหนว่ยงาน 
      ของเทศบาลซ่ึงเป็นข้าราชการประจําก็ต้องสนองนโยบายของข้าราชการ
      การเมือง เพ่ือนําเอาส่ิงท่ีเป็นนโยบายท่ีท่านได้รับและท่านก็ได้ประกาศเป็น
      นโยบายนั้นให้ส่วนต่าง ๆ ได้นําไปปฏิบัติตามนโยบายท่ีท่านได้มีการรณรงค์
      หาเสียงเลือกตั้ง ก่อนท่ีจะทําการเลือกตั้ง และท่ีสําคัญท่ีสุดผมคิดว่าส่วนท่ี
      เป็นความหมายอย่างยิ่งก็คือกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก 
      ภาคส่วนท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นในคร้ังนี้  
      ผมมีความเช่ือม่ันว่าบรรดาท่านสมาชิกสภาเทศบาล มีความเช่ือม่ันในตัวของ 
      ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ท่ีจะขับเคล่ือนนโยบายต่าง ๆ  
      และทําให้พ่ีน้องประชาชนได้รับความสมบูรณ์พูนสุขต่อไป ผมขอแสดงความ
      ยินดีกับท่านท้ังหลายอีกคร้ังหนึ่ง และบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิด
      การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง คร้ังแรก เพ่ือให้สภาเทศบาลได้ 
      ดําเนินการพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
      ขอบคุณและสวัสดีครับ  

      (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

นายมนตรี  นันตติกูล  - ท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ต่อไปตั้งแต่ในระเบียบวาระท่ี 1 ผมในฐานะ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว   ปลัดเทศบาลและก็เป็นเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว ก็ต้องหาผู้อาวุโส
      สูงสุดของสภาเทศบาลแห่งนี้เป็นประธานสภาช่ัวคราว หลังจากท่ีตรวจสอบ
      รายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว ท่านท่ีอาวุโสสูงสุด คือ ท่านสมาชิก
      สภาเทศบาลนครระยอง คุณบรรหาญ  สุคนธวารี ฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญท่าน
      ขึ้นทําหน้าท่ีเป็นประธานสภาเทศบาลช่ัวคราวด้วยครับ  

นายบรรหาญ  สุคนธวารี  - เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว   ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมการประชุม 
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      ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง คร้ังแรก หลังจากท่ีมี
      การเลือกตั้งเม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2555 ท่ีผ่านมา บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล
      ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 - ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องการปฏิญานตนก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

นายบรรหาญ  สุคนธวารี  - ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองการปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าท่ีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว   เทศบาลนครระยอง เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวอ่านระเบียบ
      ด้วยครับ 

นายมนตรี  นันตติกูล  - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13  
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว   พ.ศ. 2552  มาตรา 17 กําหนดว่าก่อนเข้ารับหน้าท่ี สมาชิกสภาเทศบาล
      ต้องปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซ่ึง
      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท้ังจะซ่ือสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือ
      ประโยชน์ของท้องถิ่น 

นายบรรหาญ  สุคนธวารี  - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านกรุณายืนขึ้นพร้อมท้ังปฏิญาณตนครับ  
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว    
      (  -สมาชิกสภาฯ ปฏิญาณตนพร้อมกัน-  ) 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายบรรหาญ  สุคนธวารี  - ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ในระเบียบวาระนี้ ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าท่ีจัดทํา
      วาระการประชุมอาจจะมีการเข้าใจผิด เพราะจะต้องมีการเลือก 
      ประธานสภาเทศบาลก่อน จากนั้นถึงจะมีการเลือกรองประธานสภาเทศบาล 
      และเลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
      หมวด 1 ข้อ 8 ดังนั้นขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวช่วยช้ีแจง
      ระเบียบด้วยครับ 

นายมนตรี  นันตติกูล  - ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว   ปัจจุบัน ในหมวดท่ี 1 ข้อท่ี 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
      ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งท่ีตนเห็นควรให้
      เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น คําเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
      ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ช่ือท่ีเสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิก
      สภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุล
      ของผู้ท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งช่ือ เม่ือตรวจนับแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น
      ช่ัวคราวประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็น 
      ผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะคนท่ีได้
      คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก 
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นายบรรหาญ  สุคนธวารี  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว   ท่านเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเหมาะสม สมควรได้รับการ
      แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลนครระยอง เชิญเสนอช่ือครับ 
      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล ครับ  

นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ผมขอเสนอท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
      คุณประกิต  ปฐวีศรีสุธา เป็นประธานสภาเทศบาลนครระยอง ครับ   

นายบรรหาญ  สุคนธวารี  - ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว     

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรอง ถูกต้องครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะเสนอ
      ท่านอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีท่านใดเสนอช่ือเพ่ิมเติม เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
      แห่งนี้มีการเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง คือ คุณประกิต  ปฐวีศรีสุธา 
      เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลนครระยองเพียงหนึ่งท่าน  
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
      จนถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 14 กําหนดไว้ว่าในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
      รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้
      สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
      ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านกรุณาปรบมือเพ่ือเป็นเกียรติแก่คุณ
      ประกิต  ปฐวีศรีสุธา ด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ปรบมือ-  ) 

    - ขอพักการประชุม 15 นาที ครับ 

มติที่ประชุม     - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครระยอง คุณประกิต 
    ปฐวีศรีสุธา เป็นประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายมนตรี  นันตติกูล  - คําส่ังจังหวัดระยอง ท่ี 942/2555 เร่ืองการแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว   นครระยอง ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง

   สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง และนายกเทศมนตรีนครระยอง เม่ือวันท่ี 
   26 เมษายน 2555 และตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ในการ
   ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง คร้ังแรก เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555  

    ได้เลือกนายประกิต  ปฐวีศรีสุธา เป็นประธานสภาเทศบาลนครระยองนั้น 
   อาศัยตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 ประกอบกับตามมติสภาเทศบาล
   นครระยองดังกล่าวข้างต้น จึงแต่งตั้งให้นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา เป็น
   ประธานสภาเทศบาลนครระยอง ท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555 
   เป็นต้นไป ส่ัง ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  นายเสนีย์  จิตตเกษม 
   ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
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   ฉะนั้นจังหวัดมีคําส่ังแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลนครระยองแล้ว ผมขอ
   อนุญาตเรียนเชิญคุณประกิต  ปฐวีศรีสุธา ทําหน้าท่ีประธานสภาเทศบาล
   นครระยอง ในการประชุมต่อไป ขออนุญาตเรียนเชิญครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายก 
ประธานสภาเทศบาล     เทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง

   เกียรติทุกท่าน ท่านผู้อํานวยการสํานักการคลัง ท่านผู้อํานวยการสํานักการ
   สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ท่านส่ือมวลชน ท่านผู้อํานวยการกองงานและ
   ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายประกิต  ปฐวีศรีสุธา ขอขอบคุณท่าน
   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่ีให้เกียรติและให้ความไว้วางใจผม
   ได้มาปฏิบัติหน้าท่ีประธานสภาเทศบาลนครระยอง ผมจะปฏิบัติหน้าท่ีใน
   ตําแหน่งประธานสภาเทศบาลให้ดีท่ีสุด และดํารงไว้ซ่ึงเกียรติและศักดิ์ศรี
   ของสภาเทศบาลนครระยองอันทรงเกียรติแห่งนี้ ก่อนท่ีผมจะดําเนินการ
   ประชุมต่อผมขอใช้สภาอันทรงเกียติแห่งนี้ขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนในเขต
   เทศบาลนครระยอง ท่ีได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครระยอง 
   และสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2555 ท่ีผ่านมา 
   และขอแสดงความยินดีกับท่านนายกเทศมนตรี พร้อมท้ังคณะ และท่าน
   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนให้มา
   ปฏิบัติหน้าท่ีในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ผมขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าท่ีให้
   เหมาะสมกับท่ีได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชน บัดนี้ท่านสมาชิก
   สภาเทศบาลนคระยอง มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอดําเนินการประชุมต่อ 
   การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง คร้ังแรก ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองการ
   เลือกรองประธานสภาเทศบาลนครระยอง ผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการ
   สภาเทศบาลช่ัวคราว อ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
   ประชุมสภาท้องถิ่นในการเลือกรองประธานสภาเทศบาลครับ  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว   ในเร่ืองของกฎหมายท่ีจะใช้เลือกรองประธานสภาเทศบาลมี 2 ตัว ด้วยกัน 
        ตัวท่ี 1 คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
      ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ในข้อ 12 บัญญัติไว้ว่า
      วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือก
      รองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจํานวนท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
      ส่วนท้องถิ่นนั้นกําหนด  และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
      แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 20 บัญญัติไว้ว่าสภาเทศบาลมี 
      ประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัด
      แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล เพราะฉะนั้นจึง
      เลือกรองประธานสภาเทศบาลได้หนึ่งท่านครับ  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวได้อ่านระเบียบข้อบังคับของ 
ประธานสภาเทศบาล     กระทรวงมหาดไทย ผมขอดําเนินการเลือกรองประธานสภาเทศบาลครับ 
      ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นว่าผู้ท่ีเหมาะสมจะดํารงตําแหน่ง
      รองประธานสภาเทศบาลนครระยอง ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภา
      เทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ ครับ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 สําหรับการเสนอช่ือสมาชิกสภา
      เทศบาลท่ีมีความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล
      นครระยอง ผมขอเสนอช่ือนายนิพนธ์  เตชโชควารี ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ ได้เสนอท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล     สภาเทศบาล คุณนิพนธ์  เตชโชควารี เป็นรองประธานสภาเทศบาล  
      ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรอง ถูกต้องครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ 
        ช่ือเพ่ิมเติมจากนี้หรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอช่ือเพ่ิมเติม เป็นอันว่าท่ีประชุมได้มี
      การเสนอช่ือท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนิพนธ์  เตชโชควารี ตามระเบียบ
      กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
      และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภา
      ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอ
      ช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก   
      ผมขอแสดงความยินดีกับคุณนิพนธ์  เตชโชควารี และขอให้ทุกท่านปรบมือ 
      ให้กับท่านรองประธานสภาเทศบาลนครระยองด้วยครับ 

      (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

มติที่ประชุม     - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครระยอง คุณนิพนธ์ 
    เตชโชควารี เป็นรองประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง ขอเชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล     เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวช้ีแจงระเบียบด้วยครับ  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว   ท่านผู้บริหาร ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
      สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 3 วิธีเลือก
      เลขานุการสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําวิธีการเลือกรองประธาน
      ท้องถิ่น ตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่น 
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      เลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ท้ังนี้ ให้คํานึง
      ถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล     ท่านเห็นควรว่าผู้ท่ีมีความเหมาะสมมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี
      ตําแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลนครระยองเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิก
      สภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ครับ 
 
นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล     ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1    
      ในกรณีท่ีจะนําเสนอช่ือผู้ท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่ง
      เลขานุการสภาเทศบาลนครระยองนั้น ผมเห็นว่าควรเป็นผู้มีองค์ความรู้ใน
      เร่ืองของข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และสามารถช่วยเหลือประธานสภา
      เทศบาลได้ในทุกโอกาส ดังนั้น ผมขอเสนอท่านปลัดเทศบาลนครระยอง 
      นายมนตรี  นันตติกูล ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา    
ประธานสภาเทศบาล     ตามทีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ได้เสนอช่ือท่าน
      ปลัดเทศบาล นายมนตรี  นันตติกูล ทําหน้าท่ีเลขานุการสภาเทศบาลนคร
      ระยอง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรอง ถูกต้องครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ 
        ช่ือเพ่ิมเติมจากนี้หรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอช่ือเพ่ิมเติม เป็นอันว่าท่ีประชุมได้มี
      การเสนอช่ือท่านปลัดเทศบาล นายมนตรี  นันตติกูล เพียงท่านเดียว  
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
      พ.ศ. 2547 และฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้อ 14 ในการเลือก
      ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 
      ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า 
      ผู้นั้นได้รับเลือก  ผมขอแสดงความยินดีกับท่านปลัดเทศบาล นายมนตรี  
      นันตติกูล ด้วยครับ และขอให้ทุกท่านปรบมือให้กับท่านเลขานุการสภา
      เทศบาลนครระยองด้วยครับ  

มติที่ประชุม     - เห็นชอบคัดเลือกนายมนตรี  นันตติกูล เป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
      นครระยอง 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2555 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2555     
ประธานสภาเทศบาล     ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ช่วยช้ีแจงระเบียบให้ท่านสมาชิกสภา

   เทศบาลได้ทราบด้วยครับ   

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล      ท่านผู้บริหาร ในเร่ืองของการกําหนดสมัยประชุม ตามพระราชบัญญัติ

   เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ในมาตรา 24 กําหนด
   ไว้ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญส่ีสมัย สมัยประชุมสามัญคร้ังแรก  

    และวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด และระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวด 2 ข้อ 21 การกําหนดจํานวนสมัย
   ประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเร่ิมต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
   ประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปีของปี
   ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
   ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของ 

    แต่ละปี โดยให้นําความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ผมขอขยาย 
    ความว่าในปี พ.ศ. 2555 ในสภาเทศบาลนครระยอง ชุดก่อน ท่ีได้มีการ

   ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ไปแล้ว  
    จะเหลือสมัยประชุมสามัญอีก 3 สมัย คือสมัยท่ี 2, สมัยท่ี 3 และสมัยท่ี 4 

   ซ่ึงสภาแห่งนี้จะต้องเป็นผู้กําหนดว่าในสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2,  
    สมัยท่ี 3 และสมัยท่ี 4 จะเร่ิมเม่ือใด มีกําหนดระยะเวลาเท่าไร และให้

   กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรก ประจําปี 2556 ด้วยครับ  
    ขอเรียนให้ท่ีประชุมแห่งนี้ได้รับทราบครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล     เห็นว่าการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2555 ตามท่ีท่าน

   เลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งไปแล้วนั้น เห็นควรจะเป็นอย่างไร  
    ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล ครับ  

นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ผมขอเสนอดังนี้ 

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยท่ี  2   ตั้งแต่วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  
     เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน 

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยท่ี  3   ตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555   
    เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน 

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยท่ี  4   ตั้งแต่วันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
     เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน 
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    สมัยประชุมสามัญ  ประจําป ีพ.ศ. 2556 

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก    ตั้งแต่วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  
     เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน 

    ผมขอเสนอตามนี้ ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล     เห็นว่าการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2555 ตามท่ีท่าน

   สมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล ได้เสนอการกําหนดการ
   ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2555 
   และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2556 ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรอง ถูกต้องครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ 
        เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

  - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเพ่ิมเติม เป็นอันว่าท่ีประชุม   
   เห็นชอบกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

     สมัยประชุมสามัญ   สมัยท่ี  2   ตั้งแต่วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  
   เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน 

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยท่ี  3   ตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555   
    เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน 

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยท่ี  4   ตั้งแต่วันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
     เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน 

    สมัยประชุมสามัญ  ประจําป ีพ.ศ. 2556 

    สมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก    ตั้งแต่วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  
     เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน 

    ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารสกุล เสนอครับ 

มติที่ประชุม      - เห็นชอบตามที่สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล เสนอ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล       

      (  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ท่ีจะอภิปรายต่อ วันนี้สภา 
ประธานสภาเทศบาล      เทศบาลนครระยอง ได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุม  
    ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองผู้ทรงเกียรติ 

   ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ    

(ปิดประชุมเวลา 12.00  น.) 

 

 

 

           (ลงช่ือ)            มนตรี  นันตติกูล            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                       เลขานุการสภาเทศบาล 

            (ลงช่ือ)        วรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์        ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์) 

                                        (ลงช่ือ)    ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงช่ือ)      พจนาท  นัยพงค์ประสิทธ์ิ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธ์ิ)    

         (ลงช่ือ)      ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

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

            (ลงช่ือ)                                         ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์) 
 

                                        (ลงช่ือ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

 

         (ลงช่ือ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธ์ิ)    

 

         (ลงช่ือ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 

         (ลงช่ือ)                                           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 
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  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


