
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2555 ครั้งที่ 5/2555 

วันที่ 27 กันยายน  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. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
11. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
12. นายนิพนธ์ เตชโชควารี รองประธานสภาเทศบาล 
13. นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายอวบ วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายประเสริฐ ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายพจนาท นัยพงศ์ประสิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายจิรโรจน ์ เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายปกรณ์ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายมานะ กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายภาณุพงค์ พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นางวรกมล ป่ินปล้ืมจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
30. นายรักเร่ สําราญร่ืน สมาชิกสภาเทศบาล 
31. นายสุพรรณ บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
32. นายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
33. นายบุญปลูก ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
34. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
2. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
3. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
4. นางก่ิงแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
5. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
8. นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
9. นางสมร บัวคล้าย แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล 
10. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
11. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
12. นางซ่อนกล่ิน ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
13. นายธีรนิติ ศรีไผทสมันต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ 
14. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการส่ิงแวดล้อม 
15. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
16. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
17. นางกมลลักษณ์ วงศ์เลอวุฒิ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
18. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
19. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                                             วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3  
                                             ประจําปี พ.ศ. 2555 คร้ังท่ี 5 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว 

  ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง จุดธูปเทียนบูชา 
  พระรัตนตรัย และเป็นประธานในท่ีประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล    ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านประธานชุมชน ท่านส่ือมวลชน และผู้เข้าร่วม
      การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุม
      สามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2555 คร้ังท่ี 5/2555 บัดนี้ท่านสมาชิกสภา
      เทศบาลนครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล           

  (  -ไม่มี-) 

มติที่ประชุม      - รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2  ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
                         ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเร่ืองขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล          ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
      ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติด้วยครับ          

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี     ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ท่านหัวหน้า 
      ส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ด้วยนายกเทศมนตรี
      นครระยอง  มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง   
      เพ่ือขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2555 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

      หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
      งบประมาณ  พ.ศ. 2555 จํานวน 17,091,000 บาท  (สิบเจ็ดล้านเก้า-
      หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ดังนี้ 

    1. สํานักปลัดเทศบาล  
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป 

      ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
     1.1 ค่าเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
      พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 46,000 บาท (ส่ีหม่ืนหกพันบาทถ้วน)   
      เพ่ือใช้ติดตั้งท่ีห้องประชุมตากสินมหาราช  
     1.2 ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดไร้สาย (CCTV)  ในเขตเทศบาล
      นครระยอง เป็นเงิน  4,500,000  บาท  (ส่ีล้านห้าแสนบาทถ้วน)   

       ค่าครุภัณฑ์อ่ืน 
     1.3 ค่าป้อมยามสําเร็จรูป  จํานวน 1 ตู้  เป็นเงิน 86,000 บาท  
      (แปดหม่ืนหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการท่ี 1.3 
      รวมเป็นเงิน  4,632,000 บาท (ส่ีล้านหกแสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

      2. กองการศึกษา 
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                       2.1 ค่าระบบแหล่งเรียนรู้อิเล็คทรอนิกส์ และระบบป้องกันหนังสือหาย         
      เป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน  
      1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

      3. สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
                           แผนงานการพาณิชย์/งานตลาดสด 
                           ค่าครุภัณฑ์อ่ืน 
                        3.1 ค่าเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง  พร้อมโครงเหล็ก  จํานวน  24 หลัง  
      เป็นเงิน 840,000  บาท (แปดแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน)  รวมเป็นเงิน   
        840,000 บาท (แปดแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน)   
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                        4. กองช่าง 
                           แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
                           ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
                        4.1 ค่าก่อสร้างเขื่อนกันดิน บริเวณสวนสาธารณะศาลาท่าเกตุ   
      เป็นเงิน 6,500,000  บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)                      
     4.2 ค่าปรับปรุงปิดเกาะกลางถนนสุขุมวิท  จํานวน 2 จุด เป็นเงิน 
      520,000 บาท  (ห้าแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)                         
     4.3 ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ถนนอารีราษฎร์  
      ซอย 14 เป็นเงิน  75,000 บาท (เจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)                        
     4.4 ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนสองพ่ีน้อง
      ฝ่ังทิศตะวันตก เป็นเงิน  600,000  บาท (หกแสนบาทถ้วน)    
                         4.5 ค่าก่อสร้างถนน ซอยแยกซอยเกาะกะบาก เป็นเงิน 100,000 บาท  
      (หนึ่งแสนบาทถ้วน)                          
     4.6 ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ํา  ซอยแยกถนนเชิงเนิน  
      (นครระยอง 59) ฝ่ังทิศตะวันตก เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)   

         งานสวนสาธารณะ 
         ค่าครุภัณฑ์อ่ืน 
                         4.7 ค่าเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ้ง  จํานวน 1 ชุด  เป็นเงิน 
      1,996,000 บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน)   

                         งานบําบัดน้ําเสีย 
                         ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
                        4.8 ค่าเคร่ืองสกัดคอนกรีตไฟฟ้า  จํานวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน 
      27,500 บาท  (สองหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)                       

      ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
                        4.9 ค่าเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า  ขนาด  5  กิโลวัตต์  จํานวน 1 เคร่ือง  
      เป็นเงิน 63,000 บาท  (หกหม่ืนสามพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน   
      10,081,500  บาท (สิบล้านแปดหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

                       5. กองสวัสดิการสังคม 
                       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
                       ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
                      5.1 ค่ารถจักรยานยนต์  ขนาด 110 ซีซี  จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 
      37,500 บาท (สามหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน  37,500 บาท  
      (สามหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน  15 รายการ เป็นเงิน  
      17,091,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
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      เหตุผล  เนื่องจากขณะนี้ใกล้จะส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (30 กันยายน 
      พ.ศ. 2555)  เทศบาลได้ดําเนินการสํารวจการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2555 แล้ว ปรากฏว่ามีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดําเนินการ 
      ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ จํานวน 17,091,000  บาท  (สิบเจ็ดล้าน-
      เก้าหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน)  ซ่ึงเงินเหลือจ่ายจํานวนนี้  เกิดจากบริหาร
      งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและ
      ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า และเพ่ือให้การ
      บริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
      เทศบาลนครระยองจึงได้พิจารณาให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย จํานวน  
      17,091,000  บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน)  ไปตั้งจ่าย 
      เป็นรายการใหม่ โดยได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการต่าง ๆ  
      ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557)  
      ฉบับเพ่ิมเติมมาดําเนินการ  โดยเรียงลําดับความสําคัญตามความจําเป็น
      เร่งด่วน ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541 “ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณ
      รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทําให้ลักษณะ   
      ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจ
      อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

      จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยองเพ่ือท่ี
      เทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านนายกเทศมนตรี ตามท่ีทางคณะผู้บริหารได้เสนอญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาล    ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม
      เพ่ิมเติม ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ครับ 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ก่อนอ่ืน
      ต้องขอแสดงความช่ืนชมและชมเชยคณะผู้บริหารในการท่ีบริหารงาน และดูแล
      อย่างรัดกุมในเร่ืองของการใช้งบประมาณรายจ่าย ทําให้มีเงินเหลือจ่ายท้ังส้ิน 
      17 ล้านบาทเศษ ซ่ึงเงินจํานวนนี้ก็สามารถท่ีจะมาตั้งเป็นงบประมาณ มาบริหาร
      สร้างส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอมา เป็นประโยชน์ให้กับ
      ประชาชนได้อีก ส่ิงท่ีผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง
      ผู้บริหารมีอยู่หนึ่งเร่ือง คือ หน้าท่ี 1/11 ข้อท่ี 1.2 ผมเองเป็นผู้ท่ีเคยอภิปราย 
      และเคยขอในเร่ืองของการติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลของเรา ซ่ึงต้อง
      ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีท่ีได้กรุณาตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นการติดตั้งกล้อง 
      CCTV เพ่ิมท้ังหมดอีก 48 จุด ส่ิงท่ีผมอยากจะเรียนถามในเร่ืองของกล้อง 
      CCTV นั้น คือเร่ืองของคุณภาพ ซ่ึงผมค่อนข้างจะเป็นห่วงเพราะว่าเดิมเรามี
      กล้อง CCTV อยู่แล้ว ท่ีมีปัญหาอยู่ตามท่ีผมได้เคยอภิปรายไป ส่ิงท่ีอยากจะ
      ฝากคือในเร่ืองของคุณภาพ คืออยากให้คุณภาพได้มาตรฐานและค่อนข้างดี  
      ถึงแม้เราจะตั้งให้ราคาสูงอีกเล็กน้อย แต่ถ้าเป็นของท่ีดี และมีประโยชน์ 
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      และใช้งานได้จริงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการท่ีจะติดตั้ง เพราะเม่ือเกิด
      เหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่  แล้วเราไปดูกล้องปรากฏว่าถ้ามองไม่เห็นหรือใช้
      ไม่ได้ จะเหมือนกับว่าไม่มีเสียดีกว่า อย่างท่ีประชาชนหลาย ๆ ท่านได้บ่นกับ
      ผมมาว่ากล้อง CCTV ก็มีในเขตเทศบาลแต่ทําไมเวลามีเร่ืองอะไรแล้วดูไม่ได้ 
      อีกเร่ืองหนึ่งคือเร่ืองของการรับประกันคุณภาพมีการตกลงกันไว้หรือไม่  
      หรือการซ่อมบํารุง ต้องขอฝากไว้ด้วย ความคมชัดในเร่ืองของกล้องก็อยาก
      ให้เป็นเสป็คท่ีค่อนข้างดี เวลาติดตั้งแล้วจะได้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมชาย  แสงสุขขา ครับ  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  
      เร่ืองค่ารถจักรยานยนต์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจําเป็นแต่บางคร้ังใช้ไป ผมเห็นพอเก่า
      แล้วจอดท้ิงไว้เป็นแถว ไม่ทราบว่าเป็นวัสดุท่ีเก่าแล้วหรือท่ีชํารุด ก็เป็นตัวอย่าง
      คือท่ีจอดอยู่บริเวณด้านหน้าสํานักงานเทศบาล ผมเห็นว่ามีอยู่ 1 คัน สีส้ม 
      ยี่ห้อ ไทเกอร์ ทะเบียน ขฉจ 245 ระยอง ไม่ทราบเป็นของหน่วยงานใด 
      จอดยางแบน ผมเห็นจอดอยู่ 3 – 4 เดือนแล้วอยู่ท่ีเดิม ขอให้ตรวจสอบ
      ด้วยครับ มองดูแล้วรถยังไม่เก่าเท่าไร แต่มาจอดท้ิงไว้ทําให้เสียหาย 
      งบประมาณไป ขอกราบเรียนเท่านี้ ขอบคุณครับ        

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
      คุณอําไพ  วงเวียน ครับ  

นางอําไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางอําไพ  วงเวียน สมาชิกสภา
      เทศบาลนครระยอง เขต 1 ขออนุญาตสอบถามท่านประธานสภาเทศบาล
      ผ่านไปยังผู้บริหารในลําดับของสํานักปลัดเทศบาลก่อนนะคะ ค่าครุภัณฑ์อ่ืน 
      หัวข้อท่ี 1.3 ค่าป้อมยามสําเร็จรูป จํานวน 1 ตู้นั้นเป็นเงิน 86,000 บาท 
      อยากสอบถามว่าตู้ยามแค่หนึ่งตู้นั้นตั้งไว้ตรงไหน เอาไปทดแทนหรือเพ่ิมเติม
      จุดไหน และตู้เดียวจะน้อยไปหรือไหม หากน้อยไปก็น่าจะเพ่ิมอีกได้เพ่ือ
      ความปลอดภัย ส่วนลําดับท่ี 3 สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
      ส่ิงดิฉันสงสัยคือ ข้อ 3.1 ค่าเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง จํานวน 24 หลัง เป็นเงิน 
      840,000 บาทนั้น คือเราเอาไว้เพ่ือบริการประชาชนหรือว่าเอาไปใช้ทําอะไร 
      ท่ีไหน ขอสอบถามเท่านี้ขอบคุณค่ะ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน   
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี     ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ท่านหัวหน้า 
      ส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ต้องขอบคุณเพ่ือน
      สมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านท่ีได้ขึ้นมาสอบถามเพ่ือความกระจ่างใน 
      งบประมาณเหลือจ่าย ขอตอบช่วงหนึ่งก่อนครับ เพราะหากมีอีกหลายคําถาม
      จะตอบได้ไม่ครอบคลุม ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้เป็นห่วง
      เร่ืองกล้อง CCTV ท่ีตั้งงบประมาณไว้ส่ีล้านห้าแสนบาท ก่อนท่ีจะตั้ง 
      งบประมาณในเร่ืองนี้ก็ได้หารือกันหลาย ๆ ฝ่าย ท้ังดูท่ีตั้งไว้แล้ว และได้ดู
      ตัวอย่างในหลาย ๆ แห่ง คิดว่าค่อนข้างจะม่ันใจ ซ่ึงเป็นของท่ีมีคุณภาพและ 
      ไร้สาย ซ่ึงทุกวันนี้ท่ีดูจากโทรศัพท์ผม หลายเดือนผ่านไปแล้วก็ยังคมชัด
      เหมือนเดิม ส่วนรถจักรยานยนต์นั้นคร้ังนี้คือซ้ือให้งานเทศกิจไว้ใช้ ส่วนท่ี 
      กองงานอ่ืนท่ีมีไว้แล้วและยางแบนก็จะให้ไปทําการซ่อมแซม ต้องขอบคุณ
      เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้สังเกตเห็น พอดีผมเข้าประตูด้านหน้าไม่ได้เข้า
      ด้านหลังจึงมองไม่เห็น เร่ืองนี้ผมจะไปกําชับให้เจ้าหน้าท่ีกองงานท่ีรับผิดชอบ
      รถจักรยานยนต์คันนั้นให้ไปจัดการให้เรียบร้อย ส่วนเร่ืองป้อมยามนั้น จํานวน 1 ตู้ 
      ไปไว้ท่ีเจดีย์กลางน้ํา เนื่องจากว่าท่ีนั่นยังไม่มีตู้ยาม ส่วนเต้นท์จํานวน 24 หลังนั้น 
      ซ้ือไว้เตรียมเพ่ือไปเช่าท่ีสํารองช่ัวคราวไว้เพ่ือจะย้ายให้แม่ค้าตลาดแม่แดงไป
      ค้าขายช่ัวคราว เนื่องจากว่าเราครบกําหนดท่ีศาลส่ังแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
      ของการดําเนินการเพ่ือจะย้ายแม่ค้าไปอยู่ท่ีช่ัวคราว เพ่ือจะปรับปรุงตลาดแม่แดง
      ให้สมบูรณ์ สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพ่ือให้แม่ค้ากลับมาค้าขายได้อย่างมี
      ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเหมือนเดิม และจะขออนุญาตท่านประธานสภา
      เทศบาลฉายสไลด์ภาพจุดท่ีจะติดตั้งกล้อง CCTV จํานวน 40 กว่าจุด ท่ีเป็น
      จุดใหญ่ ๆ ท่ีครอบคลุมท้ังเขตเทศบาล มีทุกจุด ไม่ว่าจะเป็นด้านทิศเหนือ  
      ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ยกเว้นในซอยเล็ก ๆ เนื่องจากเรามี
      งบประมาณเพียงแค่ส่ีล้านห้าแสนบาท ซ่ึงคาดว่าในคร้ังต่อไปหากมี 
      งบประมาณก็จะนําไปติดเพ่ิมเติมให้โดยเราสามารถซ้ืออุปกรณ์คือกล้อง 
      อย่างเดียว และนําไปติดตั้งโดยเช่ือมสัญญาณเข้าระบบได้เลย จึงขออนุญาต
      ท่านประธานสภาเทศบาลฉายสไลด์ให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้ดู  
      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรือ 
ประธานสภาเทศบาล    เพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญเจ้าหน้าท่ีฉายสไลด์ได้เลยครับ เม่ือสักครู่นี้ผมได้ดู
      ภาพจากโทรศัพท์ท่านนายกเทศมนตรีแล้ว ชัดเจนดีมากครับ หากมีเหตุการณ์อะไร
      ผมคิดว่าทางเจ้าหน้าท่ีสามารถเข้ามาขอดูได้เลยครับ  เชิญท่านสมาชิกสภา
      เทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ครับ  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ผมขอ
      อนุญาตเพ่ิมเติมและสอบถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรี
      เร่ืองของกล้อง CCTV ผมดีใจครับท่ีว่าเป็นกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย ท่ีเม่ือสักครู่  
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      ท่ีท่านประธานสภาเทศบาลบอกว่าเห็นภาพจากโทรศัพท์มือถือของท่านนายกเทศมนตรี
      ว่ามีคุณภาพดี ชัดเจนดี ผมอยากจะสอบถามว่าจํานวน 48 จุดท่ีตั้งงบประมาณไว้นั้น 
      เป็นจุดใหม่ใช่หรือไม่ครับ ไม่ซํ้ากับของเดิมใช่หรือไม่ครับ และเม่ือของเดิมมี
      อยู่แล้วท่ีใช้ไม่ได้นั้น อยากจะสอบถามว่าเราจะมีงบประมาณในการซ่อมบํารุง
      ให้ใช้งานได้ชัดเจนแบบไร้สายได้หรือไม่ เพราะจะเป็นการเพ่ิมกระจายไปให้
      ครอบคลุมท้ังหมด ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล เป็นความคิด 
ประธานสภาเทศบาล    ท่ีดีครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี     ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ท่านหัวหน้า 
      ส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ต้องขอบคุณเพ่ือน
      สมาชิกสภาเทศบาลครับ เม่ือสักครู่ผมได้ช้ีแจงขาดไปเล็กน้อยเนื่องจากว่า
      กล้อง CCTV ชุดเก่าท่ีเราเคยติดตั้งไปแล้วนั้น ขณะนี้ได้ประมาณราคาค่าซ่อม
      มาแล้วท้ังหมดอยู่ประมาณห้าแสนกว่าบาท ส่วนชุดใหม่ท่ีจะติดตั้งนี้ไม่ซํ้ากับ
      ของเก่าครับ และชุดเก่าก็จะซ่อมให้เป็นแบบไร้สายเพ่ือให้ใช้ร่วมกับของใหม่ได้ 
      ขณะนี้กําลังหาผู้รับจ้างเพ่ือทําการซ่อมอยู่ครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล    หากท่านสมาชิกสภาเทศบาลดูสไลด์แล้วสงสัยตรงจุดไหน จะขอให้ทาง
      เจ้าหน้าท่ีขยายภาพให้ดูได้นะครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจาก  
      ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรให้
      อนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือด้วยครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 24 ท่าน  เป็นเอกฉันท์- ) 

    - ขอบคุณครับ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ จํานวน 24 ท่าน เป็นเอกฉันท์ครับ  
      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติให้โอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณ
      รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

มติที่ประชุม      - อนุมัติให้โอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2555 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  

ระเบียบวาระที่  3 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเร่ืองขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
ประธานสภาเทศบาล          งบประมาณ พ.ศ. 2555 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติด้วยครับ        

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี     ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ท่านหัวหน้า 
      ส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ด้วยนายกเทศมนตรี 
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      นครระยอง มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือขอ
      อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
      โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

      หลักการ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    
      หมวดค่าครุภัณฑ์   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 22 รายการ เป็นเงิน 53,579,400  บาท  
      (ห้าสิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน)    

               2. เงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
      จํานวน 15 รายการ  เป็นเงนิ 17,091,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าหม่ืน-
      หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน 37 รายการ เป็นเงิน 70,670,400 บาท 
      (เจ็ดสิบล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนส่ีร้อยบาทถ้วน) 

      เหตุผล  เนื่องจากรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
      ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2555 และรายการโอนเงินเหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ช่วง
      ปลายปีงบประมาณ ทําให้เทศบาลไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
      ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (30 กันยายน  2555) ดังนั้น จึงมีความ
      จําเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ต่อสภาเทศบาลไปอีก 1 ปี  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
      รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  

                        “ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
      ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กร
      ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
      ระยะเวลาหนึ่งปี 

                         หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
      เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง   ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
      ต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการ
      ดังกล่าวท่ีทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี
      ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
      อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

                         กรณีเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว
      หากไม่ได้ดําเนินการ   หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้น
      ตกเป็นเงินสะสม” 
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                          จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555  หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   
       จํานวน 37 รายการ  เป็นเงนิ 70,670,400 บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสน-
       เจ็ดหม่ืนส่ีร้อยบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินการเบิกจ่ายเงินภายในปีงบประมาณ  
       พ.ศ.  2556 ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านนายกเทศมนตรี ตามท่ีทางคณะผู้บริหารได้เสนอญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาล    ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม
      เพ่ิมเติมถึงญัตติการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ครับ  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมชาย 
สมาชิกสภาเทศบาล    แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมต้องขอบคุณผู้บริหารท่ี
      เล็งเห็นความสําคัญเก่ียวกับรถดูดส่ิงโสโครก และฉีดล้างท่อน้ําระบายน้ํา  
 
      รถนี้เอนกประสงค์ครับ เม่ือก่อนน้ําในท่อกล่ินเหม็นไหลล้นออกมานอกท่อ  
      แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว และการระบายน้ําก็รวดเร็ว เวลาฝนตกลงมา น้ําไม่มีขัง 
      ขอบคุณครับท่ีเห็นความสําคัญ ถึงราคาจะสูงไปเล็กน้อย แต่ผมดูแล้วว่าคุ้มค่า 
      เม่ือก่อนท่ีซ้ือมาหนึ่งคันเวลานี้ก็ไม่มีเวลาพักเลย ช่วงเช้าก็ได้ไปดูดในเขต 3 
      เหมือนกัน ผมต้องขอขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ครับ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

       (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจาก  
      ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรให้
      อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
      โปรดยกมือด้วยครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 24 ท่าน  เป็นเอกฉันท์- ) 

    - ขอบคุณครับ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ จํานวน 24 ท่าน เป็นเอกฉันท์ครับ  
      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   

มติที่ประชุม      - อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ 

ระเบียบวาระที่  4  ญัตติอื่น ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเร่ืองจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล       ทางคณะผู้บริหาร ขอเชิญครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองครับ  
      ผมได้รับเอกสารจากทางเจ้าหน้าท่ีงานกิจการสภาเทศบาล มีโครงการนัดพบ
      แรงงานชุมชนรอบเขตประกอบการ ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) จากผู้จัดการ
      แผนกชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ส่วนเอกสารให้สมาชิก
      สภาเทศบาลรับได้ท่ีหน้าห้องประชุมครับ ไม่ทราบสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
      มีเร่ืองท่ีจะนําเสนอต่อทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ  
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      (  -ไม่มี-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล    เพ่ิมเติม วันนี้ทางเทศบาลนครระยองก็ได้ดําเนินการประชุมมาครบทุก
      ระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณทางคณะท่านผู้บริหาร ท่าน
      สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านส่ือมวลชน และผู้เข้าร่วมการประชุม
      ทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   

(ปิดประชุมเวลา 15.30  น.) 
 
 
 

           (ลงช่ือ)            มนตรี  นันตติกูล            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

            (ลงช่ือ)        วรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์        ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์) 

                                        (ลงช่ือ)    ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงช่ือ)      พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธ์ิ       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 

 
 
 

  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
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