
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2556 

วันที่ 6 มีนาคม 2556 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

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

1. นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล            (ลากิจ) 
2. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล           (ลากิจ) 
3. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล           (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายณวัฒน์ โตศักดิ์  ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
2. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
3. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
4. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5. นางกิ่งแก้ว ถนอมถ่ิน ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
8. นางสมร บัวคล้าย  แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล 
9. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
10. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
11. นางสุจิตรา อ่ิมสว่าง หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
12. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
13. นายธีรนิติ ศรีไผทสมันต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ 
14. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. นางสาวกนก อารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
16. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
17. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
18. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
19. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                                             วันนี้เปน็การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
                                             ประจ าปี พ.ศ. 2556 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเรียนเชิญ 
                                            ประธานสภาเทศบาลนครระยอง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็น 
                                            ประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                      ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่านที่ปรึกษา 
                                            นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ท่านสื่อมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ
   ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  

  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2556 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองได้มา
   ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการเปิดประชุม
   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศเรียกประชุมด้วยครับ  
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นายมนตรี  นันตติกูล  -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยองเรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2556 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล    

  นครระยอง ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ   
  สมัยแรก ประจ าปี 2556  ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป             
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล      
  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยแรก ประจ าปี 2556 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแต่วันที่ 10  
  กุมภาพันธ์ 2556  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน ประกาศ  ณ  วันที่ 29   
  มกราคม พ.ศ. 2556 นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล      

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ผมมีสี่เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล   ด้วยกันที่จะแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้รับทราบ เรื่อง  แรก 

  เทศบาลนครระยองได้รับแจ้งจากราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพ  
  รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ความว่าสมเด็จพระเทพฯ ทรงรับเชิญ 
  เสด็จทรงเปิดคลินิกชุมชนอบอุ่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  ณ เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในวันศุกร์ที่ 10  
  พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เรื่องท่ีสอง วันนี้ทางสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ 
  ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้มอบหมายให้ท่านท้องถิ่น 
  จังหวัด นายณวัฒน์  โตศักดิ์ มาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ขอให้ทุกท่าน  
  ปรบมือให้ท่านท้องถิ่นจังหวัดระยองด้วยครับ  

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

- เรื่องท่ีสาม รับโอนพนักงานเทศบาลมาด ารงต าแหน่งที่เทศบาลนครระยอง  
  คือ นางสุจิตรา  อิ่มสว่าง ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ระดับ 7  
  เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  มาด ารงต าแหน่ง 
  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  ระดับ 7 ส านักปลัดเทศบาล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17  
  ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป 

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

- รับโอนพนักงานเมืองพัทยามาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล คือ นางสาวสุพรรษา      
  ออกสุข  พนักงานเมืองพัทยา ต าแหน่งเภสัชกร ระดับ 4 ฝ่ายบริการการแพทย์  
  ส่วนบริการสาธารณสุข ส านักการสาธารณสุข เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มาบรรจุ 
  เป็นพนักงานเทศบาล และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง เภสัชกร ระดับ 4 งานเภสัชกรรม  
  กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และการพยาบาล ส่วนบริการสาธารณสุขและ 
  สิ่งแวดล้อม  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้  
  ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป 

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรื่องท่ีสี่ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ได้แก่ 
ประธานสภาเทศบาล    1. นางสาวชนนิกานต์  พรมแจ้ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่  

  ธุรการ  ระดับ 1  ส านักการคลัง เทศบาลนครระยอง 
2. นางสาวนันท์นภัส  ไตรยงค์ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงาน  

  จัดเก็บรายได้  ระดับ 2  ส านักการคลัง เทศบาลนครระยอง 
3. นางสุภัทรชา  พรหมมินต๊ะ  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงาน 

  จัดเก็บรายได้  ระดับ 2  ส านักการคลัง เทศบาลนครระยอง 
4. นางสุภานัน  นามวงษ์  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงาน 

  การเงินและบัญชี  ระดับ 2  ส านักการคลัง เทศบาลนครระยอง 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  2556 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                     

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4  
  ประจ าปี พ.ศ. 2555 ครั้งท่ี 1/2555   เมื่อวันที่ 22  พฤศจิกายน 2555  
  และสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ. 2555 ครั้งท่ี 2/2555 เมื่อวันที่ 6      
  ธันวาคม 2555 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
ประธานสภาเทศบาล                สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่4 ประจ าปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2555  
      เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  
      ประจ าปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555   

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
       เหน็สมควรให้รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2555  
      เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  
      ประจ าปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555  

  โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

มติที่ประชุม    - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ   
    สมัยท่ี 4   ประจ าปี พ.ศ. 2555 ครั้งท่ี 1/2555   เมื่อวันที่ 22   

  พฤศจิกายน 2555  และสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ 2555  
  ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6  ธันวาคม 2555 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ ประจ าปีแต่ละสมัยในปี  
   พ.ศ.2556 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2557 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง      
ประธานสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ ประจ าปีแต่ละสมัยในปี พ.ศ.2556 และก าหนดวันเริ่ม 

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.2557 ท่านสมาชิก   
สภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรว่าการก าหนดสมัยประชุมสามัญของสภา 
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เทศบาลนครระยอง ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
คุณบุญปลูก  ณีวงษ์ ครับ 

นายบุญปลูก  ณีวงษ์  - ขอบคุณครับท่าน ประธานสภาเทศบาล ผมขอเสนอการประชุมสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยอง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ตั้งแต่วันที่ 10   

  พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2556   
  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556     
  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
  และสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2557  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก   
  ตั้งแต่วันที่  10 กุมภาพันธ์  2557 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ์  
ประธานสภาเทศบาล   ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ์  ได้เสนอการก าหนด  

  สมัยประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - รับรองถูกต้องนะครับ ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่ามติที่ประชุม  
  เห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ์ ได้เสนอครับ  

มติที่ประชุม      - เห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ์  เสนอ   

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน 
ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   

ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา    
เทศบาลนครระยอง  เพ่ือขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ 
ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดจังหวัดระยอง  (ศพส.จ.รย.)   
จ านวน  2,000,000 บาท  (สองล้านบาทถ้วน)  โดยมีหลักการและ 
เหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้กับศูนย์อ านวยการพลัง 
  แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระยอง (ศพส.จ.รย.) จ านวน  2,000,000  บาท    
  (สองล้านบาทถ้วน)    

  เหตุผล   ตามท่ีศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระยอง    
  (ศพส.จ.รย.)  ได้จัดท าโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ 
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจ าปีงบประมาณ  2556  
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  และขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครระยอง จ านวน 500,000 บาท     
  (ห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเทศบาลนครระยองได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนไว้แล้วนั้น   
  ขณะนี้ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระยอง  (ศพส.จ.รย.)   
  ได้แจ้งยกเลิกโครงการเดิม   และจัดท าโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพ่ิม 
  ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้นใหม่  โดยขอรับเงิน  
  อุดหนุนจากเทศบาลนครระยอง จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)    
  ตามหนังสือจังหวัดระยอง  ที่ รย 0017 (ศพส.จ.รย)/ว 180  ลงวันที่ 26  
  พฤศจิกายน 2555  โดยโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก 
  คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง  
  ส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยองแล้ว 

     คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยอง  พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการ 
ดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐบาลและเป็นภารกิจอ านาจหน้าที่ของทุกภาคส่วน      
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่นจึงเห็นควรให้อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระยอง  (ศพส.จ.รย.)   
จ านวน  2,000,000  บาท  (สองล้านบาทถ้วน)  โดยได้บรรจุโครงการไว้
ในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี  (พ.ศ. 2556 - 2558)  แล้ว   
ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
มาตรา 67 ทวิ “การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) “เงินอุดหนุน” และ 
การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน   เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ    
จากสภาเทศบาลและผู้ว่า-ราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว” 

จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยอง    
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับส าหรับ 
ประธานสภาเทศบาล   ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  

  ประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

  (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มตจิากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  

  เห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนให้กับศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ 
  ยาเสพติดจังหวัดระยอง  (ศพส.จ.รย.)  โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 21 ท่าน เป็นเอกฉันท์-)  

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล    
        นครระยองแห่งนี้เห็นชอบให้จ่ายเงนิอุดหนนุให้กับ ศูนย์อ านวยการพลัง  

  แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระยอง  (ศพส.จ.รย.)   

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนให้กับศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ 
      ยาเสพติด จังหวัดระยอง (ศพส.จ.รย.) ได้  
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ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หมวดค่าครุภัณฑ ์

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   

ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา    
เทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ   
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  หมวดค่าครุภัณฑ์   โดยมี 
หลักการและเหตุผลดังนี้             

  หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  งบประมาณ  พ.ศ.  2556  ในหมวดค่าครุภัณฑ์   รายละเอียดดังนี้  

     กองการศึกษา 
                       แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
                       ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

1. ค่าโทรทัศน์ แอลซีดี  ขนาด 32 นิ้ว  พร้อมติดตั้งขาแขวน 
  โครงเหล็ก จ านวน 14 เครื่อง  งบประมาณตั้งไว้ 180,600 บาท   
  (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 

                       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ 
                      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                       ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

2. ค่าโทรทัศน์  แอลซีดี  (LCD TV)  ขนาด 40 นิ้ว   พร้อมติดตั้ง 
ขาแขวนโครงเหล็ก  จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณตั้งไว้ 18,000 บาท     
(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

     เหตุผล   ตามที่เทศบาลนครระยอง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
        ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 เป็นค่าโทรทัศน์  แอลซีดี ขนาด 32 นิ้ว   
     และค่าโทรทัศน์ แอลซีดี ขนาด  40 นิ้ว  จ านวนรวม 15 เครื่อง    
       งบประมาณท้ังสิ้น 198,600 บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อย- 
      บาทถ้วน)  ซึ่งเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี 2555  โดยได ้
    ด าเนินการเปิดซองสอบราคาไปแล้วนั้น  ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาเพียง 

  รายเดียว  โดยเสนอราคาเป็นโทรทัศน์ แอลอีดี (LED)  เนื่องจากปัจจุบัน  
  เทคโนโลยีด้านโทรทัศน์  ได้พัฒนาจอภาพจากเดิมซ่ึงเป็น จอแอลซีดี (LCD)     
  เป็น จอแอลอีดี (LED)  ซึ่งให้ภาพคมชัด  มีความรวดเร็วในการแสดงผล 
  และประหยัดพลังงานมากกว่า อีกท้ังได้เสนอราคาต่ ากว่าวงเงินงบประมาณ 
  ที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้  
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายการค่าครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้สามารถ 
  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้   
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ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ   
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4  การโอนและแก้ไข 
  เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
  งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ 
  ลักษณะ  ปริมาณ   คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง    
  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง  
      เพ่ือที่เทศบาลจะได้ ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามที่ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตตินี้  
ประธานสภาเทศบาล   เข้ามา ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือ  

  สอบถามเพ่ิม ขอเชิญครับ ผมต้องขอขอบคุณแทนเด็กนักเรียนด้วยครับ  
  ที่ทางฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นถึงสื่อการเรียนการสอน อย่างเป็นที่ทราบกันอยู่ 
  ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนารวดเร็วมาก ซึ่งจอแอลอีดี (LED) นั้นแสดง 
  ความคมชัดของภาพได้ละเอียดมากกว่าจอแอลซีดี (LCD) จริงครับ แต่ราคา 
  เท่าเดิม ฝากขอบคุณแทนเด็กนักเรียนของเราด้วยครับ  

      (  -ไม่มี-  )     

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มตจิากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  

      เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
  งบประมาณ พ.ศ. 2556 หมวดค่าครุภัณฑ์  โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 21 ท่าน เป็นเอกฉันท์-)  

- มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล   
   นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณ 

  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หมวดค่าครุภัณฑ์  

มติที่ประชุม  - อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
  งบประมาณ พ.ศ. 2556 หมวดค่าครุภัณฑ์ได้ 

ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  
                     ประเภทเงินส ารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเภทเงินส ารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็น 

  รายการใหม่ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   

ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา    
  เทศบาลนครระยอง  เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  งบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเภท เงินส ารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
  พ.ศ. 2556 ประเภทเงินส ารองจ่าย จ านวน 800,000 บาท (แปดแสน- 
  บาทถ้วน)  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ดังนี้ 

  กองการศึกษา 
      แผนงานการศึกษา/งานระดับมัธยมศึกษา 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนนครระยองวิทยาคม  (วัดโขดใต้)  
  เป็นเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  
  เหตุผล   ด้วยโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับ 
  มัธยมศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครระยอง   เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 
  การศึกษา 2552 ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเพ่ือรองรับ  
  จ านวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและรองรับการขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
  ตอนปลาย ซึ่งการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวต้องมีการถมดินเพ่ือปรับ  
  พ้ืนที่บริเวณท่ีจะท าการก่อสร้าง   ส่งผลให้พ้ืนที่บริเวณสนามหน้าเสาธง 
  กลายเป็นพื้นที่ลุ่มต่ ากว่าบริเวณอ่ืน  เมื่อมีฝนตกจึงเกิดน้ าท่วมขัง  ท าให้ครู 
  และนักเรียนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถใช้พ้ืนที่บริเวณนั้นจัดกิจกรรม 
  ต่าง ๆ ได้ ทางโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องท าการปรับพ้ืนที่และก่อสร้าง 
  รางระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝน   

               ดังนั้น   เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์   
  คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยอง  จึงได้พิจารณาให้โอนเงินงบประมาณ  
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  ประเภทเงินส ารองจ่าย    
  จ านวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
  เพ่ือด าเนินการดังกล่าว  และได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล 
  นครระยอง  3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 แล้ว   
  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 “ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ 
  รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ    
  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ 
  ของสภาท้องถิ่น” 

จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง  เพ่ือที่เทศบาล   
  จะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ขอกราบเรียน 
  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบว่าหากเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้เคยไป   
  ที่โรงเรียนนครระยองวิทยาคมจะสังเกตเห็นว่าหน้าบริเวณเสาธงจะเป็นพ้ืนที่ 
  ต่ ามาก ซึ่งขณะนี้เทศบาลได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด    
  (มหาชน) ให้ยืมรถแมคโครมาขุดลอกคลองข้างโรงเรียน และน าดินส่วนที่ขุด 
  ขึ้นมาเพ่ือมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งทางเทศบาลได้ตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมตรงนี้  
  เนื่องจากได้รับเงินส ารองจ่ายอีกแปดแสนบาทเพื่อซื้อดินเพิ่ม ท ารางระบายน้ า  
  และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธงเพ่ือให้ครูและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ 
  อย่างเต็มที่ และไม่เดือนร้อนในช่วงฤดูฝน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับจะมีแผนผัง  
ประธานสภาเทศบาล    แนบมากับเอกสารด้านหลังครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะ  

  สอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลคุณไพฑูรย์   
  รัตนพรวารีสกุล ครับ 

นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล สืบเนื่องมาจากเมื่อ 3 – 4 วันก่อน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมได้มีโอกาสไปดูที่ก าลังขุด โดยความอนุเคราะห์ของ บริษัท ไออาร์พีซี  

  จ ากัด (มหาชน) ผมขอกราบน าเรียนคณะผู้บริหารว่าหากดูตามแผนผังที่ 
  แจกให้ในที่ประชุมสภาแห่งนี้จะเห็นว่าแนวที่ขุดร่องน้ าลักษณะของการขุด  
  ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง แต่ในอนาคตผมมองดูแล้วว่าสถานที่ตรงนั้นจะเป็น 
  ที่ออกก าลังกายที่ดีมาก ๆ ฉะนั้นหากมีโอกาสในอนาคตอยากน าเสนอว่า  
  บริเวณริมน้ าควรจะท าเป็นท่าข้ึนมา และสามารถให้ประชาชนวิ่งออกก าลังกายได้  
  ซึ่งหากมีสวนสาธารณะบริเวณนั้นก็จะเป็นภูมิทัศน์ที่ดีมากของโรงเรียนและ 
  ของวัดด้วย จึงขอกราบเรียนเพิ่มเติมขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เป็นข้อเสนอที่ดีครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

     - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
         มตจิากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
         เหน็ควรอนมัุติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

  ประเภทเงินส ารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 21 ท่าน เป็นเอกฉันท์-)  

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล    
        นครระยองแห่งนี้อนมัุติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

  งบประมาณ  พ.ศ. 2556 ประเภทเงินส ารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

มติที่ประชุม   - อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  
                         ประเภทเงินส ารองจ่าย ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ได้  

ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติอื่น ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหาร ขอเชิญครับ ไม่ทราบว่าท่านท้องถิ่นระยองมีอะไรจะกล่าวใน 

  สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้หรือไม่ครับ เชิญคุณณวัฒน์  โตศักดิ์ ท่านท้องถิ่น 
  จังหวัดระยองครับ  

นายณวัฒน์  โตศักดิ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ท้องถิ่นจังหวัดระยอง    นครระยอง ตลอดจนคณะผู้บริหารของเทศบาลนครระยองที่เคารพทุกท่าน  

  ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้ผมเป็นผู้แทนมาร่วมรับฟังการประชุม     
สภาเทศบาลนครระยองในวันนี้ และท่านฝากขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่าน    
และสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองทุกท่าน ที่ได้มีส่วนช่วยจังหวัดในการ 
บริหารงาน ไม่ว่าจะเรื่องงานพิธี เรื่องของการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของ  
จังหวัด ในโอกาสนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณสภาเทศบาลนคระยอง  
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ที่ให้ความเห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์อ านวยการพลัง 
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระยอง  (ศพส.จ.รย.) ซึ่งเป็นนโยบายของ 
รัฐบาล และเป็นนโยบายส าคัญของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองที่มีความ 
ตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของยาเสพติดในจังหวัดระยอง ในทุกพ้ืนที่ให้  
ลดน้อยลงเพ่ือจะน าไปสู่การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองต่อไป  
ขอกราบขอบพระคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง คุณณวัฒน์  โตศักดิ์ ครับ ที่ท่านได้มา 
ประธานสภาเทศบาล       เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลนครระยองในครั้งนี้  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญครับ  

   (  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม การประชุมสภา   
เทศบาลในวันนี้ก็ได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุม และในนาม  
ของสภาเทศบาลนครระยองต้องขอบคุณท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง  คุณณวัฒน์  
โตศักดิ์  ที่ได้มาร่วมประชุมกับสภาเทศบาลนครระยองในวันนี้  ขอขอบคุณ
ทางคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ  

(ปิดประชุมเวลา 15.30 น.) 
 
 
 

            (ลงชื่อ)            มนตรี  นันตติกูล            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 
 
            (ลงชื่อ)        วรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต ์       ประธานตรวจรายงานการประชุม  

              (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 
 

                                        (ลงชื่อ)    ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

 
         (ลงชื่อ)      พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    
 
         (ลงชื่อ)      ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    
 
         (ลงชื่อ)           อนุสรณ์  สุรนารถ           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 
 

    (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 


