
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2556 

วันที่  14 สิงหาคม 2556 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์       ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
3. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร  รองนายกเทศมนตรี 
5. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายชาญสิทธิ์ มณีการังกูร  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
10. นายนิพนธ์ เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
11. นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายอวบ วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล 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. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายมานะ กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายภาณุพงค์ พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นางวรกมล ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายรักเร่ ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายสุพรรณ บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
30. นายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
31. นายบุญปลูก ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
32. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
2. นายสุธน ซื่อประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
3. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
4. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5. นางกิ่งแก้ว ถนอมถ่ิน ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
6. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
10. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
12. นางสุนิสา ร่มรื่น  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
13. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
14. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
15. ว่าที่ร้อยตรีจรัล   ภิญวัย   แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
16. นายอรรถวิ เดชรัตนสุวรรณ์ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
17. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
18. นางสุจิตรา อ่ิมสว่าง หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
19. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
20. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
21. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
22. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
23. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
24. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
25. นางสาวกนก อารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
26. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
27. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
28. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
29 . นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                                             วันนี้เปน็การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
                                             ประจ าปี พ.ศ. 2556 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเรียนเชิญ 
                                            ประธานสภาเทศบาลนครระยอง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็น 
                                            ประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                      ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่านที่ปรึกษา 
                                            นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
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  ท่านสื่อมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ
   ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  

  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2556 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองได้มา
   ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการเปิดประชุม
   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศเรียกประชุมด้วยครับ  

นายมนตรี  นันตติกูล  -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยองเรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2556 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

  นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556  
  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี 2556  ตั้งแต่วันที่ 10  
  สิงหาคม  2556 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล      
  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  สมัยประชุม 
  สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2556 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง  
  ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม  2556  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่  25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา 
                                           ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล      

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ผมมีเรื่องแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล   ให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ ดังนี้ 

   ฯลฯ 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                     

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2  
  ประจ าปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  2556  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
ประธานสภาเทศบาล                สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน     

  2556 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม 
  ขอเชิญครับ  
  ( -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
       เหน็สมควรให้รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
     สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน     

  2556  โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

มติที่ประชุม    - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ     
  สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  2556  



 4 

ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                        พ.ศ. 2557  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ      
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

  เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
ด้วยนายกเทศมนตรี     มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนคร   
ระยอง เพื่อขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ  ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2557  ดังนี ้

1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ านวน  554,870,000  บาท (ห้าร้อย- 
    ห้าสิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) แยกรายละเอียดตามแผนงาน    
    ดังนี้ 
    ด้าน  บริหารทั่วไป 

          แผนงาน บริหารงานทั่วไป            ยอดรวม  57,962,200 บาท 
                                                 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน               ยอดรวม        27,340,000 บาท 

      ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
                                      แผนงาน การศึกษา                      ยอดรวม 203,438,900 บาท 
                                      แผนงาน สาธารณสุข                      ยอดรวม   43,113,100 บาท 
                                      แผนงาน เคหะและชุมชน                ยอดรวม 123,590,700 บาท 
                                      แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม   10,311,200 บาท 
                                      แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม 
                                               และนันทนาการ                            ยอดรวม  15,916,800 บาท 

                                               ด้าน  การเศรษฐกิจ 
                                      แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม        267,500 บาท 
                                      แผนงาน  การพาณิชย์                    ยอดรวม  40,642,100 บาท 
                                               ด้าน  การด าเนินงานอ่ืน  
                                      แผนงาน  งบกลาง                         ยอดรวม  32,287,500 บาท 

  2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง จ านวน 2,080,600  บาท 
     (สองล้านแปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)   
  3. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล   
      จ านวน  34,755,000 บาท (สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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  เหตุผล  เพ่ือให้เทศบาลนครระยองมีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
  งบประมาณ   พ.ศ. 2557   ใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของ 
  คณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้  ตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร-ระยอง 3 ปี   
  (พ.ศ. 2557 - 2559)   และขอรายงานฐานะการคลังและสาระส าคัญ 
  ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557   
  ดังต่อไปนี้ 

  ฐานะการคลังของเทศบาล 

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

     ด้านรายรับ ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  
  รวมฉบับเพ่ิมเติม จ านวน 408,605,794.58 บาท (สี่ร้อยแปดล้านหก-   
  แสนห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบแปดสตางค)์  มีรายรับจริง    
  จ านวน  437,798,279.24 บาท  (สี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้า- 
  หมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์) รายรับสูงกว่าประมาณการ 
  ที่ตั้งไว้ จ านวน 29,192,484.66 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น- 
  สองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบหกสตางค์) หรือคิดเป็น ร้อยละ 7.14    

  ด้านรายจ่าย ประมาณการรายจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555   
  รวมฉบับเพ่ิมเติม จ านวน 408,582,650 บาท (สี่ร้อยแปดล้านห้าแสน- 
  แปดหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  เทศบาล ฯ ใช้จ่ายเงินไปทั้งสิ้น   
  จ านวน  402,576,116.40  บาท  (สี่ร้อยสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพัน- 
  หนึ่งร้อยสิบหกบาทสี่สิบสตางค์) รายจ่ายต่ ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้  
  จ านวน  6,006,533.60 บาท  (หกล้านหกพันห้าร้อยสามสิบสามบาท- 
  หกสิบสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 1.47   

  ทั้งนี้  การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ฯ และการรับจัดสรรเงินรายได้ 
  จากส่วนกลาง  สูงกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้  จึงมีการจัดท าเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จ านวน 1 ฉบับ ส าหรับการใช้จ่ายงบประมาณ   
  ได้มีวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรัดกุม  มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน 
  งบประมาณเป็นไปอย่างคุ่มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

      ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
   ในระยะเวลาเก้าเดือนที่ผ่านมา  เทศบาล ฯ มีรายได้  
  จ านวน 469,991,543.34 บาท  (สี่ร้อยหกสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น- 
  หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 95.31    
  ของประมาณการรายรับ  493,120,000  บาท  (สี่ร้อยเก้าสิบสามล้าน- 
  หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ด้านรายจ่ายเทศบาลใช้จ่ายเงินและก่อหนี้ 
  ผูกพันไปแล้ว จ านวน  279,295,254.80 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้าน- 
  สองแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)  คิดเป็นร้อยละ    

56.64 คาดว่าการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินงบประมาณจะเป็นไป 
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ปัจจุบัน   เทศบาลนครระยองมียอดเงินสะสม จ านวน 254,462,477.48 บาท     
(สองร้อยห้าสิบสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบแปด- 
สตางค์) ฝากไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  อีกจ านวน   
49,768,350.68  บาท (สี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อย- 
ห้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์)  เทศบาลนครระยองมีภาระการช าระหนี้เงินกู้   
คงเหลือ 1 สัญญา  เป็นเงิน 3,149,845 บาท  (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่น- 
เก้าพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดที่จะน าเสนอ 

  ดังต่อไปนี้ 

  สาระส าคัญของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 
เทศบาลนครระยองได้ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 

  งบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น เป็นเงิน   
  554,870,000  บาท  (ห้าร้อยห้าสิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)   
  แยกเป็นรายรับทั่วไป จ านวน 387,000,000 บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ด- 
  ล้านบาทถ้วน) และรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา สวัสดิการสังคม 
  และสาธารณสุข  จ านวน   72,572,000  บาท  (เจ็ดสิบสองล้านห้าแสน- 
  เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิน 
  อุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นเงินเดือนครูและค่าจ้าง 
  ประจ า  จ านวน  95,298,000 บาท  (เก้าสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่น- 
  แปดพันบาทถ้วน) ส าหรับในส่วนของรายรับทั่วไป มีการประมาณการ 
  รายรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 37,582,700 บาท (สามสิบเจ็ดล้านห้า- 
  แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 10.76  
  โดยคาดการณ์ว่ารายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเองและภาษีจัดสรรจากรัฐบาล 
  จะได้รับเพิ่มขึ้น รวมทั้งเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
  และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า ก็คาดการณ์ว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น            
  เมื่อพิจารณาจากยอดรายรับจริงในปีปัจจุบัน  

ส าหรับนโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณในปี พ.ศ. 2557     
  คณะผู้บริหารยังคงมีนโยบายในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า  
  โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่น โดยยังคงให้ 
  ความส าคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมและชุมชน 
  ที่อยู่ดีมีสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษาและเข้าถึงการ 
  รักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม รวมทั้งการตั้งงบประมาณรองรับให้เพียงพอ  
  ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัยขึ้น การเตรียมความพร้อมในการ  
  ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุต่าง ๆ ในพ้ืนที่เสี่ยง  เพ่ือลดความสูญเสียอันอาจ 
  เกิดข้ึน รวมทั้งการก าหนดนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
  ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  ได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
  ความเดือดร้อนของประชาชน  ตลอดจนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า 
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               ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย  จ านวน  554,870,000 บาท   
  (ห้าร้อยห้าสิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) แยกออกเป็น 3 ส่วน คือ 

            1.) การตั้งงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของเทศบาลและเงิน 
  อุดหนุนทั่วไป  จ านวน  387,000,000  บาท  (สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน- 
  บาทถ้วน)  โดยตั้งงบประมาณรายจ่าย  แยกเป็น 

        - งบบุคลากร  จ านวน  115,036,600  บาท  (หนึ่งร้อยสิบห้า- 
      ล้านสามหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ  29.72 

- งบด าเนินการ จ านวน  147,140,200 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด- 
  ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 38.02   
- งบลงทุน  จ านวน   91,662,500 บาท   (เก้าสิบเอ็ดล้านหก- 
  แสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 23.69 
- งบเงินอุดหนุน  จ านวน  1,380,000 บาท  (หนึ่งล้านสามแสน- 
  แปดหมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ  0.36 
- งบรายจ่ายอื่น  จ านวน  30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)   
  หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.01   
- และเป็นรายจ่ายงบกลาง  จ านวน  31,750,700  บาท  
  (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็น   
  ร้อยละ  8.20 
2.) การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายรับจากเงิน 

  อุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา  สวัสดิการสังคมและสาธารณสุข      
  จ านวน  72,572,000  บาท  (เจ็ดสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพัน- 
  บาทถ้วน)   โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายแยกเป็น 

- งบบุคลากร จ านวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)     
  หรือคิดเป็น ร้อยละ  0.25 
- งบด าเนินการ จ านวน 49,981,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านเก้าแสน-   
  แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)   หรือคิดเป็นร้อยละ  68.87 
- งบลงทุน จ านวน  1,200,000 บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)     
  หรือคิดเป็น ร้อยละ  1.65  
- งบเงินอุดหนุน  จ านวน  20,854,000  บาท  (ยี่สิบล้านแปด- 
  แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  28.74 

    - และเป็นรายจ่ายงบกลาง   จ านวน 357,000  บาท (สามแสน- 
  ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  0.49 

3.)  การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา  เป็นเงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า   
  จ านวน  95,298,000  บาท  (เก้าสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพัน- 
  บาทถ้วน)  โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายแยกเป็น 

- งบบุคลากร  จ านวน  95,061,400  บาท  (เก้าสิบห้าล้านหก-   
  หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  99.75 
- งบด าเนินการ จ านวน  56,800 บาท  (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อย-

    บาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  0.06   
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- และเป็นรายจ่ายงบกลาง  จ านวน  179,800  บาท  (หนึ่งแสน- 
  เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.19 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง  ประมาณการรายรับไว้    
  จ านวน  2,080,600  บาท  (สองล้านแปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)    
  โดยน ามาตั้งเป็นรายจ่ายทั้งจ านวนแยกรายละเอียดได้ดังนี้ 

- งบบุคลากร  จ านวน   450,000 บาท   (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)       
  หรือคิดเป็นร้อยละ  21.63 
- งบด าเนินการ จ านวน  912,800 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสอง- 
  พันแปดร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  43.87   
- งบลงทุน  จ านวน  30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)   
  หรือคิดเป็นร้อยละ 1.44 
- และเป็นรายจ่ายงบกลาง  จ านวน 687,800 บาท (หกแสนแปด- 
  หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  33.06 

  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล  ประมาณการ   
  รายรับไว้ จ านวน  52,001,500  บาท  (ห้าสิบสองล้านหนึ่งพันห้าร้อย- 
  บาทถ้วน)  โดยน ามาตั้งเป็นรายจ่ายทั้งสิ้น จ านวน  34,755,000 บาท     
  (สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แยกรายละเอียดได้ดังนี้          

- งบบุคลากร  จ านวน  2,368,000  บาท  (สองล้านสามแสนหก- 
  หมื่นแปดพันบาทถ้วน)   หรือคิดเป็นร้อยละ  6.81 
- งบด าเนินการ จ านวน 1,603,500 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสาม- 
  พันห้าร้อยบาทถ้วน)   หรือคิดเป็นร้อยละ  4.61 
- งบลงทุน  จ านวน  64,000  บาท  (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
  หรือคิดเป็นร้อยละ  0.19 
- งบรายจ่ายอื่น จ านวน  23,636,600  บาท  (ยี่สิบสามล้านหก- 
  แสนสามหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 68.01  
- และเป็นรายจ่ายงบกลาง จ านวน 7,082,900 บาท  (เจ็ดล้าน-    
  แปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  20.38 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 จ านวน 
  554,870,000 บาท (ห้าร้อยห้าสิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)    
  จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครระยอง  (พ.ศ. 2556 –    
  2560)  ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ 
  ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืนและสมดุล  จ านวน 59,664,300  บาท    
  (ห้าสิบเก้าล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)   
  หรือคิดเป็นร้อยละ  10.75 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค/  
โครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมืองที่ได้มาตรฐาน จ านวน  74,988,100 บาท    
(เจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 13.51 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาคนให้มีความรู้และมี 
  คุณธรรมจริยธรรม  จ านวน  211,509,600  บาท  (สองร้อยสิบเอ็ดล้าน- 
  ห้าแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 38.12            

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน 
      ให้แข็งแรงและมีสุขภาวะที่ดี จ านวน  72,961,000  บาท  (เจ็ดสิบสอง- 

  ล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ   13.15 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้มี 

      ความอบอุ่น เข้มแข็ง มั่นคงและปลอดภัย  จ านวน 45,497,300 บาท  
  (สี่สิบห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 8.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการเมืองและองค์กร 
      เทศบาล  ให้มีความเป็นธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่ทันสมัยได้มาตรฐาน 
        ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน  90,249,700 บาท   

  (เก้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ  16.27 

โดยคณะผู้บริหารได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ปรากฏอยู่   
  ในแผนพัฒนา  เทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559)   
  มาด าเนินการ  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 3 วิธีการจัดท างบประมาณ  
  ข้อ 23 “ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และ 
  แก้ไขงบประมาณในชั้นต้นแล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว     
  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย 
  เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้ 
  น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่  15  สิงหาคม”  

จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
  พ.ศ. 2557  เพ่ือสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี       
ประธานสภาเทศบาล      

  ฯลฯ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                      ไดช้ี้แจงไปนั้น วันนี้ในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองของเราเปน็การ
      ประชุมในวาระท่ีหนึ่ง จากนี้ผมจะขอมตินะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
      ท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ.2557 โปรดยกมือครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 24 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  )  

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 24 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล    
                         นครระยองแห่งนี้   ได้เห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
        รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
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  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 49 ญัตติร่างเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายเมื่อสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วให้ที่ประชุมสภา
   ท้องถิ่นก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ     

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ท่านเห็นว่าการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
   ควรมีกี่วัน ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณปกรณ์  แสงสุข 

นายปกรณ์  แสงสุข  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายปกรณ์  แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2  ผมขอเสนอ 

  แปรญัตติเป็นเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป ครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณปกรณ์  แสงสุข ตามที่ท่านสมาชิก    
ประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาล คุณปกรณ์  แสงสุข เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 

  เป็นเวลาเจ็ดวัน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

- รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติครับ ผมขอก าหนดการ 
  วันเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม  
  2556 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 และผมขอนัดประชุมครั้งต่อไปเพื่อพิจารณา 
  ในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น.  
  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราชครับ ส่วนเอกสารจะให้เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
  แจกให้ท่านภายหลังครับ 

มติที่ประชุม   - รับหลักการ  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง  
                        (คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                      นครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ) ขอเชิญท่านเลขานุการ
      สภาเทศบาลชี้แจงระเบียบข้อบงัคับว่าดว้ยการคัดเลอืกคณะกรรมการแปรญัตติ
      ด้วยครับ  

      ฯลฯ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                      ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่าสามคน  

แต่ไม่เกินเจ็ดคน ผมจึงขอถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าท่านเห็นสมควรว่า    
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติสมควรมีกี่ท่าน ขอเชิญเสนอครับ  
เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ์ ครับ  

นายบุญปลูก  ณีวงษ์     - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายบุญปลูก  ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ขอเสนอให้ 

  มีคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการ  
  แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ) จ านวน 5 ท่านครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ์ ได้เสนอคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล                      แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน 5 ท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  
                           หรอืไม่ครับ  ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่ามติสภาเทศบาล
        นครระยองแห่งนี้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
        จ านวนหา้ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อไดเ้ลยครับ เชิญท่าน
      สมาชิกสภาเทศบาล คุณบญุปลูก  ณีวงษ์ ครับ  

นายบุญปลูก  ณีวงษ์    - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายบุญปลูก  ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 4  ผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้งหมดห้าคนดังนี้ครับ 

     1. นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล   
     2. นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
     3. นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
     4. นายทศพร  รติยานุวัฒน์  
     5. นายรักเร่  ส าราญรื่น  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ์   
ประธานสภาเทศบาล                      ตามท่ีคุณบุญปลูก  ณีวงษ์ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติทั้ง 
      ห้าท่าน ผมขอผูร้ับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
      หรอืไม่ครับ  ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการ
      สามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
      ข้อบัญญัติ) จ านวนห้าท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้  

     1. นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
     2. นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
     3. นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
     4. นายทศพร  รติยานุวัฒน์  
     5. นายรักเร่  ส าราญรื่น  

  ขอให้คณะกรรมการแปรญัตตริ่างข้อบัญญัติท าหน้าทีไ่ด้ตั้งแต่วันที่ 15  
     สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2556  

มติที่ประชุม      - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จ านวน 5 ท่าน  
      เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง  (คณะกรรมการ 
      แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ) ได้แก่ 1. นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล, นายนรินทร์  
      เจนจิรวัฒนา, นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล, นายทศพร  รติยานุวัฒน์,  
      นายรักเร่  ส าราญรื่น  
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ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติอื่น ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล         ทางคณะผู้บริหาร ขอเชิญครับ  

      ฯลฯ  
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาล     วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระ  

  การประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ผู้ทรงเกียรติ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ  

 
(ปิดประชุมเวลา 18.30 น.) 
 
 

            (ลงชื่อ)            มนตรี  นันตติกูล            ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
                    (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)           อนสุรณ์  สรุนารถ           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 
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           (ลงชื่อ)                                            ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                       เลขานุการสภาเทศบาล 
 

            (ลงชื่อ)                                         ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 
 
 
 

-  ยังไม่รับรองรายงานการประชุม  - 


