
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2557 ครั้งที่ 2/2557 

วันที่  25  สิงหาคม  2557 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
5. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
9. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายไพฑูรย์   รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นางวรกมล   ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายบุญปลูก   ณีวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี                 (ไปราชการ) 
2. นายชาญสิทธิ์ มณีการังกูร เลขานุการนายกเทศมนตรี         (ลากิจ) 
3. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี         (ลากิจ) 
4. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล           (ลากิจ) 
5. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล                 (ลากิจ) 
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6. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล                 (ลากิจ) 
7. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล                 (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
4. นางกิ่งแก้ว ถนอมถ่ิน ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
5. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
9. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
10. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
11. นางสาวพนิตตา แสงอรุณ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
12. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
13. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
14. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
16. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
17. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
18. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง 
19. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
20. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
21. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
22. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ 
23. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
24. นายปณิธิ กรุตนิมิตร หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
25. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
26. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น.  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                                             วันนี้เปน็การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
                                             ประจ าปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอ 

เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลนครระยอง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย     
และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายก 
ประธานสภาเทศบาล                      เทศมนตร ี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านสื่อมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  
  ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล 
  นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2  
  บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  
  ผมขอเปิดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ผมมีเรื่องแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล   ให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้รับทราบสองเรื่อง  

เรื่องแรก บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  
  จ านวน 3 ราย ได้แก่ 
 1. นางสาวชนิกานต์  สัมมา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ผู้สอบแข่งขันได้ล าดับที่ 101 ในต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  
  ระดับ 2 แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 งานทะเบียน 
  จ าหน่ายพัสดุ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ส่วนบริหารการคลัง ส านักการคลัง 

     2. นางสาวนรินทร  คมเม่น วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
  (การบัญชี) ผู้สอบแข่งขันได้ล าดับที่ 103 ในต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  
  ระดับ 2 แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2  
  งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ส่วนพัฒนารายได้  
  ส านักการคลัง 

     3. นางสาววรินดา  ปัญญาพรม วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
        (การบัญชี) ผู้สอบแข่งขันได้ล าดับที่ 113 ในต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  

  ระดับ 2 แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2  
  งานเงินเดือนบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ ฝ่ายการเงินและบัญชี  
  ส านักการคลัง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป 

     เรื่องท่ีสอง ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต 
ด้วยเทศบาลนครระยอง ก าหนดให้มีการจัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต              

  แก่ท่านปลัดเทศบาล พนักงานครู และภารโรง ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ 
  ในวันที่ 30 กันยายน 2557  โดยก าหนดจัดงานเลี้ยงในวันที่ 25 กันยายน  
  2557 เวลา 18.00 น.  ณ ร้านอาหารเพลินตา จึงขอเชิญสมาชิกสภา 
  เทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต 
  ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว  

  รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ 

  1. นายมนตรี  นันตติกูล   ปลัดเทศบาลเทศบาลนครระยอง 
  2. นางชูเวียง  เจริญรัตน ์ คร ูอันดับ คศ.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาล 

  นครระยอง 
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  3. นางหัทยา  ชื่นบาน   ครู อันดับ คศ.3 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม 
  มหาชัยชุมพล 

  4. นายจ านง  จันทร   ลูกจ้างประจ า ช่วยปฏิบัติงานโรงเรียนเทศบาล 
  วัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                     

ระเบียบวาระท่ี 2  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                      พ.ศ. 2558 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ      
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วาระท่ี 2 และวาระที่ 3  

  ขอเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตกิรุณาท าหน้าที่ของท่าน 
  ด้วยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง คุณบุญปลูก  ณีวงษ ์

นายบุญปลูก  ณีวงษ ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายบุญปลูก  ณีวงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

  นครระยอง เขต 4 จากบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ  
  สามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง ในการพิจารณาแปรญัตติร่าง 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  ของเทศบาลนครระยอง วันที่ 21  สิงหาคม  2557  ณ ห้องประชุม 
  ตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

  ผู้มาประชุม        
  1. นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  

      2. นายอวบ  วงศ์มหา  
                        3 . นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์  
      4. นายบุญปลูก ณีวงษ์  
                       5 . นายทศพร  รติยานุวัฒน์  

                        ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมได้มีมติเลือกนายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  
  เป็นประธานกรรมการ   นายอวบ  วงศ์มหา เป็นกรรมการ  นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์  
  เป็นกรรมการ  นายบุญปลูก  ณีวงษ์ เป็นกรรมการ และนายทศพร  รติยานุวัฒน์  
  เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่พิจารณาค าขอแปรญัตติและ 
  ค าขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ  ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ประธานสภาเทศบาลได้ส่งให้ ดังต่อไปนี้  

1) บันทึกหลักการและเหตุผล   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ยอดรวม     
  554,770,000  บาท   (ห้าร้อยห้าสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
  จ าแนกเป็น 

  1. ด้านบริหารงานทั่วไป 
      1. แผนงานบริหารงานทั่วไป            ยอดรวม   84,752,800  บาท 
      2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน     ยอดรวม   17,049,900  บาท 

  2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
      1. แผนงานการศึกษา            ยอดรวม  208,570,700  บาท 
      2. แผนงานสาธารณสุข            ยอดรวม    46,625,600  บาท 
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      3. แผนงานเคหะและชุมชน           ยอดรวม  134,652,000  บาท 
      4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม    10,924,200  บาท 
      5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
                                               และนันทนาการ            ยอดรวม    18,374,600  บาท 

  3. ด้านการเศรษฐกิจ 
      1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    ยอดรวม         281,000  บาท 
                2. แผนงานการพาณิชย์            ยอดรวม      2,334,300  บาท 

  4. ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
      1. แผนงานงบกลาง            ยอดรวม    31,204,900  บาท 

2) งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ยอดรวม 37,359,200 บาท  
  (สามสิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) จ าแนกเป็น 
  1. งบกลาง                      ยอดรวม      7,242,500  บาท 
  2. งบบุคลากร            ยอดรวม       2,967,400  บาท  
  3. งบด าเนินงาน           ยอดรวม       2,896,300  บาท  
  4. งบลงทุน            ยอดรวม          609,500  บาท  
  5. งบรายจ่ายอื่น           ยอดรวม     23,643,500  บาท  

                        3 ) เทศบัญญัติ ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5, ข้อ 6 และข้อ 7   

                        ปรากฏว่า ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2557 ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ  
  และไม่มีการแก้ไขเทศบัญญัติ ทั้ง 7 ข้อ แต่ประการใด ซึ่งถูกต้องเป็นไป  
  ตามระเบียบวิธีการงบประมาณของเทศบาล คณะกรรมการจึงเห็นควร  
  ให้คงไว้ตามร่างเดิม และที่ประชุมมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ   
  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของเทศบาลนครระยอง  
  ที่ได้ตรวจพิจารณาแล้วต่อประธานสภาเทศบาลพร้อมรายงานการประชุม  
  มาเพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาในวาระทีส่อง และวาระทีส่ามต่อไป 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณุบุญปลูก  ณีวงษ์ และคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล                     แปรญัตติทุกท่าน เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอค าแปรญัตติ  
      และในวาระนี้ไม่มีการอภิปรายนะครับ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3  
      ผมจะขอมตจิากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้นะครับ ท่าน สมาชิกสภาเทศบาล
      ท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2558 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2558 โปรดยกมือด้วยครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 20 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  

  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

มติที่ประชุม      -  เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2558 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2558  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล                       

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นผม 
  ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลและเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล  
  ทุกท่านที่ได้เห็นชอบผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ.2558 ผมในฐานะหัวหน้าคณะผู้บริหารและคณะผู้บริหาร 
  พร้อมด้วยข้าราชการจะน างบประมาณเหล่านี้ไปใช้อย่างประหยัด มัธยัสถ์  
  รอบคอบ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล                      ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระ  

  การประชุมในญัตติท่ีสาม และญัตติที่สี่ ต้องขออนุญาตท่านประธานสภา 
  เทศบาลสลับโดยให้ระเบียบวาระการประชุมที่สี่ไปอยู่ระเบียบวาระท่ีสาม  
  และย้ายระเบียบวาระที่สามไปอยู่เป็นระเบียบวาระที่สี่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ 
  จัดสลับกัน เพราะที่ถูกต้องคือจะต้องจัดระเบียบวาระท่ีสี่ขึ้นมาอยู่ก่อน  
  ระเบียบวาระท่ีสาม เพราะเราต้องพิจารณาเรื่องขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย  
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  ก่อนที่จะพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ประธานสภาเทศบาล                        ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นเก่ียวกับการจัดระเบียบวาระการประชุมด้วยครับ  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                                             ในเรื่องของการประชุมจะต้องด าเนินการไปตามระเบียบวาระ แต่มีระเบียบ 

  อยู่ข้อหนึ่งคือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
  ท้องถิ่น ข้อ 28 บัญญัติไว้ว่าให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ตกลงเป็นอย่างอ่ืนในคราวประชุมนั้น  



 7 

  ซึ่งหมายความว่าในการจะสลับระเบียบวาระการประชุมนั้นต้องให้ที่ประชุม 
  ตกลงกันโดยประธานสภาเทศบาลขอมติจากที่ประชุม โดยหากที่ประชุม 
  เห็นชอบก็สามารถสลับระเบียบวาระการประชุมได ้

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับตามที ่
ประธานสภาเทศบาล                     ทางฝ่ายคณะผู้บริหารได้เสนอให้สลับเปลี่ยนจากวาระท่ีสี่มาเป็นวาระท่ีสาม  

  และให้วาระท่ีสามไปเป็นวาระที่สี่นั้นมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็น 
  อย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเป็นเป็นอย่างอ่ืน ถือว่าสภาเทศบาล  
        นครระยองแห่งนี้เห็นชอบในการสลับเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
                        ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

  เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 

  เทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2557  จ านวน  18,000,000  บาท  (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ไปตั้งจ่าย 
  เป็นรายการใหม่  ดังนี้   
  1. ส านักปลัดเทศบาล 

      แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์การเกษตร 

               1.1 ค่าเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 20,000 บาท  
  (สองหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 1.1 
  ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

     1.2 ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด เป็นเงิน 255,000 บาท  
      (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
      รายการที่ 1.2  รวมเป็นเงิน  275,000  บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน- 
      บาทถ้วน) 
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      2. ส านักการคลัง 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 
      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     2.1 ค่าชั้นเหล็ก พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสน- 
      ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 2.1 

 2.2 ค่าก่อสร้างซ่อมแซมหลักเขต   เทศบาลนครระยอง เป็นเงิน  
  320,000 บาท  (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้ายรายการที่ 2.2  
  รวมเป็นเงิน  670,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

      3. กองการศึกษา 
      แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
       3.1 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  

    เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
    เอกสารแนบท้ายรายการที่ 3.1 

      รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

      4. กองช่าง 
      แผนงานเคหะชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     4.1 ค่าก่อสร้างถนนชายกระป่อม 1 เป็นเงิน 210,000 บาท  
      (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 4.1 
     4.2  ค่าปรับปรุงถนนอดุลย์ธรรมประภาส (ส่วนที่เหลือ)  
      เป็นเงิน 10,600,000 บาท (สิบล้านหกแสนบาทถ้วน) ) รายละเอียดตาม 
      เอกสารแนบท้ายรายการที่ 4.2 
     4.3  ค่าปรับปรุงถนนราษฎร์บ ารุง (ซอย 2 - ซอย 11)  
      เป็นเงิน 5,245,000 บาท  (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 4.3 
      รวมเป็นเงิน 16,055,000 บาท (สิบหกล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) 

  เหตุผล   เนื่องจากขณะนี้ ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  (30 กันยายน 2557)เทศบาล  ได้ด าเนินการส ารวจการใช้จ่ายเงินใน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้ว  ปรากฏว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายจากการ 
  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหาร 
  งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่น คณะผู้บริหาร 
  เทศบาลนครระยอง จึงได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่บรรจุใน 
  แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559)  
  และฉบับเพิ่มเติมมาด าเนินการ โดยให้ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย  
  จ านวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) โอนไปตั้งจ่ายเป็น 
  รายการใหม่ โดยพิจารณาโครงการเรียงล าดับตามความจ าเป็นเร่งด่วน  
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  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 “ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ 
  รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ 
  ของสภาท้องถิ่น” 

                       จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง   
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย  

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปตั้งจ่ายเป็น 
  รายการใหม่ ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์   
  เจนจิรวัฒนา 

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายนรินทร์  
สมาชิกสภาเทศบาล    เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภา  

  เทศบาลครับ ขณะนี้เราก าลังพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 3 แต่เอกสารเป็น 
  ระเบียบวาระท่ี 4 ใช่หรือไม่ครับ ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมต้องการ 
  ฝากถึงทางท่านเลขานุการสภาเทศบาล คือเอกสารนั้นที่แก้ไขเพ่ิมเติมซึ่งมี  
  ปริมาณมากพอสมควร จึงต้องการเรียนท่านเลขานุการสภาเทศบาลว่า 
  ในการประชุมครั้งต่อไปเห็นควรให้ทางเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้สมาชิก 
  สภาเทศบาลพิจารณาล่วงหน้าสองวันหรือสามวัน ซึ่งเอกสารที่แก้ไขมานั้น 
  มีมากท่ีวางอยู่บนโต๊ะ และเมื่อผมดูในรายละเอียดแล้วเกิดความสับสนครับ  
  คือให้ท่านประธานสภาเทศบาลไปดูที่หน้า 2/17 ซึ่งอยู่ในระเบียบวาระท่ี 4  
  และท่ีถูกต้องจะต้องเรียงกันไปดังนี้คือ หน้าที่ 2/17, 3/17, 4/17  
  แต่ปรากฏว่าก่อนหน้าที่ 2/17 กลับกลายเป็นหน้าที่ 1/32 ซึ่งผมไม่ทราบ   
  ว่าหน้าที่ 1/32 นั้นมาจากไหนครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ซึ่งตรงนี้เลยครับที่ทางฝ่ายผู้บริหารต้องขออนุญาตแก้ไขเอกสาร 
ประธานสภาเทศบาล     

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ตรงนี้ท าให้ดูแล้วเกิดความสับสนพอสมควร  
สมาชิกสภาเทศบาล    ซึ่งผมต้องการจะเรียนว่าในการประชุมครั้งต่อไปเอกสารควรจะส่งให้สมาชิก  

  สภาเทศบาลทราบล่วงหน้าสองวันหรือสามวัน แต่ผมก็เห็นใจครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล เพราะการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมต่อเนื่อง  
  ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจจะท าไม่ทัน จึงขอฝากเรื่องนี้ด้วยขอบคุณครับท่าน  
  ประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา   
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ   

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
ต้องขอประทานอภัยครับ ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล  
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คือเอกสารของญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่อยู่ใน 
ระเบียบวาระท่ี 4 นั้นขอเปลี่ยนให้มาอยู่ในระเบียบวาระท่ี 3 ส่วนเอกสาร 
ท้ายญัตติทั้งชุดขอเปลี่ยนเป็นชุดที่แก้ไขท้ังหมดเลยครับ คือหน้า 1/32  
ไม่มีครับ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เย็บเอกสารมาผิดจึงท าให้เกิดความสับสน  

  เจ้าหน้าที่จึงขอแก้ไขเป็นชุดใหม่ที่แจกให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
  ได้รับทราบ และจะมีรายละเอียดประกอบว่าแก้ไขตรงไหนบ้าง โดยจะแก้ไข  
  ทั้งหมด 4 จุด คือรายการที่ 1.1, 1.2, 5.18 และ 6.27 นอกนั้นคงเดิม 
  ทุกอย่าง และตัวเลขสุดท้ายคือจ านวนสิบแปดล้านเท่าเดิม ซึ่งที่เย็บอยู่ใน 
  แฟ้มนั้นยกเลิกครับ ขอเปลี่ยนเป็นชุดนี้แทนเพ่ือความกระจ่าง และเพ่ือ  
  ความเข้าใจยิ่งขึ้น ขออนุญาตประธานสภาเทศบาลเรียนไปยังเพ่ือนสมาชิก 
  สภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี มีเอกสารแนบท้ายทั้งหมดจ านวน 17 หน้า 
ประธานสภาเทศบาล    และเพ่ือเป็นการง่ายต่อการพิจารณาผมเสนอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  ดูเอกสารฉบับแก้ไขท้ังหมดเลยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
  จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
       มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

เห็นควรอนุมัตใิหโ้อนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 2 0 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 20 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล
        นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้โอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้โอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2557 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล      เสนอญัตติครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา   

  เทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล  
  จ านวน 29,000,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) โดยมีหลักการ 
  และเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครระยอง     
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  จ านวน  29,000,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
  ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  จ านวน 1 หลัง    
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตติ   

      เหตุผล    ตามท่ีคณะผู้บริหารเทศบาลนครระยองมีมติให้ก่อสร้าง 
      อาคารเรียน คสล. 4 ชั้น เพ่ือรองรับจ านวนนักเรียนที่จะเพ่ิมข้ึน 
      ในปีการศึกษา 2558 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น   
      จ านวน 30,000,000  บาท  (สามสิบล้านบาทถ้วน)  ซึ่งในการนี้เทศบาล 
      ได้ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557  
      ไปด าเนินการแล้ว จ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  
      ส าหรับงบประมาณส่วนที่เหลืออีก จ านวน 29,000,000 บาท  

    (ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน)  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม   
  เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนไม่อาจรอจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีในปีต่อไปได้ ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
  ที่ มท 0808.2/ว 2029 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557  เรื่องซักซ้อม 
  ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
  โดยได้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี  
  (พ.ศ. 2557-2559) และปัจจุบันเทศบาลมีเงินสะสมเพียงพอที่จะน า 
  ไปใช้จ่ายได้ ดังมีรายละเอียดยอดเงินสะสมคงเหลือตามเอกสารแนบท้ายนี้    

                       ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  หมวด  8  เงินสะสม  ข้อ 89  
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้   
  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

              (1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม   
  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป 
  ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  

                       (2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง  
  ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

                        (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 
  หนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงิน 
  สะสมนั้นเป็นอันพับไป 

     ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือ 
  เพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น      
  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว” 

    จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน  29,000,000 บาท  
     (ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน)  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป 
     ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล      ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถาม  

  เพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล 

นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ก่อนอื่นขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับ 

  สถานที่ว่าจะสร้างตรงไหน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
ต้องขออธิบายว่าอาคารหลังนี้หากเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเคยมี 

  โอกาสได้เข้าไปในโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จะเห็นว่าถ้าเลยจาก 
  ห้องประชุมเข้าไปจะมีอาคารที่มีสนามหญ้า และจะมีอาคารปูถนนคอนกรีต  
  ใหญ่ ๆ และตรงบริเวณถนนคอนกรีตนั้นเองท่ีจะมาสร้างเป็นอาคาร  
  ส่วนสนามหญ้าจะคงไว้เหมือนเดิม คาดว่าเมื่อสร้างอาคารนี้เสร็จแล้วพ้ืนที่ 
  คงจะไม่มีแล้ว จะไม่มีการสร้างเพิ่ม ซึ่งจะมีเหลืออยู่อย่างเดียวคืออาคาร  
  อนุบาลที่เป็นชั้นเดียว ในอนาคตอาจจะปรับปรุงโดยยกเป็นอาคาร 2 ชั้น  
  และต่อไปคงจะไม่ได้รับนักเรียนเพ่ิมกว่านี้แล้ว เพราะเกรงว่าหากรับ  
  มากกว่านี้อาคารเรียนจะไม่พอ และอาจจะท าให้การจราจรบริเวณนั้น  
  ค่อนข้างติดขัดได้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์ 
ประธานสภาเทศบาล      รัตนพรวารีสกุล  

นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ประเด็นที่ผมสอบถามว่าอยู่ตรงไหนนั้น คือผมเป็นห่วงในเรื่องของพ้ืนที่  
สมาชิกสภาเทศบาล    จราจรกับพ้ืนที่ของเด็กที่จะใช้ในภายภาคหน้า เพราะเด็กค่อนข้างจะเป็น  
      เด็กเล็ก เพราะฉะนั้นพื้นที่ในการวิ่งเล่นของเขาค่อนข้างมีความจ าเป็นนี่คือ  
      ประเด็นที่หนึ่ง ส่วนประเด็นที่สองคือเรื่องพ้ืนผิวการจราจร เพราะเท่าท่ี  
      เราทราบถนนตากสินมหาราชก็ดี หรือถนนหน้าวัดตรีก็ดี จะมีปัญหาเรื่อง  
      การจราจรมาก เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตน าเสนอว่าหากเป็นไปได้ควรจัด  
      ให้มีการรับเด็กภายในโรงเรียน และวิ่งรถออกทางประตูด้านหลังโรงเรียน  
      ซึ่งจะไปออกถนนชลประทาน 1 ได้เลย หรือจะไปออกตากสินมหาราช  
      ข้างอ าเภอ ซอยสองพ่ีน้องก็ได้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
      ในญัตตินี้ที่ทางผู้บริหารได้เสนอญัตติเข้ามาให้สภาเทศบาลพิจารณา  
      จากรายละเอียดที่ผมได้ดูนั้นไม่ได้ติดใจอะไร ซึ่งขอสนับสนุนและเห็นด้วยครับ  
      เพราะบ้านเมืองโตขึ้นประชากรก็เพ่ิมมากข้ึน แต่สิ่งหนึ่งครับท่าน  
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      ประธานสภาเทศบาลที่ต้องการฝากถึงทางฝ่ายผู้บริหารคือในหลักการและ  
      เหตุผลที่ทางผู้บริหารได้เสนอญัตติข้ึนมาที่อ้างว่าเป็นโครงการเร่งด่วนนั้น  
      และเพ่ือเป็นการรองรับถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต สิ่งหนึ่งคือ  
      โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองเทศบาลเราใช้งบประมาณในการลงไป  
      พัฒนาในเรื่องการศึกษาก็หลายปีติดต่อกันมา ผลที่ตามมาคือผู้ปกครองของ  
      นักเรียนเห็นว่าผลการเรียนของเด็กนั้นมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
      ผูป้กครองท้ังหลายจึงน าเดก็เข้าไปเรียนกันมากขึน้ จงึท าให้เกิดปญัหา  
      ตามมาคือห้องเรียนย่อมไม่เพียงพอ แต่ขณะเดียวกันเรามีโรงเรียนจ านวน  
      5 – 6 โรงเรียนในเขตเทศบาลเรา ผมจึงต้องการให้มีการพัฒนาถึงโรงเรียน 
      อ่ืน ๆ ด้วย เช่น โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า หรือโรงเรียนเทศบาล  
      วัดลุ่มมหาชัยชุมพล เพ่ือเป็นการกระจายอย่างทั่วถึง ถ้าเทศบาลเรายังมุ่งจะ  
      พัฒนาแต่โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองแห่งเดียว คือถึงอาคารหลังนี้  
      จะส าเรจ็ไปแล้วในอนาคตอีกสองปีหรือสามปข้ีางหนา้ผมว่าก็คงจะยงัไม่  
      เพียงพอในการรองรับเด็กนักเรียน เพราะชื่อเสียงของโรงเรียนสาธิตเทศบาล  
      นครระยองนั้นขจรกระจายไปไกลทั่วทั้งเขตเทศบาล ซึ่งใคร ๆ ก็ต้องการน า  
      ลูกไปเรียนในโรงเรียนดี ๆ กันทัง้นัน้ เรือ่งอยา่งนี้เคยเกิดมาแล้วอยา่ง  
      เช่นโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ท่านประธานสภาเทศบาลคงจะ  
      พอทราบ ซึ่งก่อนหน้านี้เรายังไม่มีโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
      มีแต่โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ใคร ๆ ต้องการจะน าลูกไปเรียน  
      ที่โรงเรียนวัดโขดทิมทาราม และผมขออนุญาตตั้งเป็นข้อสังเกตครับ  
      ท่านประธานสภาเทศบาล คือโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
      ซึ่งสิบปีมาแล้วครับไม่เคยมีผู้ปกครองคนใดเอ่ยชื่อโรงเรียนนี้เลย และหาก  
      เราพัฒนาโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าด้วย เราก็จะสามารถสกัดเด็กจาก  
      โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าโดยไม่ต้องข้ามมาเรียนถึงฝั่งนี้ คือผลที่ตามมา  
      มันเกิดขึ้นทุก ๆ ด้าน และอาคารนี้ไม่ใช่จะใช้งบประมาณแค่สามสิบล้านบาท  
      ซึ่งหลังจากสร้างเสร็จไปแล้วจะต้องมีในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ท่ีตามมาอีก  
      ผมคาดว่าอาจจะตอ้งใช้เงินถึงอีกสิบล้านบาทก็ได ้จึงตอ้งการฝากท่าน  
      ประธานสภาเทศบาลผ่านไปถึงท่านผู้บริหาร ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

เห็นควรอนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 2 0 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 20 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล
        นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้  

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
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ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                        พ.ศ. 2557 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล                  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติ 

  ต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  หมวดค่าท่ีดิน 
  และสิ่งก่อสร้าง  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้             

  หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ  พ.ศ.  2557  จ านวน 1 รายการ  ดังนี้ 

               กองช่าง 
     แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 

                         งบลงทุน/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
                         - ค่าปรับปรุงถนนอดุลย์ธรรมประภาส (ช่วงที่ 1) งบประมาณตั้งไว้  

  15,170,000 บาท  (สิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียด 
  ตามเอกสารแนบท้ายญัตติ   

  เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครระยอง ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
  งบประมาณ  พ.ศ. 2557 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการค่าปรับปรุง 
  ถนนอดุลย์ธรรมประภาส (ช่วงที่ 1) งบประมาณตั้งไว้ 15,170,000 บาท  
  (สิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้มีการก าหนดแบบแปลน 
  การก่อสร้าง โดยก าหนดความหนารวมของผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไว้  
  8 เซนติเมตร  แต่จากกการส ารวจพื้นที่โดยละเอียดปรากฏว่าถนนอดุลย์ 
  ธรรมประภาส มีสภาพผิวจราจรช ารุดมากเป็นบางช่วงหากเทศบาล 
  ด าเนินการตามแบบแปลนที่ก าหนดไว้เดิม อาจไม่อ านวยประโยชน์ให้กับ 
  ประชาชนในพื้นท่ีได้เท่าท่ีควรและจะสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จ าเป็น  
  ดังนั้น จึงเห็นควรให้ปรับลดความหนาของผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
  ลงเหลือ 5 เซนติเมตร ซึ่งจะส่งผลให้ก่อสร้างผิวจราจรได้ความยาวเพิ่มข้ึน    
  และเพ่ิมปริมาณงานรื้อเกาะกลางบริเวณหน้าวัดปากน้ า  

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
  งบประมาณ  ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ    
  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง   ให้เป็นอ านาจอนุมัติ 
  ของสภาท้องถิ่น” 
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                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง  
      เพ่ือที่เทศบาลจะได้ ด าเนินการต่อไป ขอกราบเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมต่อสภา 
      เทศบาลแห่งนี้ว่าเดิมทีสภาเทศบาลแห่งนี้ได้อนุมัติไปแล้วให้ปรับปรุงผิว  
      จราจรบริเวณถนนอดลุย์ธรรมประภาส ช่วงท่ีหนึ่งงบประมาณจ านวนสิบ-  
      ห้าล้านบาทเศษ โดยปรับปรงุเปน็แอสฟัลติกคอนกรีต หนาถึง 8 เซนติเมตร  
      ซึ่งหลังจากไปส ารวจกันอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามันเกินความจ าเป็น คิดว่าหาก  
      ความหนา 5 เซนติเมตร ก็น่าจะเพียงพอ และสามารถใช้งานในระยะยาว  
      ได้เช่นกัน และก่อให้เกิดประโยชน์ในภายหน้าคือสามารถขยายผิวจราจร  
      และเพ่ิมเติมส่วนอื่นได้ จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถาม 
ประธาน สภาเทศบาล                  เพิ่มเติมในญัตตินี้ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

เห็นควรอนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 2 0 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 20 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล 
นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างได้ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                         พ.ศ. 2557 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้ 

ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอื่น ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหาร ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ 

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 น้ าไหล  

  ไฟสว่าง ทางดี คือผมจะขอขุดคลองข้างโรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
  ทางด้านทิศใต้ และขอให้มีฟุตบาทข้างโรงเรียนทางด้านทิศเหนือ และทิศใต้  
  เรื่องท่ีสอง คือเรื่องเครื่องหมายจราจรที่เคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้ว ตรงบริเวณ 
  สี่แยกต้นมะขามใหญ่ และบริเวณถนนยมจินดา คือต้องการให้มีเครื่องหมาย  
  ลูกศรบริเวณสี่แยก หรือบริเวณโค้งต่าง ๆ คือมีประชาชนเขาฝากขอมาครับ  
  เพราะบริเวณนั้นไม่มีเครื่องหมายจราจรบอกไว้โดยชัดเจนจึงอาจจะท าให้ 
  การจราจรนั้นล าบาก และบริเวณถนนราษฎร์บ ารุงคือที่ท าไปก็ดีครับ  
  แต่ผมต้องการว่าในเวลาชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งบริเวณนั้นจะมีคนสัญจรไปมาอยู่ 
  ค่อนข้างมาก คือผมต้องการขอให้จัดระเบียบการเดินรถเป็นแบบวันเวย์  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม วันนี้สภา  
  เทศบาลนครระยอง ได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
  ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ  
  ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   

 
(ปิดประชุมเวลา 12.00 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 
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