
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2557 ครั้งที่ 5/2557 

วันที่  26  กันยายน  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. นายนิวัติ              กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายชาญสิทธิ์ มณีการังกูร เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
10. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นางอ าไพ   วงเวียน 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. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นางวรกมล   ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายบุญปลูก   ณีวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี                 (ไปราชการ) 
2. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี         
3. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล          (ลากิจ) 
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4. นายไพฑูรย์   รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล                (ลากิจ) 
5. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล                (ลากิจ) 

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. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
10. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
11. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
12. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
13. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
14. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
15. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
16. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง 
17. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
18. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
19. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
20. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ 
21. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
22. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
23. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 5/2557  
  บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน 
  สภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป  
  ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายก 
ประธานสภาเทศบาล                      เทศมนตรี  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านสื่อมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  
  ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล 
  นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 5/2557  
  บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ผู้ทรงเกียรติ ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  
  ผมขอเปิดการประชุมครับ  
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ผมมีเรื่องแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล   ให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้รับทราบสองเรื่อง  ที่จะแจ้งในที่   
      ประชุมได้รับทราบ เรื่องท่ี หนึ่งวันนี้ได้มีคณะครูและคณะสภานักเรียน  
   ของโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม เข้ามาร่วมรับชมและศึกษาดูงาน 
   กับสภาเทศบาลนครระยองของเราด้วย ขอให้ ทุกท่านปรบมือต้อนรับด้วยครับ 

      (  -ที่ประชุมสภาฯ ปรบมือ-  )  

- เรื่องท่ีสอง บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล จ านวน 1 ราย 
   ได้แก่ นายนที  หาญวิเศษ ผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ได้ล าดับที่ 18 
   วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์  (หลักสูตร 5ป)ี 
   แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  

            สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ท้ังนีต้ั้งแตว่ันท่ี 1 กันยายน 2557 
   เป็นต้นไป ยินดีต้อนรับ ครับ 

    (  -ที่ประชุมสภาฯ ปรบมือ-  )  

มติที่ประชุม      - รับทราบ                      

ระเบียบวาระท่ี 2  ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย      
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล     
  นครระยอง  เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2557 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี ้

  หลักการ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวดค่า 
  ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 9,300,000 บาท  
  (เก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้าย 1/1   

      เหตุผล  เนื่องจากรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
      ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  
        พ.ศ. 2557  ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2557 (30 กันยายน 2557) รวมทั้งสิ้น 2 รายการ    
      เป็นเงิน 9,300 ,000 บาท (เก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) ดังนั้น จึงมีความ 
      จ าเป็นต้องด าเนินการ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2557  ต่อสภาเทศบาลไปอีกหนึ่งปี   
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               ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การเบกิจ่ายเงนิ  
      การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง  
      ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2547     

                       “ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
  ระยะเวลาหนึ่งป ี

                        หากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ยงัมิไดด้ าเนนิการก่อหนี้ผกูพัน  
      ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน  
      อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
      รายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง  
      สถานทีก่่อสร้าง   ให้ขออนมัุติเปลี่ยนแปลงและหรอืขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิ  
      ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี                                                                                        

                        กรณีเมือ่สิน้สุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิแล้ว  
      หากไม่ไดด้ าเนนิการหรือมีเงนิเหลือจ่ายจากเงินดงักล่าว ใหเ้งินจ านวนนั้น  
      ตกเป็นเงินสะสม ” 

                       จึงเสนอญตัติเพ่ือขออนมัุติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเทศบญัญัติ  
      งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
      หมวดค่าครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิง่ก่อสร้าง  จ านวน 2 รายการ   
      เป็นเงิน 9,300,000 บาท (เก้าล้านสามแสนบาทถ้วน)  เพ่ือด าเนินการ  
      เบิกจ่ายเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   ขอบคุณครับท่านประธาน 
               สภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับตามท่ี 
ประธานสภาเทศบาล    ทางคณะผู้บริหาร ได้เสนอขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
               ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
      ประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  )   

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

เห็นควรอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 21 ท่าน -  )  

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล 
          นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2557  

มติที่ประชุม      - อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ 
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ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล    
  นครระยอง เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
  จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 380,950 บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าร้อย- 
  ห้าสิบบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  1/1 

           เหตุผล  เนื่องจาก รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
  ค่าโปรแกรมพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 1 ชุด  
  ซึ่งได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้กับ บริษัท จีโออีควิปเม้นต์ จ ากัด  
  ตามสัญญาเลขที่ 36/2556 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556  
  เป็นเงิน 979,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่น-เก้าพันบาทถ้วน) ไว้แล้วนั้น  
  โดยบริษัท จีโออีควิปเม้นต์ จ ากัด ได้ด าเนินการส่งมอบครุภัณฑ์แล้วบางส่วน 
  แต่ยังไม่ครบถ้วนตามสัญญา  คงเหลือครุภัณฑ์อีกจ านวน 3 รายการ   
  ซึ่งยังไม่ส่งมอบ  เป็นเงิน 380,950 บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าร้อยห้า- 
  สิบบาทถ้วน)  จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (30 กันยายน 2557) ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น   
  ต้องด าเนินการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายการดังกล่าว    

    ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
     การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน  
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

   “ข้อ 57 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้  
    ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงิน  
    ไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิก  
    ในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี                                                                    

     หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลา  
  เบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน”  
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      กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  
      หากไม่ได้ ด าเนินการ  หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้น 
      ตกเป็นเงินสะสม ”                                                                                               

                   จึงเสนอญตัติเพ่ือขออนมัุติขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ รายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 เป็นเงิน 380,950 บาท (สามแสนแปด- 
  หมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินภายใน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล    ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

  (  -ไม่มี-  )   

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

เห็นควรอนุมัติใหข้ยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555  โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 21 ท่าน-  )  

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล 
          นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                        พ.ศ. 2555 ได้  

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติอื่น ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่อง จะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  

  ผมขออนุญาตหารือท่านประธานสภาเทศบาลก่อนทีเ่พ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 
  จะมีการน าเสนอปัญหาในวาระนี้ คือผมจะขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล 
  ว่าต้องการให้ท่านประธานสภาเทศบาล เชิญคุณมนตรี นันตติกูล ซึ่งท่านเป็น 
  ทั้งปลัดเทศบาลนครระยอง และอดีตเคยด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล 
  นครระยองแห่งนี้ โดยให้ท่านได้ขึ้นมากล่าวอะไรเล็กน้อยกับเพ่ือนสมาชิกสภา 
  เทศบาลนครระยอง ซึ่งผมเห็นว่าที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายปีที่ท่านปลัดเทศบาล  
  คุณมนตรี  นันตติกูล ได้ท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง  
  ผมไม่ทราบว่าท่านประธานสภาเทศบาลจะอนุญาตหรือไม่   
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล   เป็นเรื่องที่ดีครับ ผมต้องอนุญาตอย่างยิ่งครับ เรียนเชิญท่านปลัดเทศบาล  
     คุณมนตรี  นันตติกูล อดีตเลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง ครับ   

นายมนตรี  นันตติกูล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาล     ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
        สื่อมวลชน และวันนี้มีนักเรียนที่น่ารักมาดูการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  ในวันนี้ด้วย นับว่าเป็นเกียรติจริงๆ ครับ และเป็นความยินดีที่ทางสภาเทศบาล 
  นครระยอง ยังระลึกถึง และให้เกียรติมากล่าวอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ  ซึ่งผมได้ 
  ปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นปลัดเทศบาลนครระยอง และเป็นเลขานุการสภา  
  ของเทศบาลนครระยอง มาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี  จนกระท่ังเมื่อต้นเดือน 
  ที่ยื่นใบลาออกด้วยเหตุผลหนึ่งคือการส่งไม้ต่อให้กับคนที่จะต้องท าหน้าที่ 
  เลขานุการสภาเทศบาลต่อไป  ซึ่งทางสภาเทศบาลนครระยองคงจะเป็นผู้เลือก 
  ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลก็ดี เพื่อเป็นการสานต่อ 
  และให้เกิดความเนื่องในระหว่างสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ซึ่งยังไม่หมดสมัย  
  และจะมีการเปิดประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  
  ในรอบประมาณเดือนพฤศจิกายน  ซึ่งเลขานุการสภาเทศบาลคนใหม่ควรจะท า 
  หน้าที่ในการประสานกับท่านประธานสภาเทศบาล นัดการประชุมสภาเทศบาล  
  เพ่ือจะได้เข้าท่ีเข้าทาง โดยไม่มีเหตุอ่ืน เพราะอย่างไรก็แล้วแต่ ผมเหลือระยะ  
  เวลาทีป่ฏิบัติราชการรวมวันนี้ด้วย เป็นเวลา 3 วัน เท่านั้นเอง ที่ท่านประธาน  
  สภาเทศบาลบอกว่าผมเป็นอดีตเลขานุการสภาเทศบาล อีก 3 วัน ของวันท าการ  
  ผมก็จะเป็นอดีตปลัดเทศบาลนครระยองเหมือนกันครับ เพราะถึงวัยที่ครบ 60 ป ี 
  บริบูรณ์แล้ว แล้วได้ต่อราชการมาอีก 1 ปี ซ่ึงหมดแล้ว ต้องบอกว่ารถไฟ 
  ถึงตอนนี้สุดท้ายแล้ว ต่อไม่ได้อีกแล้ว เพราะรางไม่มี รางหมดครับ นับว่าเป็นเกียรต ิ 
  อย่างยิ่ง ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่การท าหน้าที่ของผมในฐานะที่เป็นเลขานุการสภา 
  เทศบาลนครระยองก็ดี หรือเป็นปลัดเทศบาลนครระยองก็ดี  ในการทีช่ี้แจง 
  ข้อกฎหมาย หรือระเบียบต่าง ๆ ที่สร้างความพอใจหรือไม่พอใจให้กับ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้เข้าร่วมการประชุม แต่ต้องน าเรียนว่าผมได้ชี้แจง 
  ได้ปฏิบัติไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่ให้อ านาจไว้ทุกประการ   
  โดยไม่มีอคติ หรือไดม้ีความคิดอย่างอ่ืน ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ล่วงเกินหรือสร้าง 
  ความไม่พอใจกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็ดี หรือผู้ที่ร่วมการประชุมก็ดี  
  ก็ต้องขออภัยไว้นะท่ีนี้ ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา  
  เทศบาล คณะผู้บริหาร ขอบคุณครับ 

  (  -ที่ประชุมสภาฯ ปรบมือ-  )  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านปลัดเทศบาล คุณมนตรี นันตติกูล ถ้าท่านไม่รู้จะไปไหน 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านก็แวะเวียนมาเยี่ยมเทศบาลนครระยองได้นะครับ ยินดีต้อนรับท่านทุกวัน 
     เลยครับ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดท่ีมีเรื่องน าเสนอต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ 

  ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ 
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นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากประชาชน เกี่ยวกับโรงเรียนนครระยองวิทยาคม  

  คือต้องการให้มีฟุตบาท และทางเท้า ทางด้านหน้า ด้านข้าง เพราะว่าเวลา 
  นักเรียนหรือผู้ปกครองที่มารอรถเกรงว่าจะเกิดอันตรายขณะที่มายืนรอรถ 
  เพราะมันเป็นถนน เรื่องท่ีสองคือผมได้วิ่งรถใช้ถนนสี่แยกหนองสนมมาถึงถนน 
  ท่าบรรทุก ซึ่งตรงนั้นจะเป็นถนนที่ก็พอใช้ได้ แต่ทีนี้ผมต้องการให้ถนนมีเส้น 
  จราจรเป็นสามเลน ทางออกเป็นสองเลน เข้ามาเลนเดียว เพราะว่าทุกอย่าง 
  จ าเป็นต้องมีเครื่องหมาย เพราะในปัจจุบันนีร้ถยนตถ์ือว่าเป็นปัจจัย 5 ในชีวิตคน   
  และเท่าท่ีสังเกตดูหรือว่าเคยบอกไปแล้วว่าต้องการให้มีเครื่องหมายเส้นตรง 
  บริเวณต้นมะขามใหญ่ และอีกเรื่องหนึ่งที่มีประชาชนร้องขอมาคือต้องการให้มี 
  ทางจักรยาน หรือให้คนเดินได้ แต่ที่ผมมองเห็นก็น่าพอด าเนินการแก้ไขได้ 
  คือจากสี่แยกท่าบรรทุกตรงมาถึงนางยักษ์  เพราะว่าเคยร้องบอกมาแล้วครั้งหนึ่ง  
  คือตรงบริเวณหัวสะพานนั้นค่อนข้างอันตราย และผมได้เคยแจ้งว่าให้ท าเป็นโค้ง 
  แบบรถไต่ถังจะไดห้รือไม่ครับ ผมขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป 
  ยังผู้บริหาร ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ กึกก้องสวัสดิ์ เชิญสมาชิกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล    ต่อไปครับ เชิญท่านสมชาย แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมชาย  
สมาชิกสภาเทศบาล   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมได้ไปคุยกับประชาชน 
     ว่า ท่านนายกเทศมนตรี ทางผู้บริหาร ได้อนุมัติจะท าการปรับปรุงถนนราษฎร์ 

  บ ารุงให้ใหม่ มีประชาชนได้กล่าวขอบคุณมา ต้องการให้ด าเนินการโดยเร็วครับ  
  เพราะฝาท่อที่อยู่กลางถนนเวลานี้ทรุด ถ้ารถจักรยานยนต์ขับมาเร็วๆ  
  อาจจะเกิดอันตรายได้ ซึ่งประชาชนได้ฝากขอบคุณมา ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา เชิญสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล      เทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก ณีวงษ์   

นายบุญปลูก  ณีวงษ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายบุญปลูก ณีวงษ์ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยอง จะขอเรียนท่านประธานสภาเทศบาลว่าตรงหน้าสุสาน 

  บางจาก ตอนนี้ภูมิทัศน์ดีมาก ต้นไม้เขียว เนื่องจากเป็นฤดูฝน และเครื่องออก 
  ก าลังยังใช้ได้ดีอยู่ ตอนเย็นจะมีประชาชนไปออกก าลังกาย ซ่ึงบนสะพาน 
  เมื่อก่อนนี้ไฟดับ แต่ตอนนี้ไฟสว่างแล้ว ขอขอบคุณทางเทศบาล แต่จะมีปัญหา 
  เล็กน้อยคือไฟบริเวณตรงริมน้ า ซึ่งเมื่อก่อนนี้เทศบาลเราได้งบประมาณมาจาก 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมาติดตั้งให้ และตอนนี้ไฟตรงนั้นได้ช ารุด 
  เสียหายไปมากแล้ว จึงต้องการให้เทศบาลนครระยองทะนุบ ารุง และได้เปลี่ยน 
  หลอดไฟให้ครบเหมือนเดิม ซึ่งไฟแสงสว่างตรงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สัญจร 
  ไปมา ท าให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผมขอฝากท่าน 
  ประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าช่วยด าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ 
  ให้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก ณีวงษ์  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง      

  เขต 1 ผมมีเรื่องฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร จ านวน 2 เรื่อง  
  เรื่องแรกเกาะกลางถนน ช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝน ถ้าท่านประธานสภา 
  เทศบาลสังเกตดูจะเห็นว่าบริเวณเกาะกลางถนน เช่น ถนนสุขุมวิท หรือถนน 
  สายหลัก ๆ หรือถนนจันทอุดม ซึ่งบริเวณเกาะกลางถนนทางเทศบาลนคร 
  ระยองได้ให้ทางเจ้าหน้าที่หรือคนงานไปตัดหญ้า แต่ว่าที่ผมจะกราบเรียนคือว่า 
  ถนนซอย เช่น ถนน ค.2  และบนถนนจันทอุดมข้างธนาคารกสิกร  
  สาขาจันทอุดม คือผมมีโอกาสได้ขับรถผ่านไปตรงนั้นบริเวณเกาะกลางถนน 
  จะมีหญ้าขึ้นรกและยาวมาก และอีกหลาย ๆ ถนน ที่มีเกาะกลาง ซึ่งจะเป็น 
  ถนนซอย จึงขอกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่า 
  ให้ไปช่วยดูแลตัดหญ้าตรงเกาะกลางถนน บริเวณถนนซอยด้วย อีกเรื่องหนึ่ง 
  ที่ต้องการกราบเรียนและตั้งเป็นข้อสังเกต คือผมจ าได้ว่ามีสมาชิกเทศบาล 
  บางท่านได้เคย อภิปรายที่สภาเทศบาลแห่งนี้ในเรื่องของการปลูกต้นก้ามปู 
  บริเวณเกาะกลางถนนที่ถนนสุขุมวิท ซึ่งมีหลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเป็นต้น 
  ก้ามปูอนาคตถ้ามัน ใหญ่โตขึ้นไปรากจะไปดันท าให้เกาะกลางถนนมีปัญหา  
  อาจจะพังได้ หรือถนนอาจเสียหายได้ จึงไม่ทราบว่าทางผู้บริหารไดม้ีการไป 
  ศึกษาด ูหรือว่าจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง เพราะมีประชาชนหลายท่าน 
  สอบถามมาว่าเทศบาลนครระยองคิดอย่างไรท าไมถึงไปปลูก ซึ่งในอนาคต 
  อาจจะเกิดปัญหาได้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์ มโนพรศิริกุล 
  ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ วงเวียน    

  นางอ าไพ  วงเวียน - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล      
สมาชิกสภาเทศบาล   ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร และสวัสดี 
     น้องๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ซึ่งเป็นตัวแทนมานั่งฟัง 

การประชุมสภาเทศบาลนครระยองในครั้งนี้ เป็นธรรมดาค่ะท่านประธานสภา    
เทศบาลค่ะติเพ่ือก่อ ท าแล้วก็ต้องชื่นชม ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ดิฉันขับรถ 

  สังเกตดูว่าเทศบาลนครระยอง เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องของการ  
  ดูแลระบบน้ าว่าน้ าจะท่วมหรือไม่ถ้าในช่วงนี้ตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยง ซึ่งดิฉันได้ 
  ขับรถดูเห็นว่าจะมีเครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่อยู่ประจ าตามจุดต่าง ๆ ซึ่งขอชื่นชม 
  ว่าปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว มีฝนฟ้าตั้งหลักมาก็มีการเตรียมความพร้อมได้ดี  
  ซึ่งเขต 1 ไดพู้ดอยู่เป็นประจ า และบ่อยๆ ในส่วนของการประชุมสภาเทศบาล  
  ครั้งที่แล้วในเรื่องของกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อย 
  ซึ่งเดินเข้ามาภายในอาคารส านักงานเทศบาลก็เป็นปกติ คือได้มีการปรับปรุง 
  เปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็ว ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารด้วย  
  ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน   
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

    - ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ต้องขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านที่ข้ึนมาเสนอแนะปัญหา  
  และชื่นชม และขอบคุณเจ้าหน้าที่ คือวันนี้ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร  
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกแทนเพื่อนพนักงานเทศบาลนครระยองด้วย ส่วนเรื่อง  
  ปัญหาต่าง ๆ ที่เพ่ือนสมาชิกแนะน ามานั้นจะน าไปแก้ไขและไปปฏิบัติ อย่างเช่น 
  เรื่องต้นไม้เกาะกลางถนนต้นจามจุรี คือมีพ่ีน้องประชาชนหลายท่านเจอผม 
  และได้สอบถามว่าเกรงจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรากของต้นไม้ว่าจะมาท าลาย 
  พ้ืนผิวจราจร ผมจึงบอกไปว่ามันคงท าลายค่อนข้างยาก เนื่องจากว่าถนนเรา 
  แข็งมาก และเกาะกลางถนนกว้าง รากจะออกมาถึงถนนนั้นค่อนข้างช้า  
  เนื่องจากว่าผมไปสังเกตมาจากประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ทั้งสองประเทศนี้ 
  ปลูกแตต่้นจามจุรีอย่างเดียว ต้นไม้อย่างอ่ืนแทบจะไม่ปลูกเลย และปลูกอยู่บน 
  เกาะกลางถนนและบนฟุตบาททั้งสองข้างด้วย ไปดูแล้วไม่มีรากท าลายถนน 
  แม้แต่นิดเดียว อยู่ที่การดูแลรักษา ไม่ว่าจะเป็นการตัดแต่งก่ิง เมื่อฝักหรือใบร่วง 
  ลงมากจ็ะต้องมีทีมงานไปเก็บทุกวัน ซึ่งทั้งสองประเทศที่ปลูกเป็นตัวอย่าง 
  ให้ผมน าตัวอย่างมาปลูกนั้น ผมสังเกตดูแล้วไม่มีใบร่วงหล่นบนถนนเลย  
  มีแต่คนแย่งไปเก็บทั้งฝักและใบ เนื่องจากว่าสามารถน าไปขายได้ คือผู้ที่ท าปุ๋ย 
  ขายจะมาขอซื้อโดยตรงเลย เนื่องจากว่าน าไปผสมดินแล้วสามารถท าปุ๋ยถุง 
  ขายได้ ซึ่งเรื่องนี้ผมได้พยายามเฝ้าดูแลอยู่ว่าถ้าเกิดมันก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับ 
  ผิวจราจรแล้วก็คงต้องหาทางแก้ไขอีกส่วนหนึ่งต่างหาก คิดว่าน่าจะเกิด 
  ประโยชน์กับท้องถิ่นเรามากกว่าจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวจราจร  
  กราบเรียนให้เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้เบาใจ ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  
  ผมจะเชิญประธานสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามขึ้นกล่าวอะไร 
  กับสภาเทศบาลแห่งนี้ โดยแนะน าเพื่อนทุกคนด้วย  ขอเชิญครับ 
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ด.ญ.สกุลรัตน์  ศรีแก่วิน  - สวัสดีค่ะ ดิฉัน ด.ญ.สกุลรัตน์  ศรีแก่วิน ท าหน้าที่เป็นประธานสภานักเรียน 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล   โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามค่ะ ขอแนะน าชื่อสมาชิกสภานักเรียน 
วัดโขดทิมทาราม     ของเรานะค่ะ คนแรก คือ ด.ช.โชคทวี  นิคมคลาย ท าหน้าที่เป็น 

  นายกสภานักเรียน  

  (  -ที่ประชุมสภาฯ ปรบมือ-  )  

- ต่อไปเป็นรองนายกทั้ง 4 คน ได้แก่ ด.ญ.นัชชา นิลวานิช รองประธาน 
  ฝ่ายวิชาการ 

   (  -ที่ประชุมสภาฯ ปรบมือ-  )  

- ด.ญ.กุลนัฐดา อะกะเรือน รองนายกฝ่ายปกครอง  

   (  -ที่ประชุมสภาฯ ปรบมือ-  )  

- ด.ญ.ศศิประภา พัทธเสมา รองนายกฝ่ายอนามัย   

   (  -ที่ประชุมสภาฯ ปรบมือ-  )  

- ด.ญ.นนทกร กลับเกลือน รองนายกฝ่ายอาคารและสถานที่   

   (  -ที่ประชุมสภาฯ ปรบมือ-  )  

- ส่วนสมาชิกสภานักเรียน ได้แก่ ด.ญ.มาราตรี ไชยสิทธิ์  

   (  -ที่ประชุมสภาฯ ปรบมือ-  )  

- ด.ช.วรัญญู สัสดี  

   (  -ที่ประชุมสภาฯ ปรบมือ-  )  

- ด.ช.โมกข ์ประดิฐกุล  

   (  -ที่ประชุมสภาฯ ปรบมือ-  )  

- และ ด.ญ.ปุญณิสา ยงบงศา  

   (  -ที่ประชุมสภาฯ ปรบมือ-  )  

- ความรู้สึกคือตื่นเต้นค่ะที่ได้เห็นการประชุมสภาเทศบาลจริง ๆ อย่างนี้ครั้งแรก  
  และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับพวกเราสภานักเรียนโรงเรียน 
  เทศบาลวัดโขดทิมทาราม ขอบคุณค่ะ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านประธานสภานักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามครับ 
ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรือไม่ขอเชิญครับ 

   (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  
ประธานสภาเทศบาล      วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว  

  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
  และคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน คณะครู 
  และสภานักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ 
  ประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   

 
(ปิดประชุมเวลา 14.30 น.) 
 
 
 

          (ลงชื่อ)            สุธน  ซือ่ประเสรฐิ            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                      (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                           เลขานุการสภาเทศบาล 

             (ลงชื่อ)         วรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์          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 
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           (ลงชื่อ)                                            ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        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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