
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2558 ครั้งท่ี 1/2558

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558
ณ หองประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง

.....................................
ผูมาประชุม
1. นายวรวิทย ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี
4. นายธนิต อังควินิจวงศ รองนายกเทศมนตรี
5. นายวารินทร ดุษฎีวงษกําจร รองนายกเทศมนตรี
6. นายบุญสืบ เจริญรัตน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
7. นายประกอบ อังควินิจวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรี
8. นายนิวัติ กลอมแกว เลขานุการนายกเทศมนตรี
9. นายผณินทร เกษรแพทย เลขานุการนายกเทศมนตรี
10. นายธีรวุฒิ รัตตานนท เลขานุการนายกเทศมนตรี
11. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล
12. นายนิพนธ เตชโชควารี รองประธานสภาเทศบาล
13. นายพัชวัฒณ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล
14. นายนรินทร เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล
15. นายอวบ วงศมหา สมาชิกสภาเทศบาล
16. นายวิโรจน มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล
17. นายประเสริฐ ฟาประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล
18. นางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล
19. นายไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล
20. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ สมาชิกสภาเทศบาล
21. นายพจนาท นัยพงศประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
22. นายจิรโรจน เกษรศิริศิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล
23. นายปกรณ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล
24. นายณัฐพัฒน เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล
25. นายมานะ กึกกองสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
26. นายทศพร รติยานุวัฒน สมาชิกสภาเทศบาล
27. นายภาณุพงค พัฒนวงศอนันต สมาชิกสภาเทศบาล
28. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล
29. นางวรกมล ปนปลื้มจิตต สมาชิกสภาเทศบาล
30. นายรักเร สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล
31. นายอนุสรณ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล
32. นายบุญปลูก ณีวงษ สมาชิกสภาเทศบาล
33. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล
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ผูไมมาประชุม
1. นายสุพรรณ บุญอนันต สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย)

ผูเขารวมประชุม
1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล
3. นางเสาวลักษณ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล
4. นายธนวัฒน พนชั่ว หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
5. นางก่ิงแกว ถนอมถ่ิน ผูอํานวยการสํานักการคลัง
6. นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
7. นางกรรณิกา วิโรจนแสงทอง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
8. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ ผูอํานวยการกองชาง
9. นางผองศรี ปยะยาตัง ผูอํานวยการกองการศึกษา
10. นายเจตน ศรีสุขโข ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
11. นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ ผูอํานวยการสวนพัสดุ
12. นางซอนกลิน่ ชูเชิด หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
13. นางสาวชนิดา เอมเปย หัวหนาฝายปกครอง
14. นายชนินทร จันทนขาว หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
15. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
16. นางสายสุนีย วาระสิทธิ์ ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได
17. นางพิมพผกา ทายพงศศักดิ์ หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
18. นางสาวอรุณรัตน ภูพันตันติ หัวหนาฝายงบประมาณ
19. นางสาวฐปนีย โสภณ หัวหนาฝายบริหารยุทธศาสตร
20. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย
21. นางสาวรัชนี คุมครอง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
22. นางเสาวลักษณ แกนทอง หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี
23. วาท่ีเรือตรีเชาวลิต เล็กโลง หัวหนาฝายนิติการ
24. นางสาววัชรีย ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง
25. นางกุลยา กุลรัตน เจาพนักงานธุรการ
26. นางอมรรัตน สุวรรณกูฏ เจาพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายสุธน  ซื่อประเสริฐ - ทานผูมีเกียรติ พอแมพ่ีนองท่ีอยูทางบานท่ีชมการถายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ.2558 ครั้งท่ี 1/2558
บัดนี้ สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ผมขอกราบเรียนเชิญทานประธาน
สภาเทศบาลข้ึนจุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย และเปนประธานในท่ีประชุมตอไป
ขอเรียนเชิญครับ
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล ทานรองนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ทานสื่อมวลชน และผูเขารวม
การประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ
สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 1/2558 บัดนี้ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นครระยอง ไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับ ผมขอเชิญทาน
เลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชุมสภาดวยครับ

นายสุธน ซื่อประเสริฐ - ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
เลขานุการสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2558 ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล

นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2558
ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป 2558 ตั้งแตวันท่ี 10
พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน 30 วัน อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4
ประจําป 2558 แหงสภาเทศบาลนครระยอง ตั้งแตวันท่ี 10
พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน 30 วัน
ประกาศ  ณ  วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา
ประธานสภาเทศบาลนครระยอง

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานเลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล

( -ไมมี-)
มติท่ีประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 1/2558
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 2/2558
เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 3/2558
เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 4/2558
เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 5/2558
เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2558
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สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 6/2558
เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 7/2558
เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2558
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 1/2558
เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2558

นายประกิต  ปฐวีศรีสธุา - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
ประธานสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 1/2558

เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 2/2558
เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 3/2558
เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 4/2558
เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 5/2558
เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 6/2558
เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 7/2558
เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2558
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 1/2558
เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2558 สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะ
แกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิก
สภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล

นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
สภาชิกสภาเทศบาล ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1

ทานประธานสภาเทศบาลครับ ในเรื่องของรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2558
ตั้งแต ครั้งท่ี 1 ถึงครั้งท่ี 7 ท่ีทานประธานสภาเทศบาลไดอานไปเม่ือสักครู
และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2558 ครั้งท่ี 1
ซึ่งมีรายงานการประชุม รวมท้ังหมด จํานวน 8 ครั้ง ในการท่ีประชุมกันมา
ในเรื่องของการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล หรือการอานสําเนาของ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ผมคิดวาครั้งนี้มากเกินไป และสมาชิกสภาเทศบาล
ไมสามารถท่ีจะอานไดหมด และก็ไมสามารถท่ีจะตรวจทานได สิ่งท่ีผมตองการ
จะกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฝากไปยังทานเลขานุการสภาเทศบาล
ดวยครับวากรุณาอยาใหเกินสองครั้งหรือสามครั้ง เพราะวาพวกผมอานไมทัน
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คือไมสามารถท่ีจะอานไดหรือตรวจเช็คได อาจจะทําใหการทํางานในการตรวจ
รับรองรายงานการประชุมผิดพลาดได ผมก็ไมทราบวามีสาเหตุมาจากอะไร
จึงกราบเรียนฝากทานประธานสภาเทศบาลไวดวย

นายประกิต ปฐวีศรีสธุา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล
ประธานสภาเทศบาล ผมจะเริ่มจากรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ

สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2558 ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2558
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุม
ตอไปเปนรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ
สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2558 ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2558
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุม
ตอไปเปนรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ
สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2558 ครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2558
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุม
ตอไปเปนรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ
สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2558 ครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2558
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุม
ตอไปเปนรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ
สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2558 ครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2558
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุม
ตอไปเปนรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ
สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2558 ครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2558
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมขอเชญิครับ

( -ไมมี- )
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุม
ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ

สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2558 ครั้งท่ี 7/2558 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2558
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุม
ตอไปเปนรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ
สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2558 ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2558
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครระยองท้ังแปดครั้งหรือไมครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคแกไขรายงานการประชุม

สภาเทศบาลนครระยอง ผมจะขอมติจากสภาเทศบาล
แหงนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3
ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 1 ถึงครั้งท่ี 7 และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1
ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 1/2558 โปรดยกมือครับ

( -สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 22 ทาน งดออกเสียง 1 ทาน
คือ นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา- )

- มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน 22 ทาน เปนอันวามติจาก
สภาเทศบาลนครระยองแหงนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง

มติท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 1/2558
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 2/2558
เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 3/2558
เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 4/2558
เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 5/2558
เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 6/2558
เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2558
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สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 7/2558
เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2558
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 1/2558
เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2558

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
นายกเทศมนตรีนครระยอง ขอเสนอญัตติ เรื่อง การรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558 ตอสภาเทศบาลนครระยอง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครระยอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ตอสภาเทศบาลนครระยอง
มาเพ่ือทราบ
เหตุผล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 29 (3) กําหนดให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
ไดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอนายกเทศมนตรีนครระยองแลว
ตามเอกสารแนบทาย
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จึงเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครระยองมาเพ่ือทราบ ตองขออนุญาต
ทานประธานสภาเทศบาลเพ่ือกราบเรียนเพ่ิมเติม คือตองการกราบเรียน
ทานประธานสภาเทศบาลไปยังเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลวาคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ประกอบดวย
ทานใดบางเพ่ือใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ ดังนี้

1. นายนรินทร  เจนจิรวัฒนา เปนประธานกรรมการ
2. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ เปนกรรมการ
3. นายอนุสรณ  สุรนารถ เปนกรรมการ
4. นายใจเก้ือ ธนาภรณ เปนกรรมการ
5. นายมกรา ศิริคํา เปนกรรมการ
6. ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดระยอง เปนกรรมการ
7. ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค

สาขาระยอง เปนกรรมการ
8. นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ

ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เปนกรรมการ

9. นายเฉลิมพล กรองสายทอง เปนกรรมการ
10. นายนิวัติ เรืองโชติ เปนกรรมการ
11. นางก่ิงแกว  ถนอมถ่ิน

ผูอํานวยการสํานักการคลัง เปนกรรมการและ
เลขานุการ

จึงเรียนใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ ขอบคุณครับทาน
ประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี และขอขอบคุณทานคณะกรรมการติดตาม
ประธานสภาเทศบาล และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง สมาชิกสภาเทศบาลทานใด

ประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ
( -ไมมี- )

มติท่ีประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

ประเภทเงินสํารองจาย ไปตั้งจายเปนรายการใหม
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ.2559 ประเภทเงินสํารองจาย ไปตั้งจายเปนรายการใหม

เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
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นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ดวยนายกเทศมนตรีมีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครระยอง
เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภทเงินสํารองจาย ไปตั้งจายเปนรายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้
หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภทเงินสํารองจาย  ไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 1,365,000 บาท
(หนึ่งลานสามแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) ดังนี้
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แผนงานการพาณิชย/งานตลาดสด
งบลงทุน/คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

- คากอสรางแผงคาตลาดสดเทศบาล4 (แมแดง) จํานวน 201 แผง
เปนเงิน 1,365,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
เหตุผล ตามท่ีเทศบาลนครระยองไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือจายเปนคากอสรางปรับปรุงตลาดสด
เทศบาล 4 (แมแดง) และไดมีการกอหนี้ผูกพันไวในวงเงิน 9,095,000 บาท
(เกาลานเกาหม่ืนหาพันบาทถวน) เพ่ือดําเนินการรื้อหลังคาโดยรอบตลาด
ปรับปรุงพ้ืนอาคาร ปรับปรงุถนนสุวรรณสินและระบบระบายน้ํา
และติดตั้งระบบสาธารณูปโภค   แตเนื่องจากการประชุมหารือกับผูคา
ในขณะนั้นยังไมไดขอยุติในเรื่องจํานวนผูคาและขนาดแผงคา ประกอบกับ
เทศบาลมีความจําเปนตองเรงดําเนินการรื้อสิ่งปลูกสรางโดยรอบตลาด
เพ่ือใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครอง จึงยังไมมีการกําหนด
งบประมาณเปนคากอสรางแผงคาภายในอาคาร

ขณะนี้เทศบาลไดขอยุติจากการหารือรวมกับผูคาตลาดเทศบาล 4
(แมแดง) เรื่องจํานวนและขนาดแผงคาภายในอาคารเรียบรอยแลว
จึงมีความจําเปนตองจัดหางบประมาณในการกอสรางแผงคาเพ่ือใหตลาดสด
เทศบาล 4 (แมแดง) มีความพรอมในการรองรับผูท่ีเขาคาขายภายใน
อาคารตลาดตอไป ในการนี้ใชงบประมาณในการกอสราง จํานวน 1,365,000 บาท
(หนึ่งลานสามแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) โดยไดบรรจุโครงการไวใน
แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) ฉบับเพ่ิมเติมแลว

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
คณะผูบริหารจึงเห็นควรใหนําเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ประเภทเงินสํารองจาย  โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
เพ่ือเปนคากอสรางแผงคาตลาดสดเทศบาล 4 (แมแดง) จํานวน 201 แผง
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เปนเงิน 1,365,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน)
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ “ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด คาครุภัณฑ
ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน”

จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง
เพ่ือท่ีเทศบาลจะไดดําเนินการตอไป ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี ตามท่ีทางคณะผูบริหารไดเสนอ
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

ประเภทเงินสํารองจาย ไปตั้งจายเปนรายการใหม สมาชิกสภาเทศบาล
ทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภา
เทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา

นายสมชาย แสงสุขขา - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง

เขต 3 ผมตองการทราบวาแผงนั้น จะเปนแผงท่ีอยูกับท่ีหรือเปนแบบ
เคลื่อนท่ีเก็บได เพราะเม่ือกอนจะเปนล็อค ๆ หรือท่ีพวกแมคาจะนํามา
ตั้งกันเอง จึงไมทราบวาเปนแบบไหน ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเปนหวงเก่ียวกับเรื่องแผงคาในตลาดสด
เทศบาล 4 (ตลาดแมแดง) ท่ีขอใชงบประมาณจํานวน 1,365,000 บาท
(หนึ่งลานสามแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) คือจะเปนแผงถาวรเลย
โดยมีการกออิฐข้ึนมาเลย เพ่ือใหไดมาตรฐานของตัวตลาด เปนไปตาม
หลักการของตลาดท่ีไดมาตรฐาน ซึ่งไมสามารถจะเคลื่อนยายได
และแตละแผงจะมีขนาดไมเทากัน เชน แผงเขียงหมูอาจจะใหญกวาแผงคา
ท่ัวไปเล็กนอย เนื่องจากมีความจําเปนตองนําหมูข้ึนมาวางเปนครึ่งตัว
หรือเปนตัว เพ่ือมาแบงชําแหละเปนเขียงนั้น ซึ่งในรายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายวาแผงไหนมีขนาดเทาไร ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย
ประธานสภาเทศบาล แสงสุขขา
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นายสมชาย  แสงสุขขา - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง

เขต 3 ผมสังเกตดูท่ีทําเปนแผงขายถาวรนั้นแมคาบางคนนาน ๆ ไปก็จะ
ทําการตอแผง เพ่ือขยายแผงออกมาอีก ไมทราบวามีมาตรการใดท่ีจะปองกัน
เรื่องนี้ไดบาง

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ

มติจากสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใด
เห็นควรอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ประเภทเงินสํารองจาย ไปตั้งจายเปนรายการใหม โปรดยกมือครับ

( -สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 22 ทาน งดออกเสียง 1 ทาน
คือ นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา- )

- มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 22 ทาน เปนอันวาสภาเทศบาล
นครระยองแหงนี้อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 ประเภทเงินสํารองจาย ไปตั้งจายเปนรายการใหม

มติท่ีประชุม - อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559
ประเภทเงินสํารองจาย ไปตั้งจายเปนรายการใหม

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายเพิม่เติม ฉบับท่ี 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 หมวดคาท่ีดิน

และสิ่งกอสราง เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ดวยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภา
เทศบาลนครระยอง  เพ่ือขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 1 รายการ ดังนี้
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กองชาง
แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน
งบลงทุน/คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

- คากอสรางปรับปรุงถนนสุขุมวิทและซอยแยก งบประมาณ
19,600,000 บาท (สิบเกาลานหกแสนบาทถวน) รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย
เหตุผล ตามท่ีเทศบาลนครระยองไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการคากอสราง
ปรับปรุงถนนสุขุมวิทและซอยแยก งบประมาณตั้งไว 19,600,000 บาท
(สิบเกาลานหกแสนบาทถวน) โดยจะดําเนินการกอสรางปรับปรุงถนน
สุขุมวิทและซอยแยกท่ีชํารุด จํานวน 3 ชวง ไดแก ชวงท่ี 1 บริเวณหนาวัดปาประดู
ถึงหางเทสโกโลตัส สาขาระยอง ชวงท่ี 2 บริเวณสามแยกบานแลง และชวงท่ี 3
บริเวณสี่แยกหนองสนมฝงทิศเหนือและถนนทับมา นั้น เนื่องจากมีประชาชน
รองเรียนวาไดรับความเดือดรอนจากการชํารุดของผิวจราจรบริเวณ
ถนนทาบรรทุก ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากระดับถนนในบริเวณดังกลาว
ต่ํากวาระดับถนนสุขุมวิทเม่ือมีปริมาณฝนมากและตกติดตอกันเปนเวลานาน
จะเกิดน้ําทวมขังและแรงน้ํากัดเซาะผิวจราจรทําใหเกิดความชํารุดเปน
ระยะทางกวา 100 เมตร หากเทศบาลไมเรงดําเนินการซอมแซม
อาจเกิดอันตรายกับผูใชเสนทางสัญจรไปมาได คณะผูบริหารจึงเห็นควร
ใหเรงดําเนินการซอมแซมถนนบริเวณดังกลาว โดยจะขอเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีกอสรางและปริมาณงานจากเดิมท่ีจะปรับปรุงผิวจราจรบริเวณ
ถนนทับมาเปนการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนทาบรรทุก

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 29 “การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ”

จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง
เพ่ือท่ีเทศบาลจะไดดําเนินการตอไป ตองขอกราบเรียนชี้แจงครับเนื่องจากวา
งบประมาณเพ่ิมเติมท่ีตั้งไว เดิมท่ีจุดบริการท่ีขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
คือขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลนึกภาพดูครับวาจากตัวตลาดท่ีจะวิ่งไปทาง
มาบตาพุดซึ่งเปนสี่แยกหนองสนมนั้น งบประมาณท่ีเราตั้งไวนั้นจะเลี้ยวขวา
ข้ึนไปทางทับมาเพ่ือทําการปรับปรุงผิวจราจรสวนดังกลาว แตปรากฏวา
ชาวบานบริเวณนั้นบอกวาเลี้ยวซายนาจะมีปญหามากกวา เพราะดานท่ี
เลี้ยวขวาไปนั้นถนนนั้นยังมีสภาพท่ีคอนขางดีอยู เพราะเทศบาลเราเคยไป
ทําคอนกรีตหนาประมาณ 30 เซนติเมตร ซึ่งทางชางไปสํารวจแลวจึงขอ
อนุญาตนําเสนอเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงเนื้องานเล็กนอย แตงบประมาณยังคงเดิม
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เพ่ือเปนการแกไขปญหาใหกับชาวบานแทน ทางดานทิศใตครับ จึงขออนุมัติ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี ตามท่ีทางคณะผูบริหารไดเสนอ
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัตแิกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ

มติจากสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใด
เห็นควรอนุมัตแิกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง โปรดยกมือครับ

( -สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 22 ทาน งดออกเสียง 1 ทาน
คือ นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา- )

- มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 22 ทาน เปนอันวาสภาเทศบาล
นครระยองแหงนี้อนุมัตแิกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

มติท่ีประชุม - อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 หมวดคาท่ีดนิและสิ่งกอสราง

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติอ่ืน ๆ (ถามี))
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติอ่ืนๆ  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องจะเสนอ
ประธานสภาเทศบาล ตอทางคณะผูบริหารขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย

แสงสุขขา
นายสมชาย  แสงสุขขา - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง

เขต 3 มีชาวบานหลายทานมาบอกกับผมเก่ียวกับเรื่องการเสียคาขยะท่ี
แพงข้ึน ชาวบานบอกวาเขาก็ไมไดมีปญหาอะไร แตเขาตองการใหเสียคาขยะ
กันทุกบานและทุกคน ซึ่งมีบางบานไมเคยเสียคาขยะเลย คือตองการใหเทศบาล
ไปสํารวจในทุกครัวเรือนดวยวาบานไหนท่ีไมเคยเสียคาขยะเลย ก็ใหเสียคาขยะกันบาง
ซึ่งชาวบานเขาบอกกันมาอยางนี้ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ

( -ไมมี- )
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นายประกิต  ปฐวีศรีสธุา - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม
ประธานสภาเทศบาล วันนี้สภาเทศบาลนครระยองไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระ

การประชุมแลว ผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
ทานนายกเทศมนตรี และคณะผูบริหาร ทานหัวหนาสวนราชการ
ทานสื่อมวลชน ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน ผมขอปดการประชุมครบั

(ปดประชุมเวลา 14.50 น.)

(ลงชื่อ) ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุธน  ซื่อประเสริฐ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประเสริฐ  ฟาประทานชัย)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายอนุสรณ  สุรนารถ) ตรวจรายงานการประชุม

(นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา)
ประธานสภาเทศบาลนครระยอง
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(ลงชื่อ) ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุธน ซื่อประเสริฐ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต)
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(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประเสริฐ  ฟาประทานชัย)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายอนุสรณ  สุรนารถ) ตรวจรายงานการประชุม

(นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา)
ประธานสภาเทศบาลนครระยอง
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(ลงชื่อ) นายสธุน  ซื่อประเสริฐ        ผูจดบนัทึกรายงานการประชุม
(นายสุธน  ซื่อประเสริฐ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) วรกมล  ปนปลื้มจิตต         ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต)

(ลงชื่อ) ภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต)

(ลงชื่อ) พจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) ประเสริฐ  ฟาประทานชัย กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ฟาประทานชัย)

(ลงชื่อ) อนุสรณ  สุรนารถ กรรมการและเลขานุการ
(นายอนุสรณ  สุรนารถ) ตรวจรายงานการประชุม
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