
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 

วันที่  5  มิถุนายน  2561 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

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

1. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล         (ลากิจ) 
2. นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล         (ลากิจ) 
3. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล         (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
4. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รก.ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
6. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
9. นายชนินทร์ จันทน์ขาว รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
11. นางสุภา ข างาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
12. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
13. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
14. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
15. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
16. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
17. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
18. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
19. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
20. นางสาวดวงพร เสงี่ยมรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
21. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
22. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
23. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
24. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
25. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
26. นายอัฏฐชัย ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
27. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
28. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
29. นางสาววัชรีย ์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง 
30. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
31. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
32. นางวารุณี เลิศพงษ์วรพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
33. นางสาวสมลักษณ์ หงประทีป ครูผู้ช่วย 
34. นายวรัญชิต เต็มสังข์ ครูผู้ช่วย 
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35. นางดวงรัตน์       จันทร์ก าเหนิด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
36. ว่าที่รต.หญิงธิติวรรณ      เหมพิทักษ์   นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
37. นางสาวอรทัย ศรีพงศ์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
38. นางจุไรวรรณ สมานสินธุ์        นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
39. นางอินทิราณี วันทอง            เจ้าพนักงานธุรการ 
40. นายป้องคุณ  สุวรรณพานิช    นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
41. นางสาวอ าไพ ชวนสินธุ ์         เจ้าพนักงานธุรการ 
42. นางสาวเสาวลักษณ์ สืบนุการวัฒนา   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
43. นางสาวปิยะรัตน์ สัจจาธรรม       เจ้าพนักงานธุรการ  

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1/2561  
  บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล 
  ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                     ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 
        นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วม 

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการ 
  เปิดประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศเรียกประชุมด้วยครับ  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล        สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 
     ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  

  ประจ าป ี2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ   
  สมัยที่ 2 ประจ าปี 2561  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม  2561  เป็นต้นไป  
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแต่วันที่ 10  
  พฤษภาคม  2561  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่  20  เมษายน  พ.ศ. 2561 นายประกิต   
  ปฐวีศรีสุธา  ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล    วันนี้ผมมีเรื่องรับโอนพนักงานและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลและ 

  พนักงานครู จ านวน 4 ท่าน คือ 

   1. เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล นางสาว ดลนภัส  ประดับสุข  
  พนักงานเทศบาล ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัดกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลมะขามคู่  
  อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  15  มีนาคม  2561 เป็นต้นไป  

(  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

2. เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุแต่งตั้งเป็น 
  พนักงานเทศบาล ได้แก่ นางวารุณี  เลิศพงษ์วรพันธ์ ข้าราชการพลเรือน  
  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ด้านการสอน) สังกัดวิทยาลัยพยาบาล- 
  บรมราชชนนีชลบุรี สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
  งานการพยาบาล ฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2561 เป็นต้นไป  

(  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

3. เรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานครูเทศบาล  
  จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 

1. นางสาวสมลักษณ์  หงประทีป ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ  
    วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  
    (หลักสูตร 4 ปี) แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย  
    โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง สังกัดกองการศึกษา  
    เทศบาลนครระยอง อีกท่านนะครับ  
2. นายวรัญชิต  เต็มสังข์ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ วุฒิการศึกษา  
    ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์  
    (หลักสูตร 5 ปี) แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย  
    โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สังกัดกองการศึกษา  
    เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2561  
    เป็นต้นไป  

(  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ในนามเทศบาลนครระยองขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง 
ประธานสภาเทศบาล     

มติที่ประชุม      - รับทราบ                      
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก            
                       ประจ าปี พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2561 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล         สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561  

  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไข 
  รายงานการประชุมขอเชิญครับ เชิญท่านสมชาย  แสงสุขขาครับ 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  ให้ท่านเปิดไปหน้าที่ 19 นับจากล่างข้ึนไปบรรทัดที่ 8 ที่ว่าเกิดการ ชกชิง  
  ในหนังสือเขียนว่า ชก ให้เปลี่ยนเป็น ฉก ขอบคุณมากครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ต้องเปลี่ยนเป็นฉกชิงวิ่งราว  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล        
ประธานสภาเทศบาล    นายสมชาย  แสงสุขขา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปเลยครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
         เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
        สมัยแรก ประจ าป ีพ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  
        โปรดยกมือครับ  

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติเรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
   รอบแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล            เทศบาลนครระยอง รอบแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
      เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
               นายกเทศมนตรี  ขอเสนอญตัติ เรือ่ง การรายงานผลการติดตามและ  

  ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง รอบแรก (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560  
  ถึงเดือนมีนาคม 2561 ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ต่อสภาเทศบาล 
  นครระยอง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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  หลักการ  ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง                
  รอบแรก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภาเทศบาลนครระยอง  
  มาเพ่ือทราบ 

  เหตุผล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร- 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 29 (3) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม 
  และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ 
  สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม  
  และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 
  สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ 
  ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน 
  เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี           

          บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  รอบแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ต่อนายกเทศมนตรีนครระยองแล้ว  
  ตามเอกสารแนบท้าย         

จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยองมาเพ่ือทราบ  
      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 

  ขอแจ้งรายนามคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
  นครระยอง จ านวน 11 ท่าน  

1. นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา     ประธานกรรมการ  
2. นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์     กรรมการ  
3. นายบุญปลุก  ณีวงษ์      กรรมการ (เสียชีวิต)  
4. นายเรวัติ  สุขภิรมย์      กรรมการ  
5. นายมานะ  สุกใส      กรรมการ  
6. ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง   กรรมการ  
7. ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ระยอง กรรมการ  
8. นางอินทปัทม์  บรรจงอักษร     กรรมการ  
9. นายเฉลิมพล  ฟองสายทอง     กรรมการ  
10. นายมานพ  ศรีสุพรรณถาวร  
      ผูอ้ านวยการกองการแพทย ์    กรรมการ  
11. นางวัฒนา  ชูวิทย์สกุลเลิศ  
       ผูอ้ านวยการส านักงานสาธารณสุข 
       และสิง่แวดล้อม      กรรมการ  

  และเลขานุการ  
      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
 



 7 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง   
ประธานสภาเทศบาล    ท่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้  
  ขอเชิญครับ  

(  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม เป็นอันว่า 
  สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้รับทราบการรายงานผลการติดตามและ 
  ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง รอบแรก ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2561  

มติที่ประชุม      - รับทราบ                      

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ เชิญท่านนายกเทศมนตรี  

  เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 

       ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
  นครระยอง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้             

   หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  จ านวน 1 รายการ  ดังนี ้

               กองช่าง 
  แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 

                        งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    
                       - ค่ารถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จ านวน 1 คัน  

     งบประมาณ 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)  รายละเอียดตาม 
    เอกสารแนบท้าย 

   เหตุผล  ตามท่ี เทศบาลนครระยองได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการค่ารถตักหน้าขุดหลัง  
  ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  จ านวน 1 คัน โดยก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเป็น 
  ครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี  2560 และก าหนดราคา 
  ตามราคาท้องตลาด โดยตั้งงบประมาณไว้ 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสน- 
  บาทถ้วน) แต่เมื่อพิจารณาภารกิจที่จะน ารถตักหน้าขุดหลังไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

      เขตเทศบาลแล้วมีความเห็นว่า คุณลักษณะเฉพาะของรถตักหน้าขุดหลังที่  
  ก าหนดไว้นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์นั้นเกินจ าเป็น  คณะผู้บริหาร 
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  จึงเห็นควรให้แก้ไขคุณลักษณะเฉพาะและก าหนดราคาให้เป็นไปตามบัญชีราคา  
  มาตรฐานครุภัณฑ์  ซึ่งจะท าให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่าในการใช้จ่าย 
  งบประมาณ  

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร- 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543  
  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 “การแก้ไข 
  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
  ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” 

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อที่เทศบาล  
      จะได้ด าเนินการต่อไป  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะ
ประธานสภาเทศบาล    อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 17 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 17 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
          เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

มติที่ประชุม   - อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านวิโรจน์  มโนพรศิริกุลครับ 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ วันนี้ผมมีเรื่องอยู่ 2 - 3 เรื่อง  
  ที่ต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร  
  เรื่องแรกขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมถนนบริเวณถนนจันทอุดม  
  คือตอนนี้มีหน่วยงานคาดว่าน่าจะเป็นการประปาส่วนภูมิภาคที่มาขุดท่อ  
  ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน มีการสอบถามมาว่าขณะนี้ด าเนินการ 
  ไปถึงไหนแล้ว เพราะว่ามีการท าและมีการทิ้งเศษหิน เศษดิน ไว้บนไหล่ทาง  
  บนถนน และบนฟุตบาท ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน 
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  จึงต้องการจะให้ทางผู้บริหารช่วยตรวจสอบ และสอบถามไปยังผู้รับเหมาด้วย 
  ว่าขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง เรื่องที่สอง คือ หากสังเกตดูในว่าในช่วง 2 - 3 วันนี้  
  จะมีฝนตกในเขตเทศบาลนครระยองค่อนข้างมาก ประเด็นเรื่องที่ประชาชน  
  ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของมีไฟสัญญาณจราจรบริเวณสี่แยกออคิด  
  ที่ไฟสัญญาณจราจรเสีย ไม่ทราบว่ามีการซ่อมแซมไปถึงไหนแล้ว 
   เพราะว่าถนนจันทอุดมในขณะเวลาเร่งด่วน ทั้งเช้า ทั้งเย็น รถจะติดยาวมาก 
  บางครั้งยาวไปถึงแยกเกาะกลอยเลย อันนี้เป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้อง  
  ประชาชน ต้องการจะเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร 
  ได้รับทราบ และช่วยให้ด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เรื่องท่ีสามเกี่ยวเนื่อง 
  กันว่าขณะนี้จะเข้าฤดูฝนแล้ว ผมเป็นห่วงในเรื่องการระบายน้ าในชุมชน 
  ต่าง ๆ คือเวลาฝนตกมา และมีน้ าท่วมขัง ปัญหาหลัก ๆ เลยน่าจะเกี่ยวกับ 
  เรื่องของการระบายน้ า เพราะว่าหลังจากฝนตกไปแล้ว 2 – 3 ชั่วโมง  
  น้ าก็จะหายไป ดังนั้นเรื่องต่างๆ ปัญหาจะเกิดจากท่อระบายน้ า เรื่องท่อระบายน้ า 
  มีผู้รู้หลายท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลได้หารือกันว่าเรื่องท่อระบายน้ า 
  ของเทศบาลนครระยอง เป็นท่อระบายน้ าที่เก่า เพราะไม่ได้รับการเปลี่ยน  
  ขยายให้เหมาะสมกับความเจริญเติบโตของบ้านเมือง จึงต้องการจะฝาก  
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าขอให้มีการส ารวจในเรื่องของท่อ 
  ระบายน้ า ถ้าเปลี่ยนได้หรือมีการขยับขยายได้ ต้องการจะให้เปลี่ยนให้เป็น 
  ท่อระบายน้ าที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้มีการรองรับน้ าในการระบายน้ าจากถนน  
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณถนนสุขุมวิท ถ้าเรายังจ าได้ว่าเมื่องบประมาณ  
  ปี 2561 คือ งบประมาณปีนี้ เมื่อประมาณช่วงเดือนสิงหาคม กันยายน 2560  
  ที่ได้ผ่านงบประมาณไป มีการอนุมัติในเรื่องงบประมาณการท าโอเวอร์เลย์  
  ถนนสุขุมวิท เกรงว่าหากมีการโอเวอร์เลย์ คือ มีการยกถนนสูงขึ้น  
  แต่ท่อระบายน้ าของเทศบาลนครระยองยังเป็นท่อระบายน้ าแบบเก่าๆ อยู่  
  ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของน้ าท่วม เหมือนอย่างท่ีท้องถิ่นบางท่ี ยกตัวอย่าง  
  คือ เมืองพัทยา อย่างท่ีท่านทราบว่าเวลาฝนตกแต่ละครั้งน้ าก็จะท่วม  
  โดยเฉพาะเวลานี้ ท่วมอย่างมากด้วย บางครั้งรถก็ไม่สามารถสัญจรได้  
  จึงต้องการจะฝากท่านผู้บริหารว่าในเรื่องนี้น่าจะมีการคิด และมีการวางแผน 
  ล่วงหน้ากันไว้ด้วย เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่เสนอแนะ อย่างที่ท่านประธานสภา 
  เทศบาลก็ทราบว่าขณะนี้จังหวัดระยองของเราก็เป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่รัฐบาล 
  ให้ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
  หรือ EEC เรื่องท่ีเป็นข่าวช่วงที่ผ่านมาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์มาแล้ว  
  เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันมากในหมู่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง  
  คือเรื่องของการที่รัฐบาลไม่สร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงมาที่จังหวัดระยอง  
  โดยจะตัดจังหวัดระยองออกไป มีภาคเอกชนหลาย ๆ ส่วน ได้มีการรณรงค์กัน  
  ร่วมมือกันว่าจะมีการผลักดัน และขอให้รัฐบาลพิจารณาอีกครั้งหนึ่งที่จะสร้าง 
  สถานีที่ระยอง จึงต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลว่าเทศบาล 
  นครระยอง ซึ่งเป็นเทศบาลหลัก เทศบาลในเขตจังหวัดระยองน่าจะมีการ 
  รณรงค์ และมีการพูดถึงให้ประชาชนตระหนัก และมีการร่วมมือกันว่าควร 
  จะมีการเรียกร้องหรือมีการที่จะแสดงออกอย่างไรบ้าง ที่จะให้รัฐบาลส่วนกลาง  
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  ได้รับทราบว่าจังหวัดระยองหรือพวกเราที่อยู่จังหวัดระยองต้องการได้รับ 
  โอกาสนี้ที่รัฐบาลท ารถไฟความเร็วสูง อย่างน้อยเพ่ือให้เศรษฐกิจบ้านเรามีความ 
  เจริญเท่าเทียมกับที่อ่ืนด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภา 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริ  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่องท่ีจะน าเรียนท่านประธานสภา  

  เทศบาล 2 เรื่อง เรื่องแรกตามท่ีเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย 
  ไปแล้ว คือ เรื่องการขุดถนนวางท่อ และปล่อยทิ้งไว้นาน ช่วงนี้เข้าฤดูฝนแล้ว  
  ต้องการจะให้ฝ่ายช่างไปควบคุมดูแลการท างานของประปาท่ีมาขุดถนนดังกล่าว  
  เพ่ือที่จะท าให้รวดเร็ว เพราะว่าปัจจุบันรถติดมากในจังหวัดระยอง  
  และอีกเรื่องหนึ่งตามที่เม่ือสักครู่ที่ทางคณะผู้บริหารได้รายงานถึงแผนพัฒนา  
  ไปในไตรมาสแรก คืออย่างที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนามครับ  
  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ที่อภิปรายไว้ว่าไตรมาสแรกต้องการจะให้น า 
  โครงการใหญ่ ๆ มาท าบ้าง เพราะว่าไปกระจุกอยู่ไตรมาสที่ 3 ที่ผมจะอภิปราย  
  คือ ตอนนี้โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าหลังคารั่วมาก และรั่วเข้าในห้องเรียนด้วย 
  ในวันนี้ ผมได้ลงไปในไลน์กลุ่มว่าให้ช่างไปดู แต่ไม่ถึงห้านาทีช่างก็ถึง และเข้าไปดู  
  แต่ไม่ทราบว่าจะแก้อย่างไร คงจะต้องเปลี่ยนหลังคา จึงต้องการฝากท่าน  
  ประธานสภาเทศบาลถึงผู้บริหารว่าให้รีบด าเนินการ ความจริงผมก็น าเสนอไป 
  ครั้งหนึ่งแล้วว่าควรที่จะท าในช่วงปิดเทอมใหญ่ แต่ตอนนี้ผ่านไปแล้ว ก็ไม่เป็นไร  
  จึงต้องการให้รีบด าเนินการด้วย เพราะว่าช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้ว ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายสมชาย  แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมมีเรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล    เกี่ยวกับน้ าเหมือนกันครับ ได้ข่าวมาว่ามีงบประมาณอยู่ก้อนหนึ่งแต่ไม่ทราบว่า  

  ได้มาหรือยัง เกี่ยวกับโครงการบ าบัดน้ าเสีย คิดว่าถ้าทางผู้บริหารมีรายละเอียด  
  ก็ขอให้แจ้งให้ทราบด้วยครับ เพราะโครงการบ าบัดน้ าเสียจะท าแบบชั่วคราว  
  หรือถาวร โดยมีประชาชนสอบถามมา และอีกอย่างหนึ่ง คือ จะเป็นเส้นทางไหน 
  ที่จะมาบ าบัด และก่อนจะท าบ าบัดก็ขอให้ท าประชามติก่อนครับ ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ต้องขอบคุณ 
  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลหลาย ๆ ท่านนะครับ ที่ได้เป็นห่วงเป็นใย  
  และได้สอบถามถึงปัญหาต่าง ๆ จะกราบเรียนในเบื้องต้นครับ 
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  จากที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอเอ่ยนามนะครับ นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ ที่พูดถึงเรื่องเก่ียวกับเรื่องการ 
  มีหน่วยงานอื่นมาวางขุดท่อประปา ซึ่งถามว่ามีความจ าเป็นหรือไม่ ก็ต้องเห็นใจ  
  นะครับว่าถ้าเกิดไม่เปลี่ยนท่อส่งน้ าประปาใหม่ คนในเมืองก็จะไม่มีน้ าประปา  
  ที่สะอาดใช้ เนื่องจากว่าท่อที่เดิมมีอยู่แล้ว อายุการใช้งานประมาณ 30 - 40 ปี 
  มาแล้ว คือเป็นท่อเก่า และภายในท่อค่อนข้างจะสกปรก ถ้าเกิดมีการวางท่อ  
  ประปาใหม่ คิดว่าก็น่าจะดีขึ้น ผู้ใช้น้ าก็น่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นแต่ระหว่างการ 
  วางท่อก็ต้องมีอุปสรรคบ้าง ซึ่งผมเองก็เชิญผู้รับจ้างมาหารือกัน 2 รอบ 
  และว่าเมื่อขอบข่ายงานของท่านหากว่ามันยังไม่เรียบร้อยจริง แต่เราตัดสินใจว่า  
  งานก็ต้องมีระยะเวลา ผมก็บอกว่าเมื่องานไม่เรียบร้อย เอาอุปกรณ์ สายยาง  
  ท่อ ยาง ต่าง ๆ ที่ท่านขุดข้ึนมากรุณาเก็บไว้ริมทางให้เรียบร้อย อย่างน้อยให้รถ  
  สัญจรไปมาได้สะดวก คนเดินทางไปมาได้สะดวกขึ้น ท าให้การจราจรมันอาจจะ 
  ไม่ติดขัด หรืออาจจะเบาบางลง ได้ก าชับไปแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งผมก็ได้ติดตามอย่าง 
  ต่อเนื่อง ได้ฝากกองช่างไว้ว่าให้ช่วยติดตามให้ด้วย ส่วนเรื่องท่ีสองท่ีเพ่ือน 
  สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องไฟแดง บริเวณสี่แยกออคิด  
  ตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดใช้ได้แล้ว ส่วนเรื่องท่ีแยกถนนจันทอุดม 
  ตัดกับ ถนน ค.2 คือแยกร้านขายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ คือตรงนั้นสัญญาณไฟ 
  จราจรเป็นของทางหลวงชนบท ซึ่งทางกองช่างก็ได้ประสานทางหลวงชนบท 
  ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางหลวงชนบทก็รับปากมาซ่อมให้ ทางเทศบาลเองก็ไม่  
  ทราบสาเหตุว่าจุดนั้นช ารุดเพราะอะไร แต่ทางหลวงชนบทก็รับปากว่าจะมาเร่ง 
  ด าเนินการให้เนื่องจากว่าจุดนั้นปัญหาค่อนข้างจะมาก เนื่องจากว่าช่วงเช้า  
  ช่วงเย็นผู้ที่สัญจรไปมาในเส้นทางนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาคโรงแรม ตลาดสด โรงเรียน  
  ผู้ประกอบการอะไรต่างๆ มีเยอะมาก ท าให้เส้นนั้นรถค่อนข้างจะติด ซึ่งกองช่าง  
  ก็ได้เร่งรัดทางหลวงชนบทว่าให้มาจัดการซ่อมให้โดยเร็ว ส่วนเรื่องท่ีว่าช่วงนี้ 
  เป็นฤดูฝนนั้นทางกองช่างสุขาก็ไม่นิ่งนอนใจ โดยส่งรถดูดลอกท่อระบายน้ า  
  ไปดูดลอกท่ออย่างต่อเนื่องเพ่ือป้องกันการเกิดน้ าท่วม เพื่อให้น้ าฝนระบายได้  
  รวดเร็วขึ้น ส่วนเรื่องท่อริมถนนสุขุมวิทนั้นเทศบาลนครระยองได้เคยท าเรื่อง 
  ของบประมาณไปยัง EEC คือทางระเบียงเศรษฐกิจ แต่ก็ยังไม่ได้รับการ 
  พิจารณาเข้ามาว่าจะขอเปลี่ยนเป็นท่อขนาดใหญ่เลยเพื่อให้ได้มาตรฐาน  
  แต่ก็ยังไม่ได้รับการพิจารณา ส่วนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์   
  สุรนารถ ได้รายงานถึงหลังคาโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ ารั่วนั้นผมจะให้ช่างไปดู 
  ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไร หากว่าหลังคาแตกก็คงจะต้องให้กองช่างท าการ  
  ปรับเปลี่ยนให้ ส่วนตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
  ได้อภิปรายถึงโครงการบ าบัดน้ าเสียบริเวณโขดศาลเจ้า จะขออนุญาต 
  ประธานสภาเทศบาลให้ นายธนิต  อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง 
  ซึ่งได้พาประธานชุมชนที่ดูแลบริเวณโขดศาลเจ้าและใกล้เคียงไปดูงานของ 
  โครงการบ าบัดน้ าเสีย ที่จังหวัดนครปฐม รายงานให้เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
  ได้รับทราบถึงโครงการ และวิธีการท างานต่างๆ รายละเอียดต่างๆ ของโครงการ  
  ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต   
ประธานสภาเทศบาล      อังควินิจวงศ์  

นายธนิต  อังควินิจวงศ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล    
รองนายกเทศมนตรี    ที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของระบบบ าบัดน้ าเสีย  

  ที่เทศบาลนครระยองก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการ ที่มานั้นต้องขอเรียน  
  ว่าทุกท่านทราบดีว่าเรามีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมอยู่ ซึ่งโดยข้อเท็จจริง  
  ณ ขณะนี้ไม่สามารถใช้การได้ ซึ่งการที่จะซ่อมแซมระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  
  ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยากล าบาก และไม่ม่ันใจว่าการซ่อมแซมตรงนั้น  
  เมื่อซ่อมแซมแล้วจะสามารถใช้ได้เหมือนเดิมหรือไม่ และต้องใช้งบประมาณสูง  
  แต่มีทางเลือกหนึ่งคือขณะนี้ในเรื่องของการบ าบัดน้ าเสียโดยองค์การจัดการ  
  น้ าเสีย ซึ่งองค์การจัดการน้ าเสียเป็นรัฐวิสาหกิจมีภารกิจโดยตรงในการแก้ไข 
  เรื่องของการบ าบัดน้ าเสีย สิ่งที่เทศบาลได้ด าเนินการร่วมกันกับทางองค์การจัดการ 
  น้ าเสียก็คือเทศบาลต้องการจะทดลองว่าการบ าบัดน้ าเสียโดยใช้วิธีการที่ 
  เรียกว่าบ าบัดปลายท่อ โดยมีหลักการคือจะมีการรวบรวมน้ าเสียแล้วก็เอามา 
  บ าบัด โดยจะมีสถานที่บ าบัดน้ าที่อยู่ใกล้แม่น้ า หลังจากบ าบัดแล้วก็ให้ปล่อย 
  ออกสู่แม่น้ า ซึ่งระบบบ าบัดน้ าเสียนั้นก็ต้องแล้วแต่ว่าประสิทธิภาพในการบ าบัด 
  น้ าเสียนั้นมีมากน้อยแค่ไหน และสามารถท่ีจะครอบคลุมได้จ านวนกี่ครัวเรือน  
  ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการประสานงานกับทางองค์การจัดการน้ าเสีย และขณะนี้  
  ค่อนข้างแน่นอนว่าในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลจะได้ระบบบ าบัดน้ าเสีย  
  โดยจะไปติดตั้งที่บริเวณโขดศาลเจ้า ซึ่งทางองค์การจัดการน้ าเสียได้ลงมาดูพ้ืนที่  
  เรียบร้อยแล้ว ผมได้พาประธานชุมชนที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้แก่  
  ประธานชุมชนเนินพระ ประธานชุมชนทุ่งโตนด ประธานชุมชนสวนวัด เพื่อไปดู  
  และมีคณะกรรมการชุมชน ที่ส าคัญคือกรรมการชุมชนทุ่งโตนด เพราะว่าต้องการ 
  ให้เกิดความเข้าใจว่าระบบที่จะสร้างนั้นมีลักษณะอย่างไร ซึ่งมีโอกาสได้ไปดู  
  ที่ต าบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางกรรมการ 
  ชุมชนก็สบายใจ เพราะว่าลักษณะของการก่อสร้างจะเป็นโรงบ าบัดที่อยู่ใต้ดิน  
  ส่วนข้างบนยังสามารถท าเป็นสนามหญ้าเพ่ือใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งในวันนี้ผมไม่ได้ 
  เตรียมข้อมูลมา ต้องขอประทานโทษด้วย แต่ถ้าลองดูในไลน์ที่มีการส่งก็จะ  
  มองเห็นว่าจะมีโรงเรือนโดยใช้พื้นที่ประมาณไม่เกิน 1 ไร่ และมีโรงส าหรับ 
  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบตรงนี้ ส่วนระบบจะอยู่ข้างล่าง หลักการคือว่าจะมีการ 
  รวบรวมน้ ามาแล้วน ามาพักไว้ และมีการสูบที่คล้ายกับการกรองที่ละชั้น  
  และมีการเติมคลอรีน ตัวท าปฏิกิริยาทั้งหลาย เพื่อให้น้ ามีคุณภาพที่สะอาดขึ้น  
  ก่อนที่จะปล่อย ซึ่งไปดูตัวอย่างแล้วน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วก็ได้มีการปล่อย 
  ออกไปซึ่งไม่มีกลิ่น น้ าค่อนข้างใส ซึ่งน้ าที่ผ่านการบ าบัดสามารถน าไปใช้ส าหรับ  
  การรดน้ าต้นไม้ได้ หรือน าไปใช้ส าหรับการดับเพลิงได้ คือสามารถที่จะน าไปใช้  
  ประโยชน์ได้ ส่วนที่เหลือก็มีการปล่อยออกไป คราวนี้ได้มีการคุยกับองค์การจัดการ  
  น้ าเสีย คิดว่าในส่วนของเทศบาลนครระยองได้มีการส ารวจแล้ว โดยจะมีการ 
  บ าบัดน้ าในเต็มพ้ืนที่ โดยน่าจะมีลักษณะแบบนี้ประมาณ 7 จุด หนึ่งจุดถ้าจ าไม่ผิด 
  งบประมาณอยู่ที่ประมาณห้าสิบสามล้านบาทในการก่อสร้าง และก็จะครอบคลุม 
  ประมาณสี่พันครัวเรือน ตั้งแต่บริเวณคลองเอไอเอ และเดินท่อมาลงตรงบริเวณ  
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  โขดศาลเจ้า ซึ่งตรงนั้นจะเป็นโรงบ าบัด ขออธิบายคร่าวๆ ครับ พอดีไม่ได้น า 
  เอกสารมา ขณะนี้ตั้งงบประมาณแน่ คืองบประมาณปี 2562 โดยอยู่ระหว่าง 
  การด าเนินการในข้ันตอนของรัฐสภา ส่วนเรื่องท าประชาคมตรงนี้มีปัญหา  
  เป็นประเด็นปัญหาที่ผมห่วงอยู่แล้ว จึงได้มีการน าประธานชุมชน  
  กรรมการชุมชนไปดู ซึ่งทุกคนมีความสุข ทุกคนไม่ได้มีปัญหา ทุกคนเข้าใจระบบ  
  ที่จะด าเนินการ จึงขออธิบายในเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับ ถ้าหากว่าต่อไปมีความ  
  ชัดเจน ผมจะขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลมาน าเสนออีกครั้งหนึ่ง  
  ขอบพระคุณมากครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ์  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายสมชาย  แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ       
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  คือผมยังสงสัยอีกนิดเล็กน้อย ขออนุญาตท่านรองนายกเทศมนตรี  
  นายธนิต  อังควินิจวงศ์ คือการพักน้ าเสีย เราจะท าเป็นบ่อ ตรงนี้ผมเข้าใจ 
  คือน าไปพักไว้ก่อน ถามว่าต้องขุดแล้วท าเป็นบ่อปูนถาวรหรือไม่  เพราะตรงนั้น  
  ถ้าขุดไปก็จะมีแต่น้ าธรรมชาติซึ่งจะได้น้อย ถ้าไปท าเป็นบ่อปูนโดยพักน้ าเสีย 
  และน าข้ึนมาบ าบัดแล้วกินเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่นั้น ถือว่าไม่ใช่น้อยเลย  
  ซึ่งน่าจะท าแบบที่อยู่ในพื้นข้างล่าง และบน ตามปกติ ซึ่งผมเองมองไม่ออกเลย  
  ว่าจะท าแบบไหน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ์ ที่ได้ให้ข้อมูลในเรื่อง 
  ของการบ าบัดน้ าเสีย ที่ท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ์  
  ได้อธิบายให้ฟังเก่ียวกับเรื่องลักษณะของบ่อบ าบัดว่าเป็นแบบไหน เป็นอย่างไร  
  แต่ว่าก็ยังนึกภาพไม่ออก ซึ่งเหมือนกับที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายไป  
  เมื่อสักครู่ คือ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา ขออนุญาตเอ่ยนาม  
  เพราะว่ากรณีท่ีดิน 1 ไร่ แล้วขุดลงไปบ าบัดข้างล่างใต้ดิน แต่ข้างบนสามารถที่ 
  จะมาใช้ประโยชน์อะไรได้ ซึ่งยังไม่ค่อยเห็นภาพชัดเท่าไรว่าจะเป็นลักษณะ  
  แบบไหน ซึ่งหากว่ามีรายละเอียด มีรูปภาพ หรือมีข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านี้ 
  ขออนุญาตให้ท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ์ ช่วยมาชี้แจง 
  เพ่ือให้สภาเทศบาลแห่งนี้ได้รับทราบและเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าบางครั้ง  
  หากว่าไม่เข้าใจหรือไม่ทราบ แล้วจะไปสื่อสารกับพ่ีน้องประชาชนได้อย่างไร  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต   

  อังควินิจวงศ์  

นายธนิต  อังควินิจวงศ์  - ผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ผมมีรูปภาพอยู่ซึ่งก าลังจะไปเอาที่ห้อง     
รองนายกเทศมนตรี    แต่มีไม่มาก คือมีอยู่ 2 รูป ผมคิดว่าหากว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลสนใจ  

  ผมจะพาไปดู โดยให้ไปเห็นกับตาว่าเป็นอย่างไร และในรายละเอียดก็มีข้อซักถาม  
  ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ แต่หลักการนั้นคือเป็นบ่อคอนกรีต ประมาณ 3 - 4 บ่อ  
  เรียงกัน น าน้ ามาพักให้ตกตะกอน แล้วค่อยมีการสูบน้ าไปเพ่ือบ าบัดตามวิธีการ  
  ไม่ว่าจะเป็นคลอรีน หรือสารอะไรก็แล้วแต่ ท้ายที่สุดคุณภาพน้ าดีข้ึนแล้ว  
  จึงค่อยปล่อยออกไป หากว่าท่านสนใจก็เข้าไปดูด้วยตัวเองจะได้เห็นภาพ  
  ไม่ต้องห่วงครับ คือ ค าว่าไร่หนึ่ง ไม่ถึงไร่ ไม่เกินไร่ และก็ไม่ได้เสียพ้ืนที่  
  เพราะว่าอย่างเช่นที่ผมเรียนว่าจะอยู่ข้างล่างส่วนข้างบนก็ปลูกหญ้า  
  ท าเป็นสวนสาธารณะ ท าเป็นอะไรได้ จะมีตัวอาคารของเจ้าหน้าที่องค์การจัดการน้ าเสีย 
  ที่เขาจะต้องมีอยู่ เพื่อดูแลระบบตรงนี้ ซึ่งทางชุมชนเองผมก็เป็นห่วงเป็นใย 
  ว่ามาสร้างตรงนี้แล้ว จะท าให้มีผลกระทบกับการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ชุมชน 
  หรือไม่ ผมจึงพาไปดู ซึ่งทุกคนก็พอใจ ทุกคนไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด  
  จึงเรียนเพ่ือทราบ ขอบพระคุณมากครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ์  
ประธานสภาเทศบาล    ผมขอสอบถามท่านรองนายกเทศมนตรีว่าที่จังหวัดนครปฐมเขาด าเนินใช้  

  ระบบนี้มานานหรือยัง  

นายธนิต  อังควินิจวงศ์  - ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ในท้องถิ่นประเทศไทยที่มี  
รองนายกเทศมนตรี    การด าเนินการเรื่องนี้ไม่มาก เพราะว่าองค์การจัดการน้ าเสียเอง  

  ได้รับงบประมาณในเรื่องของการบ าบัดตรงนี้ประมาณปีละสี่ร้อยล้านบาท  
  ความจ าเป็นต่าง ๆ ของท้องถิ่นมีมาก เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่วงเงิน ก็ต้องมีการ  
  ประสานงานในเรื่องของการที่ขอพอสมควร เพื่อที่จะได้รับการจัดสรร  
  และลักษณะของการบ าบัดตรงนี้ ขณะนี้องค์การจัดการน้ าเสียเป็นผู้ด าเนินการ  
  ผมไม่แน่ใจนะครับ ถามเขาดู คือทั่วประเทศมีประมาณ 10 แห่ง  
  ของสามควายเผือก ซึ่งเพ่ิงสร้างเสร็จแล้วและก าลังจะเปิด ผมไปดูเมื่อวันพุธ  
  ที่แล้ว และเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ ขอบคุณมากครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ์  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  เมื่อสักครู่ตามท่ีท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ์ ได้น าเสนอ 
  เกี่ยวกับโครงการบ่อบ าบัดน้ าเสีย คือเพ่ิงจะเปิดครับ ผมเป็นห่วงเรื่องกลิ่น  
  เพราะพ่ีน้องประชาชน เขต 3 โดยเฉพาะชุมชนโขดปอ ชุมชนโขดศาลเจ้า 
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  บริเวณนั้นเขารับกลิ่นมานานแล้ว เขาเลยผวา จึงต้องการจะให้ดูอีกทีหนึ่งว่า 
  พอเปิดไปแล้วประมาณ 1 - 2 ปี มีกลิ่นหรือไม่ ผมคิดว่าจะต้องมีกลิ่น 
  อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นบ่อบ าบัดน้ าเสีย เพราะเดิมเป็นบ่อเปิด จึงต้องการให้  
  ศึกษารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง และอีกเรื่องหนึ่ง คือ บริเวณถนนจันทอุดม  
  เวลาฝนตกน้ าก็จะท่วมทุกครั้ง พอจะมีงบประมาณอะไรเร่งด่วนหรือไม่ครับ  
  เพ่ือท าท่อระบายน้ าตรงนั้น ผมว่าจะท าให้พ่ีน้องประชาชนที่สัญจรไปมา 
  บริเวณถนนจันทอุดมมีความสบายใจขึ้น เพราะว่าปกติรถก็ติดอยู่แล้ว  
  พอฝนตกก็ยิ่งรถติดเข้าไปใหญ่ ฝากตรงนี้ไว้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม วันนี้สภาเทศบาล 
        นครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ  

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   

 
(ปิดประชุมเวลา 14.50 น.) 
 
 

            (ลงชื่อ)         นายสุธน  ซื่อประเสริฐ        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)          อนสุรณ์  สรุนารถ            ประธานตรวจรายงานการประชุม  
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)          

                                        (ลงชื่อ)   ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์      กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงชื่อ)      ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

         (ลงชื่อ)      พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์       กรรมการและเลขานุการ  
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    ตรวจรายงานการประชุม  
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(ลงชื่อ)                                     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                     (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                          เลขานุการสภาเทศบาล 
 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม    
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        

 
                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  
 

 
 
 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
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            (ลงชื่อ)                                           ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม  
                
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        

 
                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  
 

 
 

 
 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
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