
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 

วันที่  27  พฤษภาคม  2563 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล  
2. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล  
3. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
4. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง รก.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นายปรีชา สาลี ผู้อํานวยการกองช่าง 
8. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
9. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                           รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
                                                           รก.ผู้อํานวยการกองการแพทย์ 
11. นางสุภา ขํางาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
12. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
13. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 
14. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
15. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
16. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
17. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
18. นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
19. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
20. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
22. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
23. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
24. นายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
25. นางดลนภัส จันมณี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
26. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
27. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
28. นางสาววัชรีย ์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง  
29. นางสาวเสาวลักษณ์ สืบนุการวัฒนา  นักพัฒนาชุมชน 

 30. นางปิยะพร บุญสุทธิ นักวิชาการคลัง  
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31. นางสาวอรทัย         ศรีพงศ์                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
32. นางสาวกนกอร ธิบูรณ์บุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
33. ว่าที่รต.หญิงธิติวรรณ  เหมพิทักษ ์              นักประชาสัมพันธ์ 
34.  นางสมฤดี รัตนวิจิตร นักประชาสัมพันธ์  
35. นายอริย์ธัช จันทร นักพัฒนาการท่องเที่ยว  
36 นายป้องคุณ  สุวรรณพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
37. นายสุรพจน์      บุญนํา                นิติกร 
38. นางสาวปริศนา สิริวัฒน์เจริญ นิติกร 
39. นางกุลยา    กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
40. นางสาวทิษฏยา ชวนสินธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ  

  41. นางสาวเกศสุดา จันทร์สมปอง เจ้าพนักงานธุรการ  
42. นางสาวนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร เจ้าพนักงานธุรการ 
43. นางสาวปิยะนุช พ่วงความสุข  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30  น.  

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 บดันี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  
  ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

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

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1  บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการเปิดประชุม    
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศเรียกประชุมด้วยครับ  

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล        สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2563 

     ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
  ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2563 ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ   
  สมัยที่ 2 ประจําปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม  2563  เป็นต้นไป  
  มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน 
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     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 2 ประจําปี 2563 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแต่วันที่ 10  
  พฤษภาคม  2563  เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2563 นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา 
                                         ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม วันนี้ผมมีเรื่องแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล   ให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ จํานวน 3 เรื่องเป็นเรื่องที่ทุกคน 

  คงไม่ต้องการจะให้เกิดขึ้น เนื่องด้วยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาล นายบรรหาญ  สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  
  ได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการลิ้นหัวใจตีบ และเพ่ือเป็นการรําลึกถึงคุณงามความดี  
  ของท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายบรรหาญ  สุคนธวารี ที่มีต่อเทศบาลนครระยอง  
  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิก  
  สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ได้โปรดยืนขึ้น 
  เพ่ือไว้อาลัยให้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายบรรหาญ  สุคนธวารี  
  เป็นเวลา 1 นาที  

(  -ที่ประชุมยืนเพื่อเป็นการไว้อาลัย-  ) 

- ขอบคุณครับ เรื่องที่สอง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล  
         จํานวน 1 ราย คือ นางสาวสกลวรรณ ปัญญานุภาค วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต  
       สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูส้อบแข่งขันไดเ้พ่ือบรรจุแตง่ต้ังให้ดํารงตาํแหนง่  
       นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตักิาร งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายบริการ  
       และเผยแพร่วชิาการ กองวชิาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง ท้ังนีต้ั้งแต่  
       วันท่ี 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  

      เรื่องท่ีสาม รับโอนพนักงานเมืองพัทยามาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล  
       จํานวน 1 ราย คือ นางปิยะพร  บุญสุทธิ พนักงานเมืองพัทยา  
       ตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายรายได้และผลประโยชน์          
       ส่วนบริหารการคลัง สํานักการคลัง เมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
       มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
       งานทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนพัฒนารายได้ 
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       สํานักการคลัง เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563  
       เป็นต้นไป ในนามของเทศบาลนครระยองก็ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ  
       ทัง้ 2 ท่าน เป็นอย่างยิ่ง  

มติที่ประชุม      - รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2563 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล         สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563  
                                               เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์  2563 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไข 
                                               รายงานการประชุมขอเชิญครับ  

  (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
         เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
        สมัยแรก ประจําป ีพ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563  
        โปรดยกมือครับ  

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
                                              สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 14  
                                           กุมภาพันธ ์ 2563 

ระเบียบวาระท่ี  3   กระทู้ถามของ นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถามของ นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยอง ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์   

  มโนพรศิริกุล เสนอกระทู้ถามครับ 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ก่อนที่ผมจะอ่านกระทู้ ผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล 
  ถอดหน้ากากอนามัยออกครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล                     
 
 
 
 
 



 6 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - ผมขออนุญาตกระทู้ถามท่านนายกเทศมนตรีดังต่อไปนี้ครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ขอตั้งกระทู้ถามต่อท่านนายกเทศมนตรี 
  นครระยอง เรื่องนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาของตลาดวัดลุ่ม  
  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

เนื่องด้วย ช่วงคืนวันที่ 23 เมษายน  2563 ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนัก  
  และมีลมกรรโชกแรงในเขตตัวเมืองระยอง ทําให้บริเวณตลาดวัดลุ่มมีน้ําท่วมขัง 
  ระดับความสูง ประมาณ 40 - 50 เซนติเมตร และเกิดไฟฟ้าลัดวงจรทําให้ 
  ไฟฟ้าซ็อตแม่ค้าที่ตลาดเสียชีวิต รวม 2 ศพ ซึ่งสร้างความเสียใจต่อญาติพ่ีน้อง     
  และเพ่ือนๆ ของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมาก ต่อมาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กัน 
  อย่างกว้างขวางในกลุ่มพ่ีน้องประชาชนว่าทางเทศบาลนครระยอง ซึ่งมีหน้าที่ 
  รับผิดชอบโดยตรง จะมีมาตรการหรือแนวทางการป้องกันแก้ไขอย่างไรบ้าง  
  ผมซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จึงมีคําถามที่จะสอบถามฝ่ายบริหาร 
  ดังต่อไปนี้ 

     ข้อที่ 1 ผู้บริหารจะมีนโยบายเร่งด่วนอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้  
  (เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียขึ้นอีกในภายภาคหน้า) 

     ข้อที่ 2 ผู้บริหารมีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับโครงการ “การก่อสร้างตลาดวัดลุ่ม”  
  แทนหลังเก่าซึ่งชํารุดทรุดโทรม 

     ข้อที่ 3 ผู้บริหารจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรเกี่ยวกับการยกเลิกการผ่อนผัน  
  การให้ขายสินค้าบนผิวถนนชุมชน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล                  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้มีกระทู้สอบถามเพ่ือให้คลายความสงสัย  
  ในเรื่องเกี่ยวกับตลาดวัดลุ่ม แต่ผมจะขออนุญาตไปตอบในระเบียบวาระท่ี 4  
  ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการปรับปรุง 
  ตลาดวัดลุ่ม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา พร้อมกับจะมีการฉายสไลด์แบบที่จะ  
  ก่อสร้างปรับปรุงในระยะแรกและอธิบายตอบกระทู้ถามในคราวเดียวกันเลย  
  ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                   

มติที่ประชุม      - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล                 เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
                ด้วยนายกเทศมนตรี  มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง  

  เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล จํานวน 6,000,000 บาท  
  (หกล้านบาทถ้วน)  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครระยอง เพื่อดําเนิน  
  โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์หรือตลาดวัดลุ่ม)  
  จํานวน  6,000,000 บาท  (หกล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร  
  แนบท้ายรายการที่ 1     

      เหตุผล  ตามประวัติ ตลาดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์ หรือตลาดวัดลุ่ม) ซึ่งมีมา 
      ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2505 หรือกว่า 58 ปี สร้างโดย นางสาวบุญยิ่ง ยมจินดา  
        ซึ่งเป็นบุตรของหลวงอนันต์ รานนท์ (ถิน ยมจินดา) ชื่อตลาดผู้สร้าง 
      ตั้งเป็นเกียรติแก่พ่อของผู้สร้าง คือ หลวงอนันต์ ซึ่งเป็นที่มรดก เดิมที่บริเวณ 
      ตลาดนั้นเมื่อก่อนเป็นสวนกล้วยมีน้ําท่วมบ่อยครั้ง ภายหลังตลาดอนันต์ได้ถูก 
      ขายให้กับเทศบาลเมืองระยอง ตลาดดังกล่าวมีอีกชื่อหนึ่ง คือ ตลาดเทศบาล 2  
      (ประวัติศาสตร์ เมืองระยอง เฉลียว ราชบุรี,144) ปัจจุบันมีสภาพ ชํารุด  
      ทรุดโทรม หากไม่ดําเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาจเป็นอันตรายแก่ ผู้ค้าขาย  
      ผู้มาจับจ่าย ซื้อของ ในตลาดได้ ประกอบกับข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
      ที่ให้เทศบาลนครระยองดําเนินการปรับปรุงแก้ไขสุขลักษณะของตลาดเทศบาล 2  
      ให้ถูกสุขลักษณะเป็นไปตาม กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด  
      พ.ศ. 2551 โดยเร่งด่วน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
      (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  

   มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทํา 
  ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
                6) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  

ฯลฯ  
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มาตรา 57 เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอ่ืนๆ ตามมาตรา 54 ได้ 
มาตรา 54 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการ 

  ใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 

ฯลฯ 

     ดังนั้น เพ่ือความปลอดภัยของ ผู้ค้าขาย ผู้จับจ่าย ซื้อของ   
      และเพ่ือให้ตลาดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์ หรือ ตลาดวัดลุ่ม) ถูกสุขลักษณะ 
      เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551   
      คณะผู้บริหารจึงเห็นควรขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน 6,000,000 บาท   
      (หกล้านบาทถ้วน)  โดยปัจจุบันเทศบาลมีเงินสะสมเพียงพอที่จะนําไปใช้จ่ายได้  
      ดังมีรายละเอียดยอดเงินสะสมคงเหลือตามเอกสารแนบท้ายนี้ ซึ่งตามระเบียบ  
      กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บ 
      รักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

      “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติ  
      จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

     (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง  
      ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ 
      เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัด 
      ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด  
     (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง  
      ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  
     (3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 
      สามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพื่อเป็น 
      ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  
     (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ต้องดําเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  
      หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา ที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น 
      เป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึง  
      ฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน 
      ระยะยาว ” 

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  จํานวน 6,000,000 บาท   
      (หกล้านบาทถ้วน) เพ่ือที่เทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไป กราบเรียนท่านประธานสภา 
      เทศบาลนครระยอง และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ว่าตลาดอนันต์  
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      หรอืตลาดเทศบาล ตลาดวัดลุม่ นั้น การตรวจประเมินตลาด ตลอดระยะเวลา  
      หลายปทีีผ่่านมา หากว่ายอ้นหลงัไปประมาณ 5 - 6 ปี ตลาดเทศบาลวัดลุ่มนั้น  
      ไม่ผ่านเกณฑ์มาโดยตลอด สมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านก็คงจะทราบดี  
      เนื่องจากว่าไม่ถูกสุขลักษณะ และไม่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน  
      ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครระยองเอง เคยมีความคิดที่จะปรับปรุงมา  
      หลายครัง้ แตเ่นือ่งจากยงัไม่มีความพร้อมของแม่ค้า แม่ค้ามีจาํนวนมาก  
      การที่จะทําการปรับปรุงตลาดแต่ละครั้ง เราก็คํานึงถึงว่าแม่ค้าจะเดือดร้อนขนาดไหน  
      อาจจะต้องย้าย หรืออาจจะต้องหยุดขายชั่วคราว เนื่องจากว่ามีการก่อสร้าง  
      ซึ่งเราก็ไม่ต้องการจะให้เกิดตรงนั้น ประกอบกับเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563  
      ที่ผ่านมา ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ได้ตั้งกระทู้ถาม เกิดเหตุการณ์  
      ฝนตกหนกั แล้วก็มีน้าํท่ัวขงัในบริเวณถนน และในตลาด ความสูงประมาณ  
      40 - 50 เซนติเมตร ในวันนั้นแม่ค้าเร่งรีบกลัวสินค้าท่ีอยู่ในรถเข็นจะเสียหาย  
      จึงพยายามเก็บรถเข็น แตร่ะหว่างเก็บรถเข็นนั้น ลืมเก็บเหลก็ทีย่ื่นออกไป  
      จากรถเข็นทีใ่ช้ขึงผ้าใบกันแดดกันฝน โดยเก็บผ้าใบแล้ว แตล่ืมเก็บเหลก็  
      ลืมรูดเหลก็เข้ามา และรีบเข็นรถเพ่ือหลบฝน ปรากฏว่ามันอยู่ในจงัหวะทีร่ถเข็น  
      ผ่านเสาไฟฟ้าและเหล็กไปถูกมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้านั้นเป็นของแม่ค้าท่ีให้ 
      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปติดไว้ให้ ซึ่งเป็นสายเปลือย เมื่อจังหวะที่เหล็กไปถูกกับ  
      มิเตอร์ไฟฟ้าพอดี ประกอบกับมีฝนตกหนักด้วย จึงเกิดไฟฟ้าช็อตขึ้นมา  
      จึงทําให้เกิดการสูญเสีย ซึ่งเป็นการเสียชีวิตถึง 2 ราย ซึ่งทางเทศบาลนครระยองเอง  
      ก็มีความเสียใจ เมื่อคิดถึงจุดนี้จึงเชิญแม่ค้ามาเจรจากันที่ตลาดวัดลุ่มเมื่อ  
      กลางเดือนที่แล้วว่าถึงเวลาแล้วที่เทศบาลจะต้องปรับปรุงตลาดวัดลุ่ม  
      และโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ก็ได้มีนโยบายเร่งด่วนว่าตลาดวัดลุ่มนี้  
      ต้องทําการปรับปรุงแล้ว มิเช่นนั้นจะเกิดอันตรายเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า ความไม่  
       ถูกสุขลักษณะของตัวตลาด จงึคิดทีจ่ะปรบัปรุงตลาดวัดลุม่ จึงตอ้งขอใช้จา่ย  
        เงินสะสม จํานวน 6 ,000,000 บาท ในรอบแรก คือ จะรื้อตัวตลาดวัดลุ่มเก่า  
      ซึ่งตัวตลาดเดิมอายุการใช้งานมานานประมาณ 60 ปีแล้ว โดยจะรื้อทั้งหลังคา  
      และโครงสร้างต่างๆ ออกให้หมด แล้วจะปรับพ้ืน  พร้อมด้วยห้องน้ํา  
      ซึ่งในวันที่เจรจากันนั้นมีแม่ค้าร่วมรับฟังอยู่ประมาณ  30 ราย โดยแม่ค้าบางราย 
      ก็บอกว่าพร้อมที่จะหยุดให้ และมีบางรายพร้อมที่จะขยับไปหาโซนใกล้ๆ  
      ในตลาด เป็นการชั่วคราวได้ แต่อาจจะไม่คล่องตัว ส่วนระยะเวลาในการรื้อถอน  
      ก็อยู่ประมาณ 20 วัน หลังจากนั้นก็จะเริ่มเทพ้ืน พร้อมด้วยสร้างห้องน้ํา  
      แล้วก็นําเต็นท์ขนาดใหญ่ จํานวน 2 หลัง เต็นท์หลังแรกเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่  
      ขนาดกว้าง 30 x 54 เมตร ส่วนอีกหนึ่งหลัง ขนาดกว้าง 10 x 24 เมตร  
      คือตรงนั้นเป็นตรอกกาแฟร้านเจ็กตึ๋ง หลังจากเทพ้ืนแล้วก็จะให้แม่ค้า  
      กลับเข้าไปขาย และก็จะไปคุยกับแม่ค้าบนถนนยมจินดาอีกครั้งหนึ่งว่า  
      จะขอให้แม่ค้าบนถนนนั้นเข้าไปขายดา้นในก่อน เพ่ือทีจ่ะมาปรับปรงุถนน  
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      พร้อมรางระบายน้ําอีกครั้งหนึ่ง โดยรอบแรกจะจัดเป็นล็อกๆ ขนาดของล็อก  
      กว้างประมาณ 1.50 เมตร ยาว 2 เมตร มีจํานวนทั้งหมด 300 กว่าล็อก  
      ซึ่งจะจัดให้แม่ค้าขายเป็นช่วงเช้า และช่วงบ่าย โดยช่วงเช้า จํานวน 100 กว่าล็อก  
      และหลังจากช่วงเช้าเลิก ช่วงบ่ายจะมีแม่ค้ามาขายต่อบนถนนกับในตลาด  
      จํานวน 200 กว่าล็อก แสดงว่าแม่ค้าสามารถที่จะเข้าไปรวมกันอยู่ข้างในได้  
      และหลังจากสร้างเสร็จแล้วนั้นก็น่าจะเรียบร้อยดี ขอตอบกระทู้ท่านสมาชิก  
      สภาเทศบาลครับ คือเป็นโครงการเร่งดว่นทีจ่ะปรบัปรุงตวัตลาดวัดลุ่มตรงนี้  
      ส่วนกระทู้ ข้อ 3 ที่ถามว่ามีแนวทางแก้ไขอย่างไรเกี่ยวกับการยกเลิกการผ่อนผัน 
      ให้ขายสินค้าบนถนน หรือถนนชุมพล ซึ่งหากว่าสร้างตัวตลาดเสร็จก่อนก็จะให้  
      แม่ค้าบนถนนชุมพลเข้าไปขายในตลาด แล้วปรับปรุงตัวถนนก่อน ถ้าหากว่าพ้ืนที ่
      ด้านในรองรับเพียงพอ แม่ค้าพอใจที่จะขายด้านใน เราก็จะให้ขายด้านใน  
      แต่ถ้าเกิดพ้ืนที่ไม่เพียงพอ ก็จําเป็นต้องขอเป็นเขตผ่อนผัน เพื่อเอาบางส่วนของ  
      ผิวจราจรนั้นมาให้แม่ค้าไดแ้ก้ไขปญัหาความเดือดรอ้นในการค้าขาย จนกว่าจะ  
      สามารถหาพ้ืนทีใ่ห้เพียงพอ เพ่ือรองรับกับแม่ค้าได ้คาดว่านา่จะเพียงพอ  
      เพราะตามที่เทศบาลไปสํารวจล็อก สํารวจจํานวนร้านค้าแล้วก็น่าจะเพียงพอ  
      คงต้องหารือแม่ค้าอีกครั้งหนึ่ง อันนี้เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าใน  
      รอบแรกก่อน จึงมีความจําเป็นขอใช้จ่ายเงินสะสม 6 ,000,000 บาท  
      เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์ 
ประธานสภาเทศบาล    มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่เคารพ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ชี้แจง  

  และตอบกระทู้ของผมครับ ผมมีข้อสงสัย และจะสอบถามรายละเอียด  
  เพ่ิมเติมอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของตลาดวัดลุ่ม หรือตลาดอนันต์ กับปัญหา  
  ที่ผมได้สัมผัส และลงไปดูพื้นท่ี ปัญหาจริงๆ คือที่เกิดน้ําท่วมขัง และเกิด 
  อุบัติเหตุในครั้งนั้นที่ผมได้กล่าวในข้างต้นว่าปัญหาหลักๆ น่าจะเกิดจากการที่มี 
  ขยะไปอุดตันในท่อระบายน้ํา เนื่องจากถนนชุมพลนั้นเทศบาลเรามีการผ่อนผัน  
  ให้ขายสินค้าบนถนนได้ ซึ่งท่อระบายน้ํานั้นเป็นท่อแบบเก่าและมีขนาดเล็ก 
  ซึ่งเกิดการอุดตันมากพอสมควร ขนาดท่อระบายน้ําดังกล่าวไม่น่า 
  จะเกิน 30 - 40 เซนติเมตร ดังนั้นปริมาณการรองรับน้ําฝนก็น่าจะน้อย  
  สิ่งที่ผมต้องการจะกราบเรียน คือ กระทู้ถาม ข้อที่ 3 ที่ผมถามว่าจะมีมาตรการ  
  ยกเลิกไม่ให้ขายสินค้าบนถนนนั้นคือสาเหตุที่ผมสอบถามไป ซึ่งตามที่ท่านนายกเทศมนตรี 
  ได้ชี้แจงว่าถ้าหากว่าแม่ค้ามีจํานวนมาก พื้นที่ขายไม่พอ อาจจะให้มาขาย  
  บนถนนอีก ซึ่งก็จะเกิดปัญหาอีก นั่นคือสิ่งที่ผมกังวล อีกประเด็นหนึ่งที่ผมสงสัย  
  ว่าในเรื่องของการที่จะก่อสร้าง คือไหนๆ เทศบาลเราก็จะก่อสร้างเป็นตลาดใหม่  
  แล้วรื้อของเก่าออก ทําไมเทศบาลไม่สร้างให้เป็นแบบถาวรเลย  เป็นอาคาร  
  คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ชั้น เพ่ือให้เพียงพอในการรองรับปริมาณแม่ค้า  
  ซึ่งหากเป็นแบบถาวรก็จะสามารถใช้งานได้อีกหลายสิบปี แต่ถ้าสร้างเป็นเต็นท์ 
  แบบนี้ ก็จะไม่มีความคงทนเท่าไร อาจจะใช้ได้เพียงแค่ 1 - 3 ปีแล้ว หลังจากนั้น  
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  เทศบาลเราก็คงต้องมาขยับขยายเพื่อมาก่อสร้างใหม่กันอีก ซึ่งตรงนั้นอาจจะ  
  เกิดปัญหาใหม่อีกหรือไม่ครับ ขออนุญาตฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป  
  ยังท่านผู้บริหารว่าน่าจะมีการพิจารณาดูว่าควรจะหาพื้นที่ให้แม่ค้าไปขาย 
  อีกหรือไม่ หรืออะไรอย่างไรนั้น ซึ่งไหนๆ เทศบาลก็จะทําแล้ว ในแนวความคิด  
  ของผมว่าควรจะมีการศึกษาตรงนี้ก่อน และน่าจะสร้างให้เป็นแบบถาวรไปเลย  
  จะดีกว่าหรือไม่ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้เป็นห่วงเป็นใย และมีแนวคิดว่าต้องการจะให้สร้างเป็น  

  แบบถาวรทีเดียวเลย ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการหารือกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแม่ค้า  

  และทีมงานที่ออกแบบ ว่าถ้าหากเทศบาลเราสร้างแบบถาวรเลยนั้น  

  ช่วงระหว่างการสร้างแม่ค้าจะเดือดร้อน คือจะต้องหยุดขายแน่นอนถ้าหากว่า  

  เทศบาลเรารื้อตลาดวัดลุ่มทั้งหมดเพ่ือสร้างใหม่ แต่ตรงนี้เราจะแบ่งเป็น 3 รอบ  
  รอบแรก คือ แบบชั่วคราว งบประมาณจํานวน 6,000,000 บาท ตรงนี้คือ 
  จะเป็นเต็นท์ ซึ่งเต็นท์ตรงนี้คงจะใช้ได้หลายปี เพราะเป็นเต็นท์ที่เหมือนเต็นท์ 
  ตามท่ีจัดงานพิธีใหญ่ๆ มีขนาดใหญ่มาก ถ้าหากว่าจะเสียหายก็คงเป็นผ้าใบ 
  อย่างเดียว โดยสามารถทําการเปลี่ยนผ้าใบใหม่ได้ แต่โครงเหล็กต่างๆ นั้น  
  ยังคงทนนาน ได้สอบถามวิศวกรแล้วเขาแจ้งว่าโครงเหล็กนี้อยู่ได้นาน  
  เทศบาลจึงแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการค้าขายของแม่ค้า  
  ส่วนรอบที่ 2 ก็จะให้แม่ค้าที่อยู่ที่ถนนชุมพลย้ายเข้าไปขายในตลาด ซึ่งอาจจะ  
  เบียดเสียดกันเล็กน้อย แล้วก็ทําการปรับปรุงถนนข้างบนทั้งหมดเลย ผมเคยเจรจา 
  กับแม่ค้าแล้ว ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองบางท่านก็ว่าควรจะต้อง 
  ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีต และท่อระบายน้ํานั้นก็ควรจะเป็นท่อขนาดใหญ่  
  แล้วอาจจะดันน้ําให้ไปออกไป 2 ทาง คือ ทางถนนตากสินมหาราช ส่วนอีก 
  ทางหนึ่งหากเป็นไปได้ต้องการจะให้ออกไปทาง 4 แยกบ้านโกเกีย แล้วไปออก  
  ตรงท่อระบายน้ําใต้สะพานไม้ ซึ่งมีท่อขนาดใหญ่เหมือนกัน ถ้าหากมีฝนตกมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  น้ําจะไหลไปได้ 2 ทาง ก็จะทําให้น้ําไหลไปได้เร็ว แต่หากว่าเทศบาลเปลี่ยนท่อระบายน้ําใหม่ 
  ผมคิดว่าถนนในตลาดวัดลุ่มน้ําคงไม่ท่วมแน่นอน เพราะอย่างที่ท่านสมาชิก  
  สภาเทศบาลทราบว่าเป็นท่อขนาด ขนาด 30 เซนติเมตร และบางส่วนเป็นราง  
  บางครั้งท่ีน้ําท่วมก็เนื่องจากในระหว่างการค้าขายอาจมีขยะตกหล่นลงไป  
  ค้างอยู่ด้านใน เวลาที่ฝนตกขยะจึงไปอุดปลายท่อน้ํา น้ําจึงไหลลงท่อไม่ทัน  
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  ทําให้เกิดน้ําท่วม แต่เมื่อผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงน้ําจะลดลง เนื่องจากว่า 
  น้ําระบายได้ทันแล้ว แต่ระหว่างนั้นก็ได้เกิดการเสียหายขึ้นมา จึงต้องมีรอบที่ 2  
  เพ่ือปรับปรุงถนนใหม่ และมีความต้องการจะทํา รอบ 3 แต่จะต้องมาหารือกับ  
  แม่ค้าว่าต้องการตลาดรูปทรงแบบไหน ต้องการตลาดแบบไหน คือเป็นแบบที่  
  ถูกใจและค้าขายได้ ซึ่งเราจะต้องมาคุยกันอีกในระยะต่อไป คือในรอบที่ 3  
  จึงกราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์ 
ประธานสภาเทศบาล       เจนจิรวัฒนา 

นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ท่านประธานสภาเทศบาลครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขออนุญาตถอดหน้ากากอนามัยครับ ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  

  ผมนายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  
  ผมมีเรื่องหารือท่านประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตโชว์เอกสารครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ คือหากว่ามีการประชุมพิจารณาในเรื่องสําคัญๆ  
  ครั้งต่อไปนั้นผมต้องการให้ท่านประธานสภาเทศบาลช่วยพิจารณาเอกสาร 
  ด้วยว่าภาพถ่ายนั้นควรจะเป็นภาพสีได้แล้ว คือไม่ใช่ให้ผมดูวีดีทัศน์แบบสี 
  เพียงอย่างเดียว และข้อสําคัญคือสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้มีการผ่าน        
  งบประมาณในการซื้อเครื่อง Printer ในราคาที่ค่อนข้างจะสูง ผมจึงไม่ทราบว่า 
  อันนี้เพิ่ง Print หรือเปล่า ดูร้อนๆ ครับท่านประธานสภาเทศบาล จึงขอฝาก 
  ถึงท่านเลขานุการสภาเทศบาลด้วยว่าเอกสารที่จะนําเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล 
  ควรจะพิจารณาตรงนี้ด้วย นี่เรายุคไหนแล้วครับ ยังเป็นภาพขาวดําอยู่  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาลครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล        ต้องฝากท่านเลขานุการสภาเทศบาลไว้ด้วยครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

  นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล                    จากกรณีที่นายกเทศมนตรีได้ตอบกระทู้เมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของการจัดการตลาด  

  โดยส่วนตัวผมไม่ได้มีข้อสงสัยแต่ประการใด เพราะว่าเข้าใจว่าในเรื่องของการ  
  ก่อสร้าง หรือการออกแบบใดๆ น่าจะมีการตกลงและคุยกับแม่ค้าทางตลาด  
  เรียบร้อยแล้ว จึงได้ออกมาในรูปแบบนี้ แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือเรื่องของการ  
  จัดการของตลาดมากกว่า ในเรื่องของการจอดรถ การจราจร ว่าเราจะทํา  
  อย่างไรต่อไปในอนาคต เพราะว่าตรงนั้นเป็นปัญหามานานแล้ว โดยเฉพาะ 
  อย่างยิ่งจากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากการเกิดเหตุไฟฟ้าช็อต ซึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง  
  ที่ทําให้เห็นว่าในอนาคต หากมีเหตุอุบัติภัยในพื้นท่ีนั้นๆ จะเข้าไปได้ค่อนข้าง  
  ลําบาก ยกตัวอย่างถ้าหากว่ากรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมานั้น พื้นที่ตรงนั้นถือว่า  
  อันตรายมาก เพราะว่ารถดับเพลิง หรือว่าประชาชนที่ต้องการเข้าไปช่วย 
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  ไม่สามารถทํางานได้เลย เพราะฉะนั้นในอนาคตไหนๆก็จะทําตลาดแล้ว  
  ต้องการจะให้มีการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขอนามัย ภัยพิบัติ  
  หรืออะไรก็แล้วแต่ ที่จอดรถ และการจราจรทั้งหมดครับ ขออนุญาตนําเรียน  
  และนําเสนอด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล    

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล       ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 การปรับปรุง  

  ตลาดวัดลุ่มนั้นผมเห็นด้วย คือแม่ค้ามีจํานวนมาก คาดว่าประมาณสามร้อยกว่าราย  
  ซึ่งการจัดระเบียบนั้น เราจะจัดแม่ค้าเข้าไปขายได้อย่างไร ผมสงสัยอยู่  
  ผมกลัวว่าหากสร้างเสร็จก็จะเหมือนเดิม คือแม่ค้าคงไม่เข้าไปขายข้างใน  
  ก็คงจะเกาะขอบถนนขายเหมือนเดิม ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขาครับ  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขออนุญาตถอดหน้ากากอนามัยครับ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล                    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
  เรื่องตลาดวัดลุ่ม ถ้าคิดว่าจะทําผมก็รู้สึกดีใจ เพราะผมเคยพูดหรือว่าอภิปราย 
  มาแล้วหลายครั้งเรื่องตลาดวัดลุ่ม จริงๆ แล้ว ตลาดก็ไม่ถูกสุขลักษณะมาหลายปีแล้ว 
  ทีนี้ก็ด้วยปัญหาผู้ค้าขาย จนมามีเหตุ จึงต้องมีการปรับปรุงในวันนี้ ซึ่งปัญหา 
  ก็คือว่าขายบนถนน ขยะก็อยู่บนถนน พอฝนตกขยะก็ไหลลงท่อทําให้ท่อตัน  
  ถ้าถามว่าน้ํานั้นไหลเร็วไหม ตอบได้เลยว่าไหลเร็วครับ ฝนตกไม่ถึงครึ่งชั่วโมง 
  น้ําก็ไหลไปหมดแล้ว แต่ด้วยเหตุที่มีขยะจํานวนมาก ผู้ที่ค้าขายก็ขาดวินัยเรื่อง 
  ของการทิ้งขยะ โดยทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ผมต้องการทราบว่าทําไมพ่อค้า  
  หนึ่งคนจะมีถังขยะใบหนึ่งไม่ได้เหรอครับ เพื่อใช้ใส่ขยะของตนเอง แต่นี่ไม่เป็น  
  เช่นนั้นครับ ขายของแล้วก็ท้ิงขยะบนถนนเลย ผมไปตลาดตอนเช้าเห็นสภาพ 
  ปัญหา แต่ก็ดีแล้วที่เทศบาลนครระยองจะเข้าไปทําการปรับปรุงตลาดวัดลุ่ม 
  แต่ทั้งนี้ที่ผมกลัวคือว่าเทศบาลจะต้องเสียงบประมาณไป 2 รอบ หรือไม่ 
  เพราะว่าเทศบาลทําชั่วคราวใช่หรือไม่ครับ แต่ในนี้ไม่ได้เขียนไว้ว่าชั่วคราว  
  ตามเทศบัญญัตินี้จะต้องบอกว่าเป็นแบบชั่วคราวก่อน เพราะว่าการแก้ไข  
  ครั้งต่อไปเทศบาลก็ต้องเสนอขออีก ผมต้องการจะนําเสนอว่าควรจะมีคําว่า  
  ชั่วคราวก่อน ส่วนในเรื่องการบริหารจัดการก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
  ฝ่ายประจําจะเข้าไปดูแลซึ่งผมไม่ได้ติดใจอะไร แต่ว่าดีใจที่จะสร้าง  
  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอําไพ  วงเวียน 

นางอําไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอําไพ  วงเวียน   

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ในเรื่องของการปรับปรุงก่อสร้างตลาด  
  ในเรื่องของการบริหารจัดการก็ดี อ่ืนๆ นั้น ดิฉันไม่ห่วงเลย ต้องการจะยกมือ 
  เร็วๆ ด้วยซ้ํา คือมันควรจะทํานานแล้ว ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินสะสมก็ดี  
  เทศบาลนครระยองเรารวยอยู่แล้ว เทศบาลเราค่อนข้างมีเงิน ถ้าทําให้ดีก็ทําไป  
  แต่ก่อนที่จะทําต้องขออนุญาตเสนอแนะว่าควรจะทําป้ายไวนิลตัวใหญ่ๆ  
  ว่าอยู่ระหว่างช่วงการปรับปรุงตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบ คือความเดือดร้อน 
  ความไม่สะดวกสบายของเขานั้นก็จะทําให้ปัญหาเกิดขึ้นได้ พอได้เห็นอย่างนี้แล้ว 
  เขาก็จะได้แก้ไขได้ว่าควรจะรีบมาตลาดให้เร็วกว่าเดิม เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่  
  อยู่ระหว่างการปรับปรุงตลาด ขออนุญาตเสนอแนะท่านประธานสภาเทศบาล  
  ผ่านไปยังผู้บริหาร ขอบคุณค่ะ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอําไพ  วงเวียน เชิญท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล     เทศบาลท่านต่อไป 

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 20 ท่าน เป็นเอกฉันท์  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม 

มติที่ประชุม   - อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม 

ระเบียบวาระท่ี  5   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
                        พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
ประธานสภาเทศบาล                 งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

  (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
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      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล     
  นครระยอง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
  จํานวน 530,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  ดังนี้   

      1. กองวิชาการและแผนงาน 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     - โครงการต่อเติมหลังคาที่จอดรถหน้าอาคารสํานักงานเทศบาลนครระยอง  
      เป็นเงิน 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
      เอกสารแนบท้าย รายการที่ 1  
      2. กองช่าง 
      แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ 
     - โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าในสวนศรีเมือง (ฝั่งทิศใต)้  
      เป็นเงิน 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
      เอกสารแนบท้าย รายการที่ 2 
      รวม 2 รายการ เป็นเงิน 529,900 บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)   

      เหตุผล   
      รายการที่ 1 ตามที่ได้มีการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสํานักงานเทศบาล 
      เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มา 
      ติดต่อราชการ จึงต้องย้ายป้ายประชาสัมพันธ์ จากเดิมบริเวณหน้าสํานักงานเทศบาล  
      ไปไว้ยังบริเวณท่ีจอดรถหน้าอาคารสํานักงาน ซึ่งปัจจุบันไม่มีหลังคาสําหรับ  
      บังแดด กันฝน จึงมีความจําเป็นต้องต่อเติมหลังคาที่จอดรถหน้าอาคารสํานักงาน  
      เพ่ือใช้สําหรับบังแดด กันฝนให้กับป้ายประชาสัมพันธ์และประชาชนที่มา 
      ดูข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลนครระยอง คณะผู้บริหาร 
      จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าท่ีดินและ 
      สิ่งก่อสร้าง) โครงการต่อเติมหลังคาที่จอดรถหน้าอาคารสํานักงานเทศบาลนครระยอง  
      เป็นเงิน 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

  รายการที่ 2 ตามท่ีเทศบาลนครระยองได้ปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูระบายน้ํา 
  คลองสวนศรีเมือง ได้มีการติดตั้งปั๊มน้ําเพื่อใช้ในการระบายน้ํา ซึ่งปัจจุบัน  
  กระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ไม่เพียงพอ และเพ่ือรองรับการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย  
  บริเวณสวนสาธารณะ (สวนศรีเมือง) ในอนาคต คณะผู้บริหารจึงขออนุมัต ิ
  โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) โครงการ 
  ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าในสวนศรีเมือง (ฝั่งทิศใต)้ เป็นเงิน 520,000 บาท  
  (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
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              ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543  
  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 27 การโอนเงิน 
  งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ  
  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ 
  ของสภาท้องถิ่น”     

                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง  เพ่ือที่เทศบาล  
        จะได้ดําเนินการต่อไป ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

  ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลลองนึกภาพบริเวณ 
  หน้าสํานักงานเทศบาล คือถ้าหากว่าท่านออกจากเทศบาลไปนั้น แต่เดิมนั้น 
  ก่อนลงบันไดด้านขวามือจะมีบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลข่าวสาร  
  อะไรต่างๆ ปัจจุบันผู้มาติดต่อราชการ จําเป็นต้องไปนั่งบริเวณนั้น ไม่สามารถ 
  นั่งในอาคารได้ เนื่องจากว่าภาวะโควิด 19 เนื่องจากว่า Distancing ต้องเว้น 
  ระยะกันพอสมควร ประชาชนที่มาติดต่อราชการจึงต้องไปนั่งอยู่หน้าอาคาร  
  ด้านนอก บางครั้งนั่งล้นไปถึงลานจอดรถก็มี จึงจําเป็นต้องย้ายป้ายดังกล่าว 
  ให้ไปอยู่ด้านข้างที่จอดรถ ซึ่งที่จอดรถคันแรกนั้นจะเป็นของท่านรองนายกเทศมนตรี  
  นายธนิต  อังควินิจวงศ์ ตรงนั้นจะมีช่องว่างอยู่ประมาณสัก 3-4 เมตรได้  
  จึงจะไปตั้งหลังคาคลุมตรงนั้น เพ่ือเอาป้ายประชาสัมพันธ์ตรงนี้ไปตั้ง  
  เพ่ือให้ประชาชนมาดูข้อมูลข่าวสาร จึงขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในรายการแรก  
  ส่วนรายการที่ 2 เป็นขยายเขตไฟฟ้า เนื่องจากว่าเทศบาลนครระยองได้ทํา 
  ประตูระบายน้ําตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ากระแสไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้านั้น 
  ไม่เพียงพอ ไม่สามารถเดินเครื่องได้สะดวก จึงได้หารือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  ว่าต้องใช้เงินประมาณ จํานวน 520,000 บาท เพื่อเพ่ิมหม้อแปลงไฟฟ้า 
  อีกตัวหนึ่ง เพื่อมาใช้กับระบบระบายน้ํา ซึ่งต่อไปเทศบาลนครระยอง  
  จะปรับปรุงระบบคลองสวนศรีเมือง ซึ่งผมได้ให้นโยบายกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่า  
  คลองสวนศรีเมืองทั้งหมด พร้อมด้วยน้ําในหอพระให้เวลาประมาณ 2-3 ปี  
  น้ําในคลองนี้จะต้องใส และสะอาด เพื่อให้คนที่มาออกกําลังกายที่สวนศรีเมือง  
  ได้มีสุขภาวะที่ดี ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ก็ได้รับเรื่องไป จึงต้องขอปรับปรุงใช้โอนไป  
  ตั้งจ่ายรายการใหม่ ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าตัวนี้ขึ้นมาอีก  
  จํานวน 520,000 บาท จึงขอเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ  
  ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
ประธานสภาเทศบาล      มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

มติที่ประชุม   - อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ระเบียบวาระท่ี  6   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
                            พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาล                 งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

  (ค่าครุภัณฑ์) เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล      

  นครระยอง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563      
  จํานวน 1,011,600 บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้   

    1. ส านักการคลัง 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 

      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
     - เครื่องอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 60,000 บาท   
      (หกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่  1 

      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     - อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
      จํานวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 2,100 บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
         รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการท่ี 2  
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      2. กองวิชาการและแผนงาน 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   - อุปกรณ์ประชุมทางไกล ผ่านจอภาพพร้อมติดตั้งระบบ จํานวน 1 ชุด  
    เป็นเงิน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
    เอกสารแนบท้ายรายการที่ 3 

      3. ส านักปลัดเทศบาล 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 

      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
     ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในและภายนอกอาคาร 
      อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง จํานวน 12 ตัว  
      เป็นเงิน 499,500 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด 
      ตามเอกสารแนบท้าย รายการที่  4 

                         รวม 4 รายการ เป็นเงิน 1,011,600 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน- 
      หกร้อยบาทถ้วน)   

      เหตุผล   
      รายการที่ 1 ด้วยฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนพัฒนารายได้  

  สํานักการคลัง ซึ่งมีหน้าที่สํารวจข้อมูลที่ดิน โรงเรือน และป้าย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
  เพ่ือใช้ประกอบการจัดเก็บภาษีให้เทศบาล ซึ่งในการสํารวจข้อมูลดังกล่าว  
  บางพ้ืนที่ไม่สามารถเข้าถึง เพื่อวัดขนาดพ้ืนที่ของที่ดิน อาคาร และป้ายได้  
  เนื่องจากป้ายบางส่วนติดตั้งบนที่สูง และอาคารหรือท่ีดินบางพื้นท่ีเป็นชุมชน 
  หนาแน่นยากต่อการสํารวจ ซึ่งอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างทั่วถึง  
  ดังนั้นเพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสํารวจและจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครระยอง   
  คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการเครื่อง 
  อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 60,000 บาท  
  (หกหมื่นบาทถ้วน) 

      รายการที่ 2  ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.5/ว 1552  
      ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง การดําเนินการตามมาตรการอํานวยความ 
      สะดวกและลดภาระแก่ประชาชน  (การเรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการ 
      ออกให้จากประชาชน) ซึ่งแจ้งให้เทศบาลดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับ 
      กรมการปกครองและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้ยืนยันตัวตนและตรวจสอบ  
      ข้อมูลของผู้รับบริการและข้อมูลเอกสารอ่ืนๆ สํานักการคลังจึงมีความ  
      จําเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรประจําตัวประชาชน (Smart Card Reader)  
      เพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติโอนงบประมาณ  
      ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์  
      (Smart Card Reader) จํานวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 2,100 บาท  
      (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
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      รายการที่ 3 ด้วยผู้บริหารมีนโยบายนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพ่ิม 
      ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน  โดยการใช้สื่อ 
      อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ การประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ (Video  
      Conference) ในการประชุมทางไกลเพ่ือหารือข้อราชการร่วมกับหน่วยงาน 
      ราชการทั้งภายในและภายนอก รวมถึงใช้เป็นช่องทางการให้บริการประชาชน  
      เพ่ืออํานวยความสะดวกในติดต่อราชการ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
      รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน แทนการเดินทางมาติดต่อ 
      ราชการด้วยตนเอง คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
      รายการใหม่ รายการอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพพร้อมติดตั้งระบบ  
      จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

      รายการที่ 4  ตามท่ีสภาเทศบาลนครระยองได้มีมติเห็นชอบการรับเอาสิทธิ 
      การใช้ประโยชน์ในอาคารและทรัพย์สินของอุทยานการเรียนรู้ 
      สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ในการประชุมสภาเทศบาล 
      นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2563 ครั้งที่ 1/2563  
      เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบกับกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้ 
      เทศบาลนครระยองใช้อาคารราชพัสดุหลัง ลําดับที่ รย. 2227   
      ประเภทสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (ที่ธรณีสงฆ)์  
      ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พื้นที่ใช้สอย 1,553.05 ตารางเมตร   
      ซึ่งภายในอาคารประกอบไปด้วย นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
      จํานวน 7 โซน และทรัพย์สินมีค่าจํานวนมาก  เพ่ือเป็นการรักษาความ 
      ปลอดภัยของสถานที่และผู้ที่มาเยี่ยมชมอุทยานฯ รวมทั้งทรัพย์สินมีค่าต่างๆ  
      คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ  
      ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในและภายนอกอาคารอุทยาน 
      การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง จํานวน 12 ตัว  
      เป็นเงิน 499,500 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

               ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
      ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543  
      หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 27 การโอนเงิน 
      งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ  
      ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ 
      อนุมัติของสภาท้องถิ่น”   

                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อที่เทศบาล  
  จะได้ดําเนินการต่อไป ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ต้องขอเรียน 
  ชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือความกระจ่างในแต่ละรายการ เช่น รายการที่ 1 ที่ระบุว่า 
  ขอซื้อโดรน ปัจจุบันมีจํานวนแผ่นป้ายติดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นแผ่นป้าย 
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  ที่มีระดับที่ค่อนข้างสูง บางแผ่นป้ายไปอยู่บริเวณหลังคาตึก ซึ่งเทศบาลจะต้อง  
  มีการเก็บภาษี การวัดขนาดแผ่นป้ายบางครั้งจะขอขึ้นไปบนตึกไม่สะดวก  
  จึงจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีตัวนี้ คือ โดรนเพื่อขึ้นไปจับภาพดูขนาดของแผ่นป้าย  
  เพ่ือมาคํานวณในการเก็บภาษีป้ายนะครับ หรือที่ดินบางแปลงอยู่ในที่ที่เข้าไม่ได้  
  ก็จะใช้โดรนตัวนี้บินเพื่อเก็บภาพต่างๆ เพื่อเทศบาลจะได้จัดเก็บภาษีได้อย่าง  
  ถูกต้อง และก็เป็นธรรมกับพ่ีน้องประชาชน เก็บได้รัดกุม และท่ัวถึงข้ึน  
  ส่วนเรื่องท่ี 2 คือ ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการมาถึงเทศบาล 
  ว่าต่อไปเวลาที่ประชาชนมาติดต่อราชการ ไม่ต้องถ่ายสําเนาบัตรประชาชน 
  ให้นําบัตรประชาชนมาอย่างเดียว และให้ทางฝ่ายราชการใช้เครื่องค้นหาแทน  
  สํานักการคลังจึงมีความจําเป็นต้องใช้ เครื่องอ่านบัตรประชาชน Smart Card  
  Reader เพื่ออ่านบัตรโดยไม่เรียกสําเนา ส่วนรายการที่ 3 คือ ปัจจุบันมีการ 
  ประชุมกันหลายครั้ง ซึ่งต้องประชุมกับหน่วยงานราชการ คือ กรมส่งเสริมการปกครอง- 
  ท้องถิ่น หรือจากกระทรวงมหาดไทย บางครั้งเราประชุมภายในกันเอง  
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้มีการ Work from home โดยในการประชุม 
  จําเป็นต้องใช้ Video Conference เขาเรียกว่าใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัยขึ้น  
  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ซึ่ง Video Conference ตัวนี้ สามารถรับแจ้งข้อมูล 
  อะไรต่างๆ ได้จากประชาชนโดยตรงเลย เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก 
  ให้กับประชาชนในระดับหนึ่ง ซึ่งหากระหว่างที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
  ก็จะไดไ้ม่ต้องเดินทางมาท่ีเทศบาล อาจจะแจ้งผ่านทาง Video Conference ไดเ้ลย  
  ส่วนรายการที่ 4 คือ เนื่องจากว่าเทศบาลนครระยองได้รับมอบอุทยานการเรียนรู้ 
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาเป็นของเทศบาลนครระยองเองแล้ว ปรากฏว่าภายใน 
  ตัวอาคารนั้นมีทรัพย์สินมีราคาค่อนข้างจะมาก และเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย  
  จึงต้องการที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณภายใน จํานวน 9 ตัว และภายนอก 
  อาคาร อีกจํานวน 3 ตัว เพื่อดูรอบบริเวณในอาคารทั้งหมด จึงจําเป็นต้อง 
  ขอโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือซื้อ CCTV จํานวน 12 ตัว  
  เป็นเงินจํานวน 499,500 บาท จึงกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ได้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล    หรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขออนุญาตครับ 
เนื่องจากว่ามีเอกสารแก้ไขท้ายญัตตินี้ หน้าที่ 1 เอกสารแนบท้ายรายการ  

  บรรทัดที่ 4 นับจากข้างล่างขึ้นมา เดิมเขียนไว้ว่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
  ขอแก้ไขเป็น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่คงจะได้แจกเอกสารไว้บนโต๊ะ  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล    นายอนุสรณ์  สุรนารถ   

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล    ทุกท่าน ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ เรื่องโดรนผมต้องการเรียนสอบถาม  
  คือ ผมจําได้ว่าเคยผ่านงบประมาณครั้งที่ผ่านมา ไม่ทราบว่าเป็นโครงการ 
  เดียวกันหรือไม่ครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ถามเพ่ือความกระจ่าง ในครั้งการประชุมสภา 
  เทศบาลที่ผ่านมาที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้อนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้  
  คือ ให้กับฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  
  เป็นโดรนราคาตัวละประมาณ 17,000 บาท ซึ่งเป็นโดรนคนละแบบกันครับ  
  แต่ครั้งนี้เป็นของฝ่ายที่ดินและทรัพย์สิน สํานักการคลัง จึงเรียนให้ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลได้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) 

มติที่ประชุม   - อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) 
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ระเบียบวาระท่ี  7   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  
   เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ... 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล                 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ...  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง  

  เพ่ือขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุม 
  แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ... โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้

      หลักการ  ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  

          เหตุผล  เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  เรื่อง  การควบคุมแหล่ง 
  เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2548 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว 
  มีหลักเกณฑ์ท่ีไม่เหมาะสมในการป้องกันควบคุมโรคและสุขอนามัยในปัจจุบัน   
  โดยเฉพาะในเรื่องแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อันได้แก่ ภาชนะท่ีน้ําขัง หรือเศษวัสดุ  
  ที่มีน้ําขังหรือสภาวะที่มีน้ําขังในบริเวณอาคารบ้านเรือน ซึ่งหากไม่มีการดูแล  
  เปลี่ยนน้ําเป็นประจํา หรือใส่สารเคมี หรือปล่อยให้เกิดสภาวะที่มีน้ําขังอาจเป็น 
  แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายและทําให้เกิดโรคติดต่อได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการ  
  ป้องกันควบคุมโรคและสุขอนามัยของประชาชน จึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้  

ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา 60  ประกอบกับ 
  มาตรา 56 (1) มาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (4) บัญญัติให้เทศบาลมีหน้าที่ 
  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
  มาตรา 20 บัญญัติให้เทศบาลมีอํานาจออกเทศบัญญัติในเรื่องการห้ามถ่ายเท   
  ทิ้ง หรือกําหนดให้มีที่รองรับ หรือกําหนดวิธีการ เก็บขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล 
  หรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆปฏิบัติ  
  ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้นๆ   

    จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง   
  เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ... เพ่ือที่เทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไป 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ประธานสภาเทศบาล        ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ มีด้วยกัน 3 วาระ ในวันนี้เราจะพิจารณา  

  ในวาระท่ี 1 เห็นชอบรับหลักการ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
      จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม ถึงร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ขอเชิญครับ  
        เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล    
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นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล      ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีเรื่อง  

  จะปรึกษาหารือท่านประธานสภาเทศบาล และฝากไปถึงท่านเลขานุการสภา 
  เทศบาลด้วยว่าการพิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 ถ้าเป็นไปได้ หรือในอนาคต 
  มีการพิจารณาเทศบัญญัติของเทศบาล ต้องการจะให้เจ้าหน้าที่ทําสําเนา  
  เกี่ยวกับเรื่องของเทศบัญญัติฉบับเก่ามาแจกด้วย เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล  
  ได้พิจารณาเปรียบเทียบดูว่ามีการแก้ไขตรงไหนบ้าง และมีการเปลี่ยนแปลง 
  อะไรบ้าง บางครั้งเราก็ไม่ทราบว่าเทศบัญญัติฉบับเก่ามีบัญญัติหรือมีกําหนดไว้  
  อย่างไรบ้าง เราจะได้มีความรู้ และรู้ว่ามีการแก้ไขเพ่ิมเติมอย่างไร บางครั้งก็จะ  
  เป็นความรู้ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลได้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล      จะให้ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงถึงกรณีท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ได้สอบถาม เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล    ท่านคณะผู้บริหาร ในส่วนของร่างเทศบัญญัติที่เสนอเข้าสภาเทศบาลในรอบนี้  

  ทั้ง 2 ฉบับ เนื่องจากสภาเทศบาลนครระยองได้ร้างลาจากการที่จะเสนอ 
  ร่างเทศบัญญัติมาพอสมควร ซึ่งไม่ค่อยได้มีการเสนอร่างเทศบัญญัติ  
  ในกระบวนการตราร่างเทศบัญญัติท่ีเสนอเข้าสภาเทศบาลในรอบนี้ ทั้ง 2 ฉบับ  
  โดยกองวิชาการและแผนงานได้มีการตั้งคณะทํางานข้ึนมาพิจารณาร่างตรงนี้มา  
  ชั้นหนึ่งแล้ว และก็ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบ 
  สํานักนายกรัฐมนตรีถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ได้สอบถามผ่านมาทางผมเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของการที่จะขอดูเทศบัญญัติ  
  ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ ว่าทําไมไม่แนบมาให้ด้วย ไม่มีปัญหาครับ จะส่งให้ได้ 
  ภายหลังครับ แต่ว่าในขั้นตอนต่อจากนี้ สมมติว่าวันนี้สภาเทศบาลมีมติ 
  รับหลักการในวาระแรกแล้ว ถ้ามีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ในชั้นของ 
  คณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติท่านสามารถท่ีจะเรียกดู 
  เอกสารจากเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ และให้เจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงเพ่ือให้ข้อเท็จจริงได้  
  เอกสารทั้งหมดที่ท่านต้องการนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมครั้งท่ีผ่านมาว่ามีการ 
  ดําเนินการอย่างไร หรือจะดูว่าเทศบัญญัติตัวปัจจุบันนั้นมีอะไรบ้างเพื่อ 
  เปรียบเทียบให้ดู ท่านสามารถท่ีจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปให้ปากคําหรือเข้าไปชี้แจง 
  ในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติได้ครับ แต่ว่าในส่วนของเอกสารนั้นจะส่งตามไปให้  
  แต่ว่าให้ไปอยู่ของชั้นแปรญัตติ ซึ่งถ้าวันนี้มีมติรับหลักการแล้ว คงจะมีการตั้ง 
  คณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติก็ไปดําเนินการตามแนวทาง  
  ที่ผมได้เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล   
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ผมว่าแบบนี้ดีกว่าครับ  
ประธานสภาเทศบาล      ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาลว่าคณะกรรมการแปรญัตติสามารถเรียกดูได้ 

  เท่านั้นใช่หรือไม่ครับ แต่ผมว่าให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ดูเลยจะดีกว่า  
  คือหากว่าเสร็จจากการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ เห็นควรให้แจกเทศบัญญัติ 
  ฉบับเก่าให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเลย เพ่ือที่ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
  ประสงค์จะแปรญัตติจะได้มีข้อมูลดีหรือไม่ครับ เพราะถ้าท่านสมาชิกสภา  
  เทศบาลไม่เห็นร่างเทศบัญญัติฉบับเก่าก็ไม่ทราบว่าจะแปรญัตติอย่างไรต่อไป  
  เชิญสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ขอให้ท่านเปิดดูที่หน้า 2 ของเทศบัญญัติควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์   
        ข้อ 5 อาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่มีภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ําขัง  
       เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเปน็เหตรุําคาญ ตรงนี้ผมไม่เข้าใจนะครับ  

  ว่ามันผิดข้อไหนครับ ผิดอย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  

  ผมขออนุญาตให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาล อธิบายในข้อ 5 ว่าเทศบาลเรา 
  คัดลอกข้อความมาจากกรมอนามัย เพื่อที่เทศบาลเราจะได้กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข 
  มาใช้เกี่ยวกับเรื่อง พระราชบัญญัติตัวนี้ ขออนุญาตให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
  ชี้แจงในข้อนี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล   

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  
เลขานุการสภาเทศบาล    ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ผมตอบแทนในข้อนี้ คือ ตามร่างเทศบัญญัติฉบับนี้   

  ข้อ 5 อาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่ภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ําขัง เป็นเหตุให้เป็น 
  แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ถือว่าเป็นเหตุรําคาญ คําว่า “เหตุรําคาญ” นั้น  
  เป็นคําทางกฎหมาย ที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535  
  เหตุรําคาญ หมายถึง เหตุใดๆก็ตามท่ีมนุษย์ทําขึ้น หรือใดๆ ก็ตามที่เป็นเหตุ  
  ที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนที่อยู่ละแวกนั้น ถือว่าเป็นเหตุรําคาญ  
  ก่อนหน้านี้ สมัยก่อนนั้นคําว่า “เหตุรําคาญ” ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข 
  ไม่ได้ครอบคลุมในเรื่องของการที่จะมาดูแลเรื่องยุงลาย ถ้าบ้านไหนมียุงลาย  
  จํานวนมาก นั้น จะไม่มีกฎหมายไปจัดการ ไม่รู้จะเอาผิดคนที่ปล่อยให้มียุง  
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  จํานวนมากในบ้านนั้นได้อย่างไร จึงจําเป็นต้องออกเป็นเทศบัญญัติขึ้นมา  
  แล้วกําหนดว่าบ้านไหนที่ไม่ดูแลบ้าน และปล่อยให้มียุงมาก ให้ถือว่าบ้านหลังนั้น 
  ก่อเหตุรําคาญ ซึ่งถ้าบ้านไหนเทศบาลไปตรวจพบแล้วปรากฏว่าเป็นแหล่ง 
  เพาะพันธุ์ยุงลายถือว่าเป็นเหตุรําคาญ ซึ่งเดิมทีนั้นหากไม่มีเทศบัญญัติตัวนี้ 
  จะทําไม่ได้ แต่พอมีเทศบัญญัติตัวนี้โดยถ้ากําหนดเป็นเหตุรําคาญ ก็สามารถ  
  ถือว่าเหตุที่มีลูกน้ํายุงลายอยู่ในบ้านมากๆ นั้น ถือเป็นเหตุรําคาญได้ เทศบาล 
  โดยท่านนายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคําสั่งให้  
  ปรับปรุงแก้ไขได้ ถ้าท่านไม่ทําตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือท่านนายกเทศมนตรี 
  สั่งการก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข อันนี้คือที่มาที่ไปของว่า  
  ทําไมข้อ 5 จึงต้องระบุว่าการที่บ้านต่างๆ นั้น ปล่อยให้เกิดน้ําขังและก่อให้เกิด  
  แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายจึงถือว่าเป็นเหตุรําคาญ ต้องขออนุญาตเรียนชี้แจง  
  อย่างนี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล เชิญท่านสมาชิกสภาท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล       

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม วันนี้ในการ 
       ประชุมสภาเทศบาลนครระยองเปน็การ ประชุมในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ  

  ต่อไปผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาล  
  ท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัตเิทศบาลนครระยอง  เรื่อง การควบคุมแหล่ง 
  เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ... โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 17 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
    ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
  ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง เห็นชอบ 
  รับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ 
  ยุงลาย พ.ศ. ...   

มติที่ประชุม   - รับหลักการ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล                      สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 49  

  ญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ 
  คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างเทศบัญญัตินั้น  
  ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
  จะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เห็นสมควรว่าจะใช้ระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติ 
  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลากี่วัน ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 
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นายทศพร  รติยานุวัฒน์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายทศพร  รติยานุวัฒน์ 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมขอเสนอระยะเวลาในการเสนอ 
  คําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 5 วัน  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ ได้เสนอระยะเวลา 
ประธานสภาเทศบาล                      ในการเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 5 วัน  

  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าสภาเทศบาล  
  นครระยองแห่งนี้เห็นชอบกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติต่อ  
  คณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 5 วัน เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
สมาชิกสภาเทศบาล    ถึงแม้ว่า เทศบัญญัติจะต้องมีการพิจารณาตามวาระ ถ้าลองดูในระเบียบ  

  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ระบุว่าเทศบัญญัตินี้  
  สามารถที่จะพิจารณาเป็นวาระเดียวกันได้ โดยกรรมการแปรญัตติก็คือทั้งสภาฯ  
  จะดีหรือไม่ครับ อันนี้ ผมขอหารือครับท่านประธานสภาเทศบาล  
  เพราะเนื่องจากว่าไม่มีงบประมาณการเงินมาเก่ียวข้อง ถ้ากรณีมีเรื่องของ  
  การเงินมาเก่ียวข้อง ถึงจะพิจารณาวาระเดียวไม่ได้ ให้ท่านประธานสภาเทศบาล 
  ลองดูในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นด้วยครับ เพ่ือที่จะได้กระชับขึ้น  
  ช่วงนี้สถานการณ์ โควิด 19 เทศบาลเราก็ควรจัดให้มีการประชุมน้อยครั้งก็จะดีครับ   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล      คือพิจารณารวดเดียว 3 วาระก็ได้ครับ คือใช้เสียง 1 ใน 3 ของผู้ที่เข้าประชุม  

  ทั้งสมาชิกสภาเทศบาล รวมทั้งคณะผู้บริหาร แต่ตอนนี้ที่เมื่อสักครู่ ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ได้ขอเอกสารร่างเทศบัญญัติฉบับเดิม 
  เพ่ือมาเปรียบเทียบ ผมจึงคิดว่าหากมีระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติ  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะได้มีข้อมูลในการกลั่นกรองอีกครั้งหนึ่ง ก็แล้วแต่  
  ทางสภาเทศบาลว่าจะพิจารณารวดเดียว หรือจะมีวาระที่ 2 วาระท่ี 3 อีกก็ได้  
  แต่ถ้าวาระท่ี 2 วาระท่ี  3 นั้น ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเท่าไร เราจะไปประชุมพร้อม 
  กับครั้งหน้าเลยก็ได้ก็ไม่ผิดครับ คือช่วงนี้ต้องเข้าใจว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์ 
  โควิด 19 ถ้าเป็นไปได้เราจะไปพิจารณาวาระที่ 2 วาระท่ี 3 กันในช่วงสมัย 
  ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ในเดือนสิงหาคมเลยก็ได้ แต่ตอนนี้เราจะพิจารณา 
  ในขั้นแปรญัตติไปก่อน โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติทําหน้าที่  
  ของเขาไป ก็แล้วแต่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเลยครับ เชิญท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
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นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ตามท่ีท่านประธานสภาเทศบาลได้ชี้แจง 
สมาชิกสภาเทศบาล    ก็ดีครับ คือถ้าหากว่าไม่ได้รีบร้อนใช้ร่างเทศบัญญัติผมก็เห็นด้วยตามที่  

  ท่านประธานสภาเทศบาลเสนอครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม   

  อีกหรือไม่ครับ 

(  -ไม่มี-  ) 

    - ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม และก็ได้กําหนด  
  วันเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 5 วัน  
  ผมจะขอกําหนดวันในการเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563    

   ระหว่างที่ยังไม่ถึงนั้น จะให้ทางเลขานุการสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ของกิจการ  
  สภาเทศบาลได้เตรียมร่างเทศบัญญัติฉบับเก่าส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
  ได้พิจารณาดูว่ามีข้อที่แตกต่างกันอย่างไร และหากว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  ท่านใดต้องการแปรญัตติ ก็ให้เสนอได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 5  
  มิถุนายน 2563 ได้เลยครับ  

ระเบียบวาระท่ี  8   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  
                           เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล                 เทศบัญญัตเิทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง  

  เพ่ือขอความ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการควบคุม  
  การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

           หลักการ  ปรับปรุงเทศบัญญัติเมืองระยอง ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  หรือปล่อยสัตว์  
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  เหตุผล 
     เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง การควบคุม 
      การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2540 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน 
        และมีหลักเกณฑ์ในการป้องกันอันตรายและเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ที่ไม่เหมาะสม  
      กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ 
      ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือป้องกันอันตราย  
      และเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ จึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 60 ประกอบ 
  มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 บัญญัติให้ 
  เทศบาลมีอํานาจออกเทศบัญญัติกําหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในเขต 
  เทศบาลเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้  โดยอาจกําหนดให้เป็นเขต 
  ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาดหรือไม่เกิน 
  จํานวนที่กําหนด หรือต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

       จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง   
     เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... เพ่ือที่เทศบาลจะได้ 
      ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ในร่างเทศบัญญัติ ขอเชิญครับ   

  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมค่อนข้างจะมีความสุขใจมากท่ีมีกฎหมาย 
  ฉบับนี้ หรือว่าเทศบัญญัติฉบับนี้ออกมา เพราะว่าผมเจอมากับตัวเองเลย  
  คือผมได้ข่ีรถจักรยานยนต์ไปชนสุนัข ไม่ใช่สุนัขจรจัดหรอกครับ เป็นสุนัขมี 
  เจ้าของ ซึ่งเจ้าของได้ปล่อยสุนัขไว้หน้าบ้านโดยไม่มีการกักขัง และเมื่อคืนนี้  
  ลูกชายของผมก็โดนไปอีกคนหนึ่ง ไปทํางานไม่ได้ จึงต้องการจะให้มีเทศบัญญัติ  
  ฉบับนี้ออกมาเร็วๆ แล้วก็มีข้อสังเกตอยู่เรื่องหนึ่ง ที่ท้ายฉบับของเทศบัญญัติ  
  จะมีระบุอัตราโทษค่าปรับเอาไว้ ในเรื่องของลูกน้ํายุงลายเช่นกัน คือต้องการ  
  จะให้มีอัตราโทษค่าปรับไว้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
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นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล      ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานครับ ผมมีเรื่องสอบถามเพ่ือความกระจ่าง คือ ในหน้าที่ 2  
  ในส่วนที่ 1 การควบคุมจํานวนการเลี้ยง ในข้อที่ 9 ให้พ้ืนที่ทั้งหมดในเขต 
  เทศบาลนครระยองเป็นเขตห้ามเลี้ยงสุนัขหรือแมว รวมกันไม่เกินจํานวน 
  ตามท่ีกําหนด ความหมายว่า เทศบาลนครระยองเป็นเขตห้ามเลี้ยงสุนัข 
  หรือแมวรวมกันไม่เกินจํานวนตามที่กําหนด ความหมายคือว่าพ้ืนที่ในเขต 
  เทศบาลนครระยองก็คือบ้านเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครระยองของเรา  
  ผมสงสัยว่าตามวัดต่างๆ นั้น มีสุนัข และแมว ตรงนี้รวมด้วยหรือไม่ครับ 
  ส่วนอีกประเด็นหนึ่ง คือ ในส่วนที่ 2 ข้อที่ 10 บรรทัดสุดท้ายเขียนว่า 
  เพ่ือจัดทําหลักประจําตัวสุนัข และแมว ณ หน่วยรับจดทะเบียนสุนัขและแมว  
  หมายถึงว่าสุนัข และแมว ต่อไปนี้ถ้าเทศบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้นั้น จะต้อง 
  มาจดทะเบียน ไม่ทราบว่าที่เทศบาล หรือที่ไหนครับ เพราะไม่ได้ระบุรายละเอียดตรงนี้  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้สอบถาม เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เกิด  

  ความกระจ่างที่ว่าวัดที่มีสุนัขหรือแมวมากๆ จะทําอย่างไร ตรงนี้มีบทเฉพาะการ  
  แนบท้าย ข้อ 26 ว่าผู้ใดที่มีสัตว์จํานวนที่ไม่เป็นไปตามที่เทศบัญญัตินี้  
  ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เลี้ยงสัตว์ดังกล่าวไปจนกว่าจะเสียชีวิต  
  หลังจากนี้แล้ว ถ้าหากว่าใครจะเลี้ยงใหม่นั้น ต้องมาทําตามเทศบัญญัติฉบับนี้ 
  และต้องมาข้ึนทะเบียนสุนัข แมว ได้ไม่เกินจํานวนที่เทศบัญญัติฉบับนี้กําหนดไว้  
  ซึ่งต่อไปหากว่าใครจะนําสุนัข หรือแมวไปปล่อย ก็จะมีกฎหมายบังคับแล้ว  
  โดยมีกฎหมายเป็นเทศบัญญัติที่ใช้บังคับในเขตเทศบาล และมีกฎหมายเรียกว่า 
  ทารุณกรรมสัตว์อีกต่างหากด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย 
ประธานสภาเทศบาล    แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง   

  เขต 3 ต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่ที่สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายไป คือ ในส่วนที่ 1  
  เกี่ยวกับเรื่องการกําหนดเนื้อที่เลี้ยงสัตว์ ซึ่งตามที่ท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าให้ 
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  เลี้ยงสุนัขหรือแมวไปจนตายนั้น ที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ อย่าลืมนะครับว่าสุนัขกับ 
  แมวคลอดลูกออกมาแต่ละครั้ง ก็ประมาณ 7-8 ตัว และถ้าหากว่ามีกฎหมาย 
  บังคับให้เลี้ยงแค่จํานวน 3 ตัว หรือ 5 ตัว ไม่ทราบว่าที่เหลือเอาไปไหนครับ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

  (  -ไม่มี-  )  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
ประธานสภาเทศบาล     มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
        เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

  หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  

มติที่ประชุม   - รับหลักการ  

ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติ 
 ร่างเทศบัญญัติ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล      นครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ)  

  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือก 
  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติด้วยครับ  

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาเทศบาล    ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามระเบียบข้อบังคับการประชุม 

  สภาท้องถิ่น ได้กําหนดระเบียบเกี่ยวกับคณะกรรมการสภาท้องถิ่นไว้ดังนี้  
  ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 103 และ 104 สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือก 
  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ 
  สภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจําเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  
  ซึ่งข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญ  
  ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
  ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  แล้วแต่กรณี ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                      ได้ชี้แจงไปแล้วว่าการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติมีจํานวน 

  ไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ผมจึงขอถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าท่าน 
  เห็นสมควรว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติสมควรมีกี่ท่าน ขอเชิญเสนอครับ  
เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 
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นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษา  

  นายกเทศมนตรี และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  ผมนายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2  
  ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จํานวน 5 ท่าน 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  

  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จํานวน 5 ท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ  

(  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเพ่ิมเติม เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตต ิ
  ร่างเทศบัญญัติ มีจํานวน 5 ท่าน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ 
  ได้เลยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  

นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ในลําดับที่หนึ่ง ผมขอเสนอให ้
สมาชิกสภาเทศบาล    นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ ได้เสนอนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับที่หนึ่ง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัติล าดับที่หนึ่ง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ในลําดับที่สอง ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ให้นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ ได้เสนอ นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ 

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับที่สอง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัติ ล าดับท่ีสอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ในลําดับที่สาม ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ให้นายณัฐพัฒน์  เขตขัน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ ได้เสนอ นายณัฐพัฒน์  เขตขัน 

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับที่สาม ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายณัฐพัฒน์  เขตขัน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัติ ล าดับท่ีสาม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ในลําดับที่สี่ ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ให้นายสมชาย  แสงสุขขา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ ได้เสนอ นายสมชาย  แสงสุขขา 

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับที่สี่ ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายสมชาย  แสงสุขขา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัติ ล าดับท่ีสี ่

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ในลําดับที่ห้า ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ให้นายอนุสรณ์  สุรนารถ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ ได้เสนอ นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับที่ห้า ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายอนุสรณ์  สุรนารถ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัติ ล าดับท่ีห้า 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิ
ประธานสภาเทศบาล      ครบจํานวนทั้ง 5 ท่าน แล้ว ดังนี้  
     1. นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
     2. นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ 
     3. นายณัฐพัฒน์  เขตขัน 
     4. นายสมชาย  แสงสุขขา 
     5. นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

-  ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการ 
                 สามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติ 

  ร่างเทศบัญญัติ) จํานวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้ 

     1. นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
     2. นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ 
     3. นายณัฐพัฒน์  เขตขัน 
     4. นายสมชาย  แสงสุขขา 
     5. นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

ขอให้คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง  
  (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) ทําหน้าที่ของท่าน ตั้งแต่วันที่ 28  
  พฤษภาคม  2563  ถึงวันที่ 31  พฤษภาคม  2563 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จ านวน 5 ท่าน  
      เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการ  
      แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) ได้แก่ นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา, 
      นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์, นายณัฐพัฒน์  เขตขัน, นายสมชาย  แสงสุขขา 

  นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล         ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  สําราญรื่น 
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายรักเร่  สําราญรื่น สมาชิกสภา  

  เทศบาลนครระยอง เขต 4 เรื่องแรก คือเรื่องการฉีดวัคซีนสุนัข แมว  
  หรือสัตว์เลี้ยงอะไรต่าง  ๆในขณะนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีรถของเจ้าหน้าที ่
  สาธารณสุขไปดําเนินการประชาสัมพันธ ์แล้วก็รับบริการฉีดวัคซีนสุนัข  
  ผลปรากฏว่าไม่ได้ผลครับ ผมมองดูแล้ว ได้ที่ว่าไม่ได้ผลเพราะอะไรนั้น  
  คือ รถประกาศได้วิ่งในช่วงเวลา 13.00 – 14.00 น. ผู้ที่จะมารับบริการสุนัข  
  และแมวออกมาไม่ทันหรอกครับ ควรน่าจะปรับเปลี่ยนเหมือนที่เคยทํา คือตั้งแต ่
  เวลา 16.30 น. จนถึง 18.00 น. โดยตั้งจุดไปตามที่ต่างๆ คือประชาชน 
  ส่วนใหญ่เขาจะทํางานกัน ซึ่งเรื่องนี้มีประชาชนบ่นกันมามาก ซึ่งเสียงรถประกาศ 
  วิ่งผ่านไป แต่ปรากฏว่าประชาชนฟังไม่รู้เรื่องว่าประกาศอะไร ผมจึงต้องการ 
  เสนอท่านประธานสภาเทศบาลฝากไปยังผู้บริหารด้วยว่าตรงนี้เราควรจะใช้ 
  แบบเดิมอย่าใช้แบบนี้เลยครับ มันจะครอบคลุมไม่ได้ ยกตัวอย่างว่าผมออกมา 
  ไม่ทันซึ่งรถวิ่งเลยไปแล้ว ผมไม่รู้เลยครับ และอีกหลายๆ ชุมชน แม้แต่ประธาน 
  ชุมชนเขาก็แจ้งลูกบ้านไม่ทันเหมือนกัน ซึ่งควรจะปรับเปลี่ยน โดยให้ตั้งเต็นท์ 
  ฉีดวัคซีนไปตามจุด หรือตามชุมชนต่างๆ เลย จะได้บริการคล่องตัวกว่านี้ ประชาชนจะ 
  ได้นําสุนัข และแมว มาในช่วงเย็น ซึ่งจะสะดวกกว่าครับ เรื่องที่สอง เรื่องลําโพง 
  เสียงตามสาย พูดกันมาหลายครั้งแล้วนะครับ ซึ่งกองวิชาการและแผนงาน 
  รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ ปัจจุบันข่าวสารอะไรใหม่ๆ หลากหลายออกมา บางจุดดังฟัง 
  ชัดเจน ประชาชนปัจจุบันนี้ไม่เหมือนเมื่อ 10-20 ปีก่อนแล้วนะครับ ในปัจจุบันนี ้
  ประชาชนเอียงหูฟังข่าวกันเลยว่าเทศบาลจะมีข่าวสารอะไรดีๆ ต่อประชาชน  
  แต่บางจุดนั้นไม่รู้ลําโพงกระจายเสียงเป็นอย่างไร โดยบางจุดดัง บางจุดไม่ดัง  
  มีการแจ้งไปแล้วครับ ต้องการจะให้ปรับปรุงระบบเสียงตามสายของเทศบาล 
  ในทุกชุมชน ให้สามารถใช้งานได้ดีเพ่ือประชาชนจะได้รับข่าวสารที่ดีๆ  
  ข่าวสารใหม่ๆ อย่างเทศบัญญัติสุนัข หมา แมว แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย   
  เพราะตอนนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน 1 ท่าน  
  เขาก็ลงพื้นที่ รับผิดชอบครัวเรือน 10 หลังคาเรือน ในชุมชนนั้นมีอาสาสมัคร   
  สาธารณสุขประจําหมู่บ้านดูแลเรื่องลูกน้ํายุงลายแล้ว ซึ่งเขาจะชี้แจงกับ 
  ประชาชนให้ทราบถึงพิษภัยยุงลาย เราไม่ทราบได้ว่าบ้านไหนจะมียุงลายมาก 
  หรือน้อย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ไปพ่นยา แต่ไม่ได้พ่นทุกบ้าน พ่นบ้านนี้ยุง 
  ก็ฉลาดหนีไปอยู่บ้านอื่น อันนี้เรื่องจริงนะครับ ถ้าเราจะมีบทลงโทษอะไรต่างๆ นั้น  
  คือถ้าหากว่าบ้านไหนไม่ให้เทศบาลเราฉีดพ่นควันนั้น เราก็น่าจะมีบทลงโทษไว้ด้วย  
  ในซอยฉีดอยู่ 5 บ้าน อีก 10 กว่าบ้านไม่ได้ฉีด ประชาชนบ่นว่าพ่นแล้วทําให้ 
  เสื้อผ้าเหม็นบ้าง อะไรบ้าง มันเป็นเช่นนี้ครับ ซึ่งเราก็ต้องการจะแก้ปัญหาให ้
  ตรงจุดมากๆ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย ผมเลยพูดถึงเรื่องนี้ว่าเสียงตามสายตอนนี้ 
  มีความสําคัญอย่างยิ่งครับ ต้องการจะให้แก้ไขให้ได้ดี ส่วนเรื่องท่ีสาม ผมต้องการ 
  จะฝากท่านประธานสภาเทศบาล เรื่องการทํางานของเจ้าหน้าที่ในส่วนกองต่างๆ  
  ที่รับผิดชอบ คือ มีประชาชน ประธานชุมชน ที่เขาแจ้งข่าวสารขอความอนุเคราะห์  
  เรื่องนั้นเรื่องนี้ ในหลายๆเรื่อง ไม่ค่อยได้รับการแก้ไข ถึงบางเรื่องได้รับการแก้ไข  
  แต่ก็ใช้เวลานานมาก ซึ่งบางเรื่องสมาชิกสภาเทศบาลเองก็ได้แจ้งเรื่องมายังเทศบาล  
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  แต่ไม่ทราบว่าติดขัดอะไรตรงไหน อยากจะฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป 
  ถึงผู้บริหารให้สั่งการให้รวดเร็ว เพราะงานนี้เป็นงานบริการของประชาชน  
  เราสมาชิกสภาเทศบาล เรามาจากการเลือกตั้งของประชาชน เราไม่ได้ทําหน้าที่ 
  ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเดียว เราก็ต้องดูแลใส่ใจไปยังประชาชนด้วย เพราะเรามา 
  จากการเลือกตั้ง เราต้องตระหนักตรงนี้ ผมเชื่อเหลือเกินว่าสมาชิกสภาเทศบาลนี้ 
  เขาดูแลชาวบ้าน สมาชิกสภาเทศบาลแจ้งมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับ 
  ที่รวดเร็ว แล้วเราจะให้ ประธานชุมชน ประชาชนมาเขียนคําร้องเองจะได้เหรอครับ  
  ทําไมเราถึงจะต้องแจ้งสั่งการมาท่ีท่านนายกเทศมนตรีอย่างเดียว หัวหน้าใน 
  แต่ละกองงานเขามีการควบคุมอยู่แล้ว คือต้องการให้รวดเร็วกระชับ ฉับไว  
  อย่าให้เฉื่อยชาแบบนี้ ถ้าไม่โทรมาท่ีท่านนายกเทศมนตรี ท่านนายกเทศมนตรี 
  ก็ไม่ได้มีการสั่งการ แต่พอท่านนายกเทศมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่ก็รีบดําเนินการ 
  อย่างรวดเร็วเลยครับ ผมต้องการจะฝากไว้ 3 เรื่อง ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย 
  ของประชาชนที่ฝากผมมา หลายๆ คนก็จะเป็นแบบนี้ ทุกๆ เขตก็จะเป็นแบบนี้  
  ก็ต้องฝากไว้ด้วย ขอบคุณมากครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  สําราญรื่น  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล ก่อนอื่นต้องแสดงความคิดเห็นสนับสนุนในเรื่องของ 

  ข้อห่วงใยของสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  สําราญรื่น ขออนุญาตที่เอ่ยนาม  
  ในเรื่องของการทํางานของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยอง ซึ่งผมเองก็ได้รับคํา 
  ร้องเรียนจากประชาชนหลายๆ ครั้ง เหมือนกันว่าขณะนี้ปัจจุบันนี้มีการทํางาน 
  ค่อนข้างล่าช้า บางครั้งแจ้งมาก็ดําเนินการก็ค่อนข้างนาน เรื่องบางเรื่องใช้เวลา 
  ไม่นานก็น่าจะแก้ไขให้ได้แล้ว ปัจจุบันนี้อ้างว่าติดงาน งานเยอะบ้าง อะไรบ้าง  
  ขออนุญาตฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารให้ช่วยกําชับแก้ไข 
  ในเรื่องนี้ด้วย ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือต้องการจะสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่อง 
  ของการก่อสร้างอาคารสํานักงานหลังใหม่ ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
  ถ้าท่านจําได้ในเรื่องของโครงการนี้น่าจะผ่านสภาเทศบาลนครระยองของเราไป 
  ไม่ต่ํากว่า 4-5 ปีแล้ว ปัจจุบันนี้หยุดการก่อสร้างมานานเป็นปีแล้ว ซึ่งผมเอง 
  ได้รับคําถามจากประชาชนจํานวนมากว่าเทศบาลจะดําเนินการอย่างไร จะปล่อย 
  ให้ทิ้งไว้อย่างนี้หรืออย่างไร เพราะว่าจําได้ว่าโครงการนี้น่าจะเกิดตั้งแต่ตอนที ่
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองของเรายังมีจํานวนครบ 24 ท่าน แต่ปัจจุบันนี้ 
  ได้เสียชีวิตไปแล้ว จํานวน 3 ท่านเพราะฉะนั้นผมเองก็มีความกังวล ต้องการจะ 
  สอบถามว่าจะดําเนินการอย่างไรบ้าง หากปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ก็จะดูไม่ด ี
  และเทศบาลเราเองก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้สักครั้งหนึ่ง  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล       เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
 
 



 36 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยองเขต 4 ท่านประธานครับ 
      ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  สําราญรื่น และท่านสมาชิกสภา  

  เทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล คือ จริงๆ แล้วเรื่องอาคารใหม่นั้น ผมก็ไม่ต้องการ 
  จะเอ่ยถึงเรื่องนี้เท่าไร เพราะว่าประชาชนหลายท่านถามมาว่าจะปล่อยให้รกร้าง 
  หรืออย่างไร ผมก็มีส่วนร่วมในการอนุมัติงบประมาณตรงนี้ จึงต้องการจะสอบถาม 
  ว่าเราจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้หรืออย่างไรครับ ต้องการจะให้ผู้บริหารตอบให ้
  ประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านได้รับทราบด้วย และมีท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ได้สอบถามมาเหมือนกันว่า หากเทศบาลขออนุมัติในวันนี้และสภาเทศบาลนครระยอง 
  ได้ผ่านร่างเทศบัญญัติไปแล้วเรื่องสุนัขแมวต่างๆ นั้น แล้วสุนัขจรจัดทางเทศบาล 
  มีการจัดการสุนัขจรจัดเหล่านี้ไปบ้างหรือยัง ฝากถามท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหารด้วย แล้วช่วงนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าติดเชื้อโควิดหรืออย่างไร  
  เพราะว่าโครงการต่างๆ ช้ามาก ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ผ่านสภาเทศบาลไปแล้ว 
  หลายสิบโครงการก็ยังไม่ได้ดําเนินการ ซึ่งช่วงนี้ก็น่าจะเขียนออกมาได้แล้ว  
  เพราะว่าหลายจุดมีความเดือดร้อน อย่างเช่นบริเวณก้นปึกเขาก็เดือดร้อน  
  ซึ่งโรงเรียนก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้ว ถนนก็แคบ ต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหารด้วย และเมื่อสักครู่ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่   
  สําราญรื่น ขออนุญาตเอ่ยนาม บอกว่าเรื่องไฟฟ้าต่างๆ ก็ค่อนข้างช้า ก็ต้องขอ 
  ฝากท่านประธานสภาเทศบาลด้วยอีกหนึ่งเรื่อง ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล       เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา   

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขออนุญาตถอดหน้ากากอนามัยครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมคงไม่มี 
  เรื่องร้องเรียน ในเรื่องของความเดือดร้อนประชาชน แต่ที่จะร้องเรียนคือน่าจะ 
  เรื่องของสมาชิกสภาเทศบาลกันเองนี่แหละครับ คือต้องการจะฝากถึง 
  ท่านนายกเทศมนตรี รวมถึงท่านเลขานุการสภาเทศบาลด้วย ท่านประธานสภา 
  เทศบาลคงจําได้ว่าเราเอง เราก็อดทนที่ใช้ห้องนี้ประชุมสภาเทศบาลมาเป็นเวลา 
  หลายปีแล้ว และเราก็ดีใจว่าจะได้อาคารเทศบาลหลังใหม่ แต่จนบัดนี้เราก็ไม่ได้ 
  รับการยืนยันว่าอาคารเทศบาลหลังใหม่นั้นจะแล้วเสร็จเมื่อไร ถูกหรือไม่ครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านประธานสภาเทศบาลลองดูโต๊ะนั่งประชุมของ 
  สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนามครับ นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย  
  ผมเห็นมีสก็อตเทปแปะข้างๆ โต๊ะ เนื่องจากไม้ฉีกหมดแล้ว เราเป็นห้องประชุม 
  สภาเทศบาลนครนะครับ เราผ่านงบประมาณสภาเทศบาลไม่ว่าเป็นหลายร้อยล้าน  
  เราก็ผ่านให้แล้ว เพื่อใช้ในการพัฒนาบ้านเมือง แต่ที่จริงโต๊ะประชุมสภาเทศบาล 
  เป็นครุภัณฑ์อย่างหนึ่ง รถยนต์คันหนึ่งหลายๆล้าน ยังซื้อได้เลย แล้วห้องนี้ก็ไม่ได ้
  ใช้แค่ประชุมสภาเทศบาลอย่างเดียวครับท่านประธานสภาเทศบาล ซึ่งเราใช้ประชุม 
  แทบทุกวันที่เทศบาลมีการจัดประชุม ผมมานั่งเก้าอ้ีเห็นแล้วว่าบางตัวควรจะต้อง 
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  เปลี่ยนได้แล้วครับ เพราะว่าเก้าอ้ีมันเอียงข้างหนึ่ง ผมต้องการจะฝากท่านเลขานุการ 
  สภาเทศบาลช่วยดูเรื่องนี้ด้วย เพราะห้องประชุมสภาเทศบาลอาจจะเป็นหน้าที่ 
  โดยตรงของท่านนะครับ จะบอกว่าเราไม่มีงบประมาณก็คงไม่ใช่  ผมว่าเราขาด 
  การดูแลมากกว่าครับ และเมื่อหากว่าเราซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวมาแล้ว และต่อไปม ี
  อาคารหลังใหม่ โต๊ะเก้าอ้ีนั้นๆ ก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ทางอ่ืนได้  
  ท่านประธานสภาเทศบาลท่านลองมานั่งดูบ้างครับ ซึ่งท่านก็เคยนั่งมาก่อน 
  ใช่หรือไม่ ความอึดอัดมันก็มี บางครั้งเราประชุมร่างเทศบัญญัติรายจ่ายประจําปี  
  ซึ่งต้องใช้เวลาในการประชุมนานพอสมควร บางครั้งนาน 6 ชั่วโมง ก็เคยมี  
  ผมต้องการเข้าห้องน้ําผมยังเกรงใจเลยครับ เพราะผมจะเดินออกไปนั้นก็จะต้อง 
  เดินผ่านหลายโต๊ะเหลือเกิน ที่จริงผมก็ไม่ต้องการที่จะพูดหรอกครับ แต่ผมว่า 
  สมควรต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบ้าง ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล       เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ผมขออนุญาตนําเสนอเก่ียวกับเรื่องความ 
      เดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องโครงการก่อสร้างสะพานดํา   
        หรอืโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน หรอืสะพานของสาํนักงาน  

  ชลประทานที่ 9 การก่อสร้างสะพานเป็นสิ่งที่ดี แต่ผมคิดว่าเบื้องต้นเลยนั้น 
  ประชาชนน่าจะมีความเคลือบแคลงสงสัย ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสะพานนี้ 
  ไม่ใช่สะพานของเทศบาลนครระยอง ซึ่งเป็นสะพานของสํานักงานชลประทาน 
  ที่ 9 ที่เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง ผมต้องการให้พวกเรานึกถึงสภาพของถนนริมน้ํา 
  ที่จะข้ามคลองชลประทานไปทางเขตเทศบาลนครระยอง ทางฝั่งทิศตะวันออก 
  ทั้งหมด ซึ่งถ้าหากเรานึกภาพตามนั้น เราจะเห็นว่ามีท้ังหมด จํานวน 4 สะพาน  
  ที่จะข้ามไป คือ 1. สะพานเพลินตา 2. สะพานดําที่จะก่อสร้าง  
  3. สะพานเทศบาล 15   4. สะพานก้นปึก ปัจจุบันสะพานก้นปึกถูกทําลาย 
  ทิ้งไปแล้ว เพื่อทําการปรับปรุงใหม่ เพราะฉะนั้นจะเหลือใช้อยู่แค่ 3 สะพาน  
  และตามที่สํานักงานชลประทานที่ 9 ได้แจ้งประกาศว่าจะดําเนินการรื้อสะพานดํา  
  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะทําให้พี่น้องในเขตเทศบาลนครระยอง  
  และใกล้เคียงท่ีใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักทางหนึ่งของเทศบาล ได้รับผลกระทบ 
  เป็นอย่างสูง ฉะนั้นผมจึงต้องการนําเสนอให้เทศบาลนครระยอง ได้หารือกับ 
  ทางชลประทาน และทางตํารวจด้วย สุดท้ายแล้วก็คือทางสาธารณสุขจังหวัดระยอง  
  ว่าในเรื่องของการเจ็บป่วยคือในการใช้ถนนเพ่ือใช้รถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยนั้น  
  จะต้องใช้เส้นทางนี้บ่อยมาก ในเรื่องของการป้องกันอุบัติภัย ในเรื่องของการ 
  ส่งเด็กนักเรียน หรือพ่อค้าประชาชนที่อาศัยอยู่ทางนั้น ข้ามมาทางฝั่งนี้เพื่อที่จะ 
  เดินทางมาทํางาน ได้รับผลกระทบอย่างสูง ฉะนั้น ผมต้องการจะให้เทศบาลนครระยอง 
  ได้หารือกับทางสํานักงานชลประทานที่ 9 ว่ามีแนวทางในการจัดการอย่างไร  
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  เช่น หลังจากท่ีมีการทุบสะพานเพื่อทําใหม่แล้วนั้นจะมีการทําสะพานสํารอง 
  หรือไม่ จะมีการจัดการจราจรอย่างไร เพราะประเด็นคือในส่วนของประชาชน 
  ในเขตเทศบาลนครระยองนั้นได้รับผลกระทบน่าจะเกิน 50 เปอร์เซ็นต์  
  ว่าถนนเส้นนี้จะเป็นทางออกท่ีเป็นทางเบี่ยงทางหนึ่งของถนนตากสินมหาราชด้วย  
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตํารวจที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนริมน้ํา- ท่าเกตุ ผมว่าน่าจะมี 
  ประมาณ 500 - 600 คน และประชาชนทั้งหลายก็น่าจะได้รับผลกระทบ 
  เป็นอย่างสูง ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง 
  ท่านนายกเทศมนตรีให้ดําเนินการด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล       เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 5 ท่าน ที่ได้ขึ้นมาพูดถึงเรื่องปัญหาต่างๆ  

  เพ่ือให้เทศบาลช่วยแก้ไข ก็ในหลายๆ เรื่องที่ล่าช้า ผมจะไปกําชับเจ้าหน้าที ่
  แต่ละกองงานว่าถ้าเกิดมีเรื่องร้องเรียนเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นทางคําร้อง หรือจะ 
  ทางโทรศัพท์ ก็ให้เร่งดําเนินการโดยเร็ว ถ้าเกิดเหตุล่าช้าอย่างไร ให้ช่วยแจ้ง 
  กลับไปด้วย ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ว่าที่มันช้าเพราะอะไร ถ้าหากว่าไม่ช้าก็ให ้
  เร่งทําเลย เพ่ือจะได้เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  
  ส่วนเรื่องฉีดวัคซีนสุนัข และแมวนั้น บังเอิญช่วงนี้เป็นช่วง โควิด 19  
  จึงไม่ต้องการที่จะไปกางเต็นท์รวม หากผ่านช่วง โควิด 19 นี้ไปแล้ว  
  การฉีดวัคซีนสุนัข และแมว ก็คงเข้าลักษณะแบบเดิมคือ ไปฉีดในช่วงเวลา 
  ประมาณ 17.00 – 19.00 น. หรือประมาณ 16.00 – 18.00 น. เพ่ือให ้
  ประชาชนได้นําสุนัข และแมวมาฉีดอย่างพร้อมเพรียงกัน เรื่องนี้จะรับไปแก้ไขให้  
  ส่วนเรื่องอาคารสํานักงานเทศบาลหลังใหม่ ผมให้ทางกองช่างไปสํารวจแล้วว่า 
  จะต้องมีอะไรทําเพ่ิมเติม ใช้เงินส่วนที่เหลือพยายามทําให้แล้วเสร็จ แล้วก็นําเสนอ 
  เพ่ือที่จะประกวดราคาเพ่ือที่จะต่อเติมจนงานแล้วเสร็จ ขณะนี้ได้แจ้งเลิกสัญญา 
  กับผู้รับเหมารายเก่าแล้ว ซึ่งจะเร่งดําเนินการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย เพื่อจะได้ใช้ 
  ตึกใหม่ด้วยกัน ส่วนเรื่องโต๊ะ เก้าอ้ี ผมคิดว่านานๆ เราจะประชุมกันสักครั้งหนึ่ง  
  และอนาคตข้างหน้าเราก็จะย้ายไปทํางานกันที่อาคารเทศบาลหลังใหม่อยู่แล้ว  
  เลยยังไม่ได้ดําเนินการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ีใหม่ เพราะหากใช้งานไปแล้วถ้าหากว่า 
  เกิดการชํารุดเสียหาย จะไม่เหมาะสม ไม่สวยงาม ถ้าหากว่าปัจจุบันนี้ที่ใช้งานอยู่ 
  ไม่สะดวกก็อาจจะปรับปรุงให้ใหม่นะครับ ปรับปรุงให้เหมาะสม ส่วนเรื่องสะพานดํา 
  ผมได้ทําหนังสือไปยังกรมชลประทานจังหวัดแล้ว ว่าขอรายละเอียด หลักการใน 
  การก่อสร้าง เวลาเท่าไร แต่ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับมา แล้วก็ได้หารือ 
  เกี่ยวกับเรื่องการจราจรด้วย เพื่อจะมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่า 
  ถ้าหากปิดสะพานดําเพื่อทําการปรับปรุงแล้วไม่มีทางเบี่ยงจะต้องไปอย่างไร  
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  เช่น หากว่ามาจากทางซอยสองพ่ีน้อง ก็อาจจะต้องเข้าทางไผ่ 3 และมาออก 
  ต้นยางใหญ่ มาทางหลังอําเภอ หรืออาจจะมาออกทางริมน้ํา ไปทางต้นยางใหญ่  
  เพ่ืออ้อมไปทางไผ่ 3 แล้วไปออกทางสองพ่ีน้อง คือหากว่าได้หนังสือจาก 
  ชลประทานจังหวัดแล้ว แล้วผมจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามในเรื่องอะไรต่างๆ  ในเรื่องความ 
  เป็นห่วงเป็นใยประชาชนขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตร ีมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล       จะ อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เมื่อครู่เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลได้แจก 

  เทศบัญญัติฉบับเก่า ทั้ง 2  ฉบับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
  ยังไม่ได้เอกสารดังกล่าวบ้าง  

(  -ไม่มี-  ) 

- เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับเอกสารเทศบัญญัติฉบับเก่า  
  ทั้ง 2  ฉบับ แล้ว และเมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปราย 
  เพ่ิมเติม วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระ 
  การประชุมแล้ว ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
  ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  
  ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   

 
(ปิดประชุมเวลา 15.50 น.) 
 

 

            (ลงชื่อ)                                           ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี) 
                                                        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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