
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี 3 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
5. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
10. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
11. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายประเสริฐ   ฟูาประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายไพรทูรย์   รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี  (ติดราชการ) 
2. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี (ติดราชการ) 
3. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาปุวย) 
4. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาปุวย) 
5. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาปุวย) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล 
3. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล 
4. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
5. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8 นายปรีชา สาลี  ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
10. นางสาวสุภัทรา สุภาพ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย ์
12. นางสุภา ข างาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
13. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
14. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝุายปกครอง 
15. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝุายการเจ้าหน้าที่ 
16. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
17. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน 
18. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. นายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝุายช่างสุขาภิบาล 
20. นางสาวกนกอร ธิบูรณ์บุญ หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
21. นางจิรายุศิริ พรหมอินทร์ หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
22. นางสาวณัฐพัชร อุดไว แพทย์แผนไทย  
23. นายจัรพันธ์ จันเขตร  นักทรัพยากรบุคคล 
24. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
25. นายเศรษฐา บุตรหนู ผู้อ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
26. นายสุริยะ ศิริวัฒน์ หัวหน้าฝุายสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
2. นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
3. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
4. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
5. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
6. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
7. นายไพรัตน์ วังบอน รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
8. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
9. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
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10. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
12. นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย หัวหน้าฝุายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
13. นางสาวดวงพร เสงี่ยมรัตน์ หัวหน้าฝุายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
14. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
15. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝุายนิติการ 
16. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
17. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝุายงบประมาณ 
18. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
19. นายปิยะ เพ็งเรือง หัวหน้าฝุายการโยธา 
20. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝุายบริการสิ่งแวดล้อม 
21. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน้าฝุายปูองกันและควบคุมโรค 
22. นางสาวณัฐริกา ซื่อมาก หัวหน้าฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
23. นางสาวเจนนรี กล่อมแก้ว หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
24. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล 
25. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา 
26. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชน 
27. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  
  ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                     ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 
        นายกเทศมนตรี ท่านหวัหน้าส่วนราชการ ท่านสือ่มวลชน  และผู้เข้าร่วม 

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1  บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการเปิดประชุม      
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศเรียกประชุมด้วยครับ  

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   - ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล        สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563  

     ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
  ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2563 ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ   
  สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม  2563  เป็นต้นไป  
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
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     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแต่วันที่ 10  
  สิงหาคม 2563  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน ประกาศ ณ วันที่  20   
  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม วันนี้ผมมีเรื่องแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล   ให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ เป็นเรื่องเก่ียวกับการ     
   รับโอน บรรจุ และแต่งตั้งพนักงานเทศบาล จ านวน 15 ท่าน 

  ให้มาเป็นพนักงานเทศบาล ดังนี้  
1. เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย คือ นางสาวสุภัทรา   

  สุภาพ หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)  
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็น 
  ผู้ผ่านการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)  
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30  
  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

2. เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย คือ นางสาวอัญริฬห์   
  ทิพย์ธนวิกรม พนักงานเทศบาล ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
  (นักบริหารงานทั่วไป) เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ 
  ผ่านการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) ส านักปลัดเทศบาล  
  เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เดือน สิงหาคม   
  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

      3. เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย คือ นางจิรายุศิริ   
       พรหมอินทร์ พนกังานเทศบาล ต าแหนง่หัวหนา้ฝาุยอ านวยการ  
       (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัดส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบล  
        มะขามคู ่อ าเภอนคิมพัฒนา จงัหวัดระยอง มาด ารงต าแหนง่หัวหนา้ฝาุย  
        บริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง  
       ทัง้นี ้ตั้งแตว่ันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 
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      4. เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  
         จากบญัชีพนกังาน เทศบาลผูผ้่านการสรรหาเพ่ือแตง่ต้ังให้ด ารงต าแหนง่  
       สายงานผูบ้รหิาร จ านวน 1 ราย คือ นางสาวกนกอร  ธิบูรณ์บุญ  
       วุฒริัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       ช านาญการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน  
       กองวชิาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
       ซึ่งเป็นผูผ้่านการสรรหา เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารได้ในต าแหน่ง 
       นกับรหิารงานทัว่ไป  ระดับต้น ตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล  
       ให้ด ารงต าแหนง่ สายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงาน 
       เทศบาลผูผ้่านการสรรหา เพ่ือแตง่ต้ังให้ด ารงต าแหนง่สายงานผูบ้รหิาร    
       ลงวนัที ่31 มีนาคม 2563 ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝุาย บริหาร 
       งานทัว่ไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) กองช่าง เทศบาลนครระยอง   
       จังหวัดระยอง ท้ังนี ้ตั้งแตว่ันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

      5. เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนต าบลมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล  
       จ านวน 1 ราย คือ นายจักรพันธ์  จันเขตร พนักงานส่วนต าบล  
       ต าแหนง่นักทรัพยากร บุคคลปฏิบัติการ สังกัดส านักงานปลัด องค์การบริหาร- 
       ส่วนต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง มาบรรจเุป็นพนกังานเทศบาล   
       และแตง่ต้ังให้ด ารงต าแหนง่นักทรัพยากรบคุคลปฏิบัติการ งานบรรจุแตง่ต้ัง  
       และอัตราก าลัง ฝุายการเจ้าหนา้ท่ี ส านกัปลดัเทศบาล เทศบาลนครระยอง  
       ทัง้นี ้ตั้งแตว่ันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

      6. เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล  
       จ านวน 1 ราย  บรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  
       และได้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง คือ นางสาวณัฐพัชร  อุดไว วุฒิการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
       เป็นผูส้อบแข่งขันไดเ้พ่ือบรรจุแตง่ต้ังให้ด ารงต าแหนง่แพทยแ์ผนไทยปฏบิตักิาร   
       งานแพทยแ์ผนไทย ฝุายบริการการแพทยแ์ละ พยาบาล กองการแพทย์   
       เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

      7. เรื่อง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 ราย  
       คือ นายศรัญย ์ สาครเสถียร ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  
       ต าแหนง่ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดกรอกยายชาสงักัด  
       ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มาเป็นพนักงานครูเทศบาล  
       ด ารงต าแหนง่ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนนครระยองวทิยาคม  
       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ท้ังนี ้ตั้งแตว่ันท่ี 1  
       เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 
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      8. เรื่อง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
      1.) รับโอน นางสาวสุริศา  โสภณเลิศพงศ์ ข้าราชการครูและบุคลากร  
       ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ต าแหนง่ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรยีน  
       วัดยานนาวา สังกัดส านักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร มาเป็นพนักงานครูเทศบาล  
       ด ารงต าแหนง่ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรยีนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ท้ังนี ้ตั้งแตว่ันท่ี 16  
       เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

      2.) นางสาวศิริพร  มณีแสง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       กรุงเทพมหานคร ต าแหนง่ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรยีนวัดแจงร้อน  
       สังกัดส านกังานเขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร มาเปน็พนกังานครูเทศบาล  
       ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ท้ังนี ้ตั้งแตว่ันท่ี 29  
       เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

      9. เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 ราย คือ นางสาววารีทิพย์   
       หะโท พนกังานส่วนต าบล ต าแหนง่นักวิชาการศึกษาปฏิบตักิาร  
       สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาขวัญ  
       มาเปน็พนกังานครูเทศบาล  ด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  
       เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

      10. เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล จ านวน 1 ราย  คือ 
       นางสาวฐานวีร์  สวัสดี พนักงานครูเทศบาล ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ  
       โรงเรียนเทศบาลบา้นเพ 1 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านเพ  
       มาเปน็พนกังานครูเทศบาล ด ารงต าแหนง่ครู วทิยฐานะครูช านาญการ  
       โรงเรียนสาธติเทศบาลนครระยอง สงักัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง  
       จังหวัดระยอง ท้ังนี ้ตั้งแตว่ันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

      11. เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานครูเทศบาล  
       จ านวน 4 ราย ได้แก่  
      1.) นางสาวพิชชานันท์  ขวัญวงษ์ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ  
       วุฒกิารศึกษาศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเอกภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี)  
       แตง่ต้ังให้ด ารงต าแหนง่ครูผู้ช่วย โรงเรยีนเทศบาลวัดลุ่มมหาชยัชุมพล  
       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง  
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  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

      2.) นายสิรภพ  ศิริภักดิ์ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ วุฒิการศึกษา  
       การศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) แต่งตั้งให้ด ารง  
       ต าแหนง่ครูผู้ช่วย โรงเรยีนสาธิตเทศบาลนครระยอง สงักัดกองการศึกษา  
       เทศบาลนครระยอง  

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

      3.) นางสาวนัจนันท์  ไกลถิ่น ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ วุฒิการศึกษา  
       ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) แต่งตั้งให้ด ารง  
       ต าแหนง่ครูผู้ช่วย โรงเรยีนนครระยองวทิยาคม สังกัดกองการศึกษา  
       เทศบาลนครระยอง  

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

      4). นางสาวจุฑามาศ  อินทนนท์ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ วุฒิการศึกษา  
       ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) แต่งตั้งให้ด ารง  
       ต าแหนง่ครูผู้ช่วย โรงเรยีนนครระยองวทิยาคม สังกัดกองการศึกษา  
       เทศบาลนครระยองท้ังนี ้ตั้งแตว่ันท่ี 3 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ในนามของเทศบาลนครระยองก็ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับทุกท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล      

มติที่ประชุม   - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2  
                       ประจ าปี 2563 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล             สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563  
                            เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไข 

  รายงานการประชุมขอเชิญครับ  

(  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  

  สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563   
  โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2  
  ประจ าปี 2563 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563   

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  
                    เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ... วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง การควบคุมแหล่ง 
ประธานสภาเทศบาล    เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ... วาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ขอเชิญท่านคณะกรรมการ 

  แปรญัตติร่างข้อบัญญัตกิรุณาท าหน้าที่ของท่านด้วยครับ เชิญท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลนครระยอง นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  จากบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล  
  นครระยอง ในการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  
  เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ...  วันที่ 5  มิถุนายน  2563  
  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

  ผู้มาประชุม        
  1. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม   นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย 

ในวันที่ 1  มิถุนายน  2563 ที่ประชุมได้มีมติเลือกนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา    
  เป็นประธานกรรมการ นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ เป็นกรรมการ   
  นายณัฐพัฒน์  เขตขัน   เป็นกรรมการ นายสมชาย  แสงสุขขา เป็นกรรมการ  
  และนายอนุสรณ์  สุรนารถ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที ่
  พิจารณาค าขอแปรญัตติและค าขอแก้ไข     ร่างเทศบัญญัติ  ตามร่างเทศบัญญัติ 
  เทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ...  
  ที่ประธานสภาเทศบาลได้ส่งให้ ดังต่อไปนี้  

                        ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ 
  ยุงลาย พ.ศ. ... 
   1) บันทึกหลักการและเหตุผล  

      หลักการ ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง ว่าด้วย การควบคุมแหล่ง 
  เพาะพันธุ์ยุงลาย 
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       เหตุผล  เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมแหล่ง 
  เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2548 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน และมี 
  หลักเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสมในการปูองกันควบคุมโรค และสุขอนามัยในปัจจุบัน  
  โดยเฉพาะในเรื่องแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อันได้แก่ ภาชนะท่ีน้ าขัง หรือเศษ  
  วัสดุที่มีน้ าขังหรือสภาวะที่มีน้ าขัง ในบริเวณอาคารบ้านเรือน ซึ่งหากไม่มีการ 
  ดูแลเปลี่ยนน้ าเป็นประจ า หรือใส่สารเคมี หรือปล่อยให้เกิดสภาวะ  ที่มีน้ าขัง  
  อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และท าให้เกิดโรคติดต่อได้ ดังนั้น  
  เพ่ือเป็นการปูองกันควบคุมโรคและสุขอนามัยของประชาชน จึงจ าเป็นต้อง  
  ตราเทศบัญญัตินี้ 

 

                   ปรากฏว่า ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 มิถุนายน  2563  ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ  
  และไม่มีการแก้ไขเทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมแหล่ง 
  เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ... แต่ประการใด ซึ่งถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัต ิ
  การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20 คณะกรรมการจึงเห็นควรให้คงไว ้
  ตามร่างเดิม และที่ประชุม มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง   
  เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ... ของเทศบาลนครระยอง         
  ที่ได้ตรวจพิจารณาแล้วต่อประธานสภาเทศบาลพร้อมรายงานการประชุม  
  มาเพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระที่สามต่อไป 

      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ และคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล                     แปรญัตติทุกท่าน เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอค าแปรญัตติ  ในการ 

  พิจารณาวาระท่ี 2 นี้ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  
  เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ... โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 15 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน,  
    ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 15 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3 และในวาระนี้ไม่มีการอภิปรายนะครับ  
  ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
  เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ 
  ยุงลาย พ.ศ. ...  โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  
  เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563 โปรดยกมือด้วยครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 15 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน, 
    ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 15 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล    เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาล  

  นครระยอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ... โดยเห็นชอบให้ตราเป็น 
  เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563   

มติที่ประชุม      - เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
     พ.ศ. ... โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุม 

  แหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563  

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง 
           เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
ประธานสภาเทศบาล    หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... ขอเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติกรุณา 

  ท าหน้าที่ของท่านด้วยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง นายอนุสรณ์   
  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  จากบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล  
  นครระยอง ในการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  
  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... วันที่ 5  มิถุนายน  2563 
  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

  ผู้มาประชุม        
  1. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา 

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

  ผู้เข้าร่วมประชุม   นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย 

ในวันที่ 1  มิถุนายน  2563 ที่ประชุมได้มีมติเลือกนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา    
  เป็นประธานกรรมการ นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ เป็นกรรมการ   
  นายณัฐพัฒน์  เขตขัน   เป็นกรรมการ นายสมชาย  แสงสุขขา เป็นกรรมการ  
  และนายอนุสรณ์  สุรนารถ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที ่
  พิจารณาค าขอแปรญัตติและค าขอแก้ไข     ร่างเทศบัญญัติ  ตามร่างเทศบัญญัติ 
  เทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...  
  ที่ประธานสภาเทศบาลได้ส่งให้ ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 



 11 

                         ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ 
  ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... 

1) บันทึกหลักการและเหตุผล 

      หลักการ ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... 

      เหตุผล  เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2540 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน และมีหลักเกณฑ์ 
  ในการปูองกันอันตราย และเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ที่ไม่เหมาะสมกับ 
  สภาวการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ 
  ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือปูองกันอันตราย  
  และเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ จึงจ าเป็นต้อง   ตราเทศบัญญัตินี้ 

                   ปรากฏว่า ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 มิถุนายน  2563  ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ  
  และไม่มีการแก้ไขเทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมการ 
  เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... แต่ประการใด ซึ่งถูกต้องเป็นไปตาม 
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 29 คณะกรรมการจึง 
  เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม และที่ประชุม มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
  นครระยอง  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... ของเทศบาล 
  นครระยอง ที่ได้ตรวจพิจารณาแล้วต่อประธานสภาเทศบาลพร้อมรายงาน 
  การประชุมมาเพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาในวาระท่ีสอง  
  และวาระที่สามต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ และคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล                     แปรญัตติทุกท่าน เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอค าแปรญัตติ  ในการ 

  พิจารณาวาระท่ี 2 นี้ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  
  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...  โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 15 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน, 
    ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 15 คน งดออกเสียง 2 ท่าน 
  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3 และในวาระนี้ไม่มีการอภิปรายนะครับ  
  ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
  เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ 
  ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  
  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 โปรดยกมือด้วยครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 15 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน, 
    ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 15 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน
ประธานสภาเทศบาล    เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาล  

  นครระยอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...  
  โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุม 
  การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2563   

มติที่ประชุม      - เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
     หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...  โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  
    เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2563  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ขออนุญาต 

  ท่านประธานสภาเทศบาล เนื่องจากระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ขอความ 
  เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  เป็นเรื่องทีใ่ช้ต้องเวลาในการพิจารณานานพอสมควร ซึ่งในระเบียบวาระท่ี 9  
  ในวันนี้เป็นญัตติเกี่ยวกับเรื่องขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความ 
  ร่วมมือ (MOU) ในการจัดการน้ าเสียโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร 
  จัดการน้ าเสียในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (พ้ืนที่จัดการน้ าเสียเขต 
  เทศบาลนครระยอง) ซึ่งในวันนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  จะขออนุญาตเข้ามาชี้แจงในญัตตินี้ด้วย เพราะว่าญัตตินี้จะเก่ียวโยงถึงเทศบาล 
  ต าบลเนินพระ เทศบาลต าบลทับมา ซึ่งท้ังสามเทศบาลจะต้องอยู่ในเขต 
  ควบคุมมลพิษด้วยกัน และต้องท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จึงขออนุญาตน า 
  ระเบียบวาระท่ี 9 ขึ้นมาพิจารณาต่อจากระเบียบวาระท่ี 4 ก่อน  
  เพ่ือที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะได้มีเวลาอธิบาย 
  และท่านจะได้กลับไปปฏิบัตภิารกิจของท่านต่อ และเราก็จะได้ประชุมสภาเทศบาล 
  ในวาระอ่ืนๆ ต่อไป ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีขออนุญาต  
ประธานสภาเทศบาล     เลื่อนระเบียบวาระการประชุม จากระเบียบวาระท่ี 9 ขึ้นมาพิจารณาต่อจาก  

  ระเบียบวาระท่ี 4 ก่อน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
  การประชุมสภาท้องถิ่น ต้องมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า 
  หนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดที่อยู่ในองค์ประชุมในวันนี้  
  ดังนั้น ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องครับ  
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ระเบียบวาระท่ี 9   ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลง 
                      ความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการน้ าเสียโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

 น้ าเสียในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (พื้นที่จัดการน้ าเสียเขตเทศบาลนครระยอง) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล    ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการน้ าเสียโครงการ 

  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าเสียในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ 
  จังหวัดระยอง (พ้ืนที่จัดการน้ าเสียเขตเทศบาลนครระยอง)  
  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
         ท่านหวัหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

  นครระยอง  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ   ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาลต าบลเนินพระและ 
  เทศบาลต าบลทับมา เพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ใช้ประกอบการ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในการด าเนินการ 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าเสียในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ  
  จังหวัดระยอง 

  เหตุผล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษา 
  ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสีย  
  ในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
  น้ าเสียในพื้นท่ี โดยที่ปรึกษาได้จัดล าดับความส าคัญของพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
  ในพ้ืนที่จัดการน้ าเสียครอบคลุมในเขตเทศบาลนครระยอง เทศบาลต าบล 
  ทับมา และเทศบาลต าบลเนินพระ เพื่อรวบรวมน้ าเสียเข้ามาสู่ระบบบ าบัด 
  น้ าเสียที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง เป็นพ้ืนที่เร่งด่วน เพ่ือแก้ไข  
  ปัญหาน้ าเน่าเสียในแม่น้ าระยองที่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศตลอดจน 
  สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  ได้เสนอขอรับงบประมาณส าหรับการปรับปรุงและก่อสร้างระบบรวบรวม 
  น้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง 
  (พ้ืนที่จัดการน้ าเสียเขตเทศบาลนครระยอง) ในปีงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2564  
  โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง 
  หลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องประกอบด้วยบันทึก  
  ข้อตกลงความร่วมมือขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ าเสียที่ผ่าน  
  ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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     ดังนั้น จึงขอเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU) ในการ 
  จัดการน้ าเสียโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าเสียในพื้นท่ี 
  เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง(พ้ืนที่จัดการน้ าเสียเขตเทศบาลนครระยอง)   
  มาเพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลนครระยองให้ความ  
  เห็นชอบต่อไป 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ประธานสภาเทศบาล    นายปิยะ  ปิตุเตชะ ครับ 

นายปิยะ  ปิตุเตชะ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกองค์การบริหาร     นครระยองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีนครระยอง  
ส่วนจังหวัดระยอง      และคณะผู้บริหาร ผมนายปิยะ  ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
      ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมมีโอกาส  

  มาชี้แจงท่านประธานสภาเทศบาล และคณะสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ส าคัญ คือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
  น้ าเสียในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (พ้ืนที่จัดการน้ าเสียเขตเทศบาล 
  นครระยอง) เรื่องเดิมคือมรีายงานจากหน่วยงานสิ่งแวดล้อมหลายหน่วยงาน 
  ได้รายงานเข้าไปที่ส่วนกลางว่าแม่น้ าในระยองเรานั้น มีค่ามลพิษเกินมาตรฐาน  
  และค่อนข้างท่ีจะเกินมากด้วย สาเหตุเนื่องจากว่าระบบบ าบัดจัดการน้ าเสีย  
  ของเทศบาลนครระยองไม่ได้ด าเนินการ ฉะนั้น เรื่องนี้ในครั้งที่ประชุมของ  
  ท่านรองนายกรัฐมนตรี นายประจิน จั่นตอง เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนา 
  ชายฝั่งทะเลตะวันออก ในที่ประชุมมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ระยอง ออกเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองไปศึกษา  
  เพราะอยู่ในเขตควบคุมมลพิษของจังหวัดระยอง ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด  
  เทศบาลนครระยอง เทศบาลต าบลทับมา เทศบาลต าบลเนินพระ ที่เกี่ยวข้อง  
  และยังมีที่อ าเภอปลวกแดงด้วยที่ไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งน้ าเสียจะไหลลงสู่ 
  อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล และน้ าในหนองปลาไหลก็จะเป็นแหล่งน้ าที่จะน า 
  มาท าน้ าประปาให้คนระยองใช้กัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ใช้ 
  งบประมาณศึกษาเฉพาะโครงการควบคุมมลพิษนครระยอง  
  จ านวน 17,000,000 บาท ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจ าเป็น  
  ต้องใช้เพราะว่าเป็นการมอบหมายของคณะกรรมการพัฒนาชายฝั่งทะเล  
  ตะวันออก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจึงจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เพ่ือท าการศึกษา โดยมีข้อมูลเดิมจากเทศบาลนครระยองอยู่แล้วว่าที่เคยท าไปแล้วนั้น  
  มีปัญหาอะไรบ้าง ใช้ไมได้เพราะอะไร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นจะ  
  รับเรื่องทั้งหมดไปศึกษาออกแบบ โดยทางเทคนิคคร่าวๆ ก็ไม่ยุ่งกับของเก่า  
  ที่ผมทราบคือของเก่าไม่ยุ่ง ไม่แตะ ที่ท านั้นคือท าใหม่เลย โดยปรับปรุงวาง  
  ระบบใหม่ใช้เทคนิคในการก่อสร้างที่ไม่กระทบกับพ่ีน้องประชาชนที่ใช้  
  ใช้เงินงบประมาณทั้งหมดในการก่อสร้างน่าจะประมาณ 800-900 ล้านบาท  
  ในงบประมาณจ านวนนี้หากได้โครงการนี้มา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
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  ต้องสมทบงบประมาณอีก 10% ตามเกณฑ์ คือจ านวน 80-90 ล้านบาท 
  แล้วแต่ราคาท่ีท าการก่อสร้าง นอกจากนั้นหลังจากก่อสร้างเสร็จทางองค์การ  
  จัดการน้ าเสียก็มาร่วมประชุมด้วย ซึ่งขณะนี้เขาบริหารจัดการที่ต าบลบ้านเพ  
  และท่ีมาบตาพุดอยู่ โดยองค์การจัดการน้ าเสียได้บอกว่าถ้าการบริหารจัดการ  
  หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้งบประมาณมาแล้ว ก็จะมาร่วม 
  ประชุมเพ่ือวางกรอบแนวทาง วางแผนในการบริหารรวมทั้งค่าใช้จ่าย  
  ก็ให้องค์การจัดการน้ าเสียเป็นผู้บริหาร ใน MOU ซึ่งองค์การบริหารส่วน 
  จังหวัดระยอง ต้องการจะให้โครงการนี้เกิดขึ้น เพราะว่าจะท าให้เกิดประโยชน์  
  และทราบมาว่าเทศบาลต าบลทับมา และเทศบาลต าบลเนินพระก็จะมา 
  ร่วมด้วยครับ แต่เปูาหมายใหญ่คือเทศบาลนครระยองครับ องค์กรที่มีพ้ืนที่  
  ก็คือเทศบาลนครระยอง ผมเรียนว่าโครงการนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ระยองได้ศึกษาไปหลายปีแล้ว และได้เสนองบประมาณไปแล้ว ซึ่งงบประมาณที่เสนอนี้ 
  อยู่ในมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่จันทบุรี และในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ได้ส่งเอกสารให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองทุกท่านได้ดูแล้วนะครับ  
  คือโครงการทั้งหมดอยู่ในมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของปี พ.ศ.2561  
  การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ว่าต้องท า  
  อยู่ในแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อยู่ใน 
  แผนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ทั้งหมดเลยครับ  
  แต่ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองยังไม่ได้งบประมาณ เพราะส่งเรื่องไป  
  ส่งเรื่องมา สุดท้ายนั้นก็ยังขาดเอกสารอยู่ฉบับหนึ่ง นั่นก็คือมติที่ประชุม 
  จากสภาเทศบาลนครระยองในวันนี้ครับ ที่ผมมาชี้แจง เพื่อประกอบเรื่องไปว่า  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนั้นจะต้องมีมติจากเทศบาลนครระยอง  
  เพ่ือ 1. ขอเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง ในเขตเทศบาลเป็น  
  ของท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะเข้ามาท่านต้องอนุญาตให้ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเข้า 2. ขอใช้พื้นที่ท่ีเป็นพื้นที่บ่อน้ าเสียเดิม  
  จัดการน้ าเสียเดิม ประมาณ 30 ไร่เศษ ตามเอกสาร ที่เทศบาลนครระยอง 
  อาจจะมีมากกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สิ่งที่ผมจะเรียนในวันนี้ก็คือ 
  ความร่วมมือกันนะครับ จะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จริงๆแล้ว 
  ก็ไม่ได้จะนิ่งนอนใจ และไม่ใช่เห็นว่าโครงการสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ส าคัญ  
  เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรับมอบหมายมาจากคณะกรรมการพื้นที่  
  ชายฝั่งทะเล ปัจจุบันนี้ยุบมาเป็นแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
  ภาคตะวันออก (EEC) แล้วนะครับ ก็ใช้งบประมาณศึกษาแนวทางออกแบบ  
  ศึกษาหมดเลยครับตามที่เขาสั่งมา เทศบาลเมืองมาบตาพุดก็ศึกษาแล้ว  
  อ าเภอปลวกแดงก็ศึกษาแล้ว ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ  
  นอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563  
  เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม เก่ียวกับเรื่องน้ าเสียนั้น ให้เรียงมาจากโครงการที่ 
  ส าคัญที่สุด โดยให้เลือกเอาหนึ่งโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  จึงเลือกโครงการจัดการน้ าเสียในเขตพ้ืนที่ถนนสุขุมวิท ของเทศบาลต าบลทับมา  
  เทศบาลต าบลเนินพระ และเทศบาลนครระยอง ซึ่งแผนนี้อยู่ในแผนของกลุ่ม  
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  จังหวัดที่จะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563  
  และโครงการนี้ก็อยู่ในมติการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  
  (ครม.สัญจร) ที่จังหวัดจันทบุรีเดิมอยู่แล้ว เพียงแต่หยิบเรื่องเดิมเข้ามา  
  และก าชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนงบประมาณคือกระทรวง 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสังกัดท่ีส านักงานนโยบายและแผน 
  สิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งจะอยู่ในแผนทั้งหมดแล้ว แต่ที่ขาด 
  เอกสารอยู่ฉบับหนึ่ง นั่นก็คือมติที่ประชุมจากสภาเทศบาลนครระยองในวันนี้ 
  ที่ผมมาชี้แจงกับท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง และท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลนครระยองในวันนี้ คือ ผมต้องขออนุญาตเข้ามาในพ้ืนที่ของเทศบาล  
  นครระยอง ประมาณ 30 ไร่เศษ ในการจัดการโครงการนี้ ฉะนั้นขอเรียนว่า 
  ผมต้องตั้งงบประมาณเพ่ือมาสมทบโครงการนี้อีก จ านวน 10% ตามเกณฑ์  
  คือหลังจากท่ีได้งบประมาณมาแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองก็จะต้อง  
  จ่ายสมทบให้องค์การจัดการน้ าเสียไปก่อน 1 ปี และในปีที่ 2 ก็จะร่วมกันนะครับ 
  ส่วนในปีที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองก็จะถอยออกไป แล้วเทศบาล 
  นครระยองก็บริหารจัดการเองตามสัดส่วนขององค์การจัดการน้ าเสียที่จะ 
  ก าหนดว่าใครจะต้องเสียเท่าไร จึงเรียนมาเพ่ือให้ท่านประธานสภาเทศบาล 
  นคระยอง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองผู้ทรงเกียรติได้พิจารณาให้ 
  ความเห็นชอบ ขอขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ  
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญครับ  

  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณ  
  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ได้กรุณามาชี้แจงในเรื่องของ  
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าเสียในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล  
  นครระยอง ในส่วนตัวของผมนั้น ผมเองดีใจแล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
  ที่หยิบยกโครงการนี้มาเพื่อท าให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตเทศบาล 
  นครระยอง ปัญหาที่ท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  คงจะทราบดีว่าในเรื่องของการบ าบัดน้ าเสียในเขตเทศบาลนครระยอง  
  เดิมทีก็มีโครงการนี้อยู่แล้ว แต่เผอิญมีปัญหา ซึ่งผมไม่ขอพูดในที่นี้นะครับ  
  ซึ่งก็ไม่สามารถจะใช้ได้ ในกรณีท่ีทางโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  
  ภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมาหยิบยก และมาปรับปรุงในเรื่องของโครงการนี้  
  โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอโครงการนี้เข้ามา  
  ก็น่าจะส่งผลดีให้กับประชาชน เพราะว่าในเรื่องของการบ าบัดน้ าเสียเป็น 
  ปัญหาของจังหวัดระยองมานานแล้ว ในเรื่องของน้ าเน่าเสีย ส่งผลให้ระบบ 
  นิเวศน์ในเรื่องของปุาชายเลนมีปัญหามาก ส่งผลให้จ านวนสัตว์เล็กสัตว์น้อย 
  ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลนครระยองลดน้อยถอยลงไป ถ้าหากว่าโครงการนี้  
  ส าเร็จ ซึ่งผมก็หวังว่าน่าจะเป็นโครงการที่ดีที่จะท าให้คุณภาพชีวิตของ 
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  ประชาชนในเขตเทศบาลนคระยองนั้นดีขึ้น ประเด็นที่ผมต้องจะสอบถาม 
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร ในเรื่องของรายละเอียด  
  ซึ่งใน MOU ที่ผมได้อ่านดู ในหน้าที่ 3 ผมต้องการจะสอบถามข้อที่ 1  
  คือ เงินสนับสนุนที่ทางเทศบาลนครระยองจะต้องสนับสนุนปีที่ 2 และปีท่ี 3 นั้น  
  พอจะทราบตัวเลขหรือไม่ว่าเป็นจ านวนเงินเท่าไร ข้อที่ 2 คือ ในเรื่องของ 
  รายละเอียดในหน้าที่ 3 ข้อที่ 4.3.2 เทศบาลนครระยอง ต้องออกเทศบัญญัติ 
  เก็บค่าธรรมเนียม และค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย คือ ตรงนี้คงต้องออกเป็น 
  เทศบัญญัติเพ่ือเก็บให้กับประชาชน มีตัวเลขหรือไม่ว่าจะต้องเก็บจ านวนเงิน  
  เท่าไร อย่างน้อยท่ีสุดผมและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้อ่าน ก็จะได้ทราบ  
  ข้อมูลเบื้องต้น แล้วก็สามารถท่ีจะลงไปชี้แจงกับประชาชนว่าต่อไปเทศบาล 
  นครระยองจะมีการบริการในเรื่องของการบ าบัดน้ าเสีย ประชาชนนั้นต้อง  
  ร่วมมือกัน และเสียค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บน้ าเสียด้วย ในเบื้องต้น 
  ขอสอบถามในเรื่องนี้ก่อน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายปิยะ  ปิตุเตชะ ครับ  

นายปิยะ  ปิตุเตชะ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกองค์การบริหาร     นครระยองผู้ทรงเกียรติ ความจริงผมได้เชิญทางองค์การจัดการน้ าเสียมาในวันนี้  
ส่วนจังหวัดระยอง      แต่เผอิญท่านไม่ว่าง ผมคิดอยู่แล้วว่าประเด็นนี้คงจะมีท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  ผู้ทรงเกียรติสอบถาม แต่ผมเคยถามทางองค์การจัดการน้ าเสียแล้วคือ 
  ค่าธรรมเนียมในการเก็บเงินค่าน้ าเสียในจังหวัดระยองนั้นก็มีท่ีเทศบาลต าบล 
  บ้านเพท าอยู่ และมีอีกหลายแห่ง ฉะนั้นผมคิดว่าเทศบาลนครระยอง  
  ทางฝุายผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น คงต้องไปเอาตัวเลขจากเทศบาล 
  เมืองมาบตาพุด จากเทศบาลต าบลบ้านเพ หรือจากท่ีไหนก็แล้วแต่มา แล้วก็มา  
  คิดว่าเทศบาลนครระยองควรจะออกเทศบัญญัติอย่างไร ก็ขอให้เป็นดุลพินิจ  
  ของท่านผู้บริหาร โดยใช้เทศบาลต่างๆ น ามาเป็นตัวอย่าง ส่วนประเด็นที่สอง 
  ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลสอบถาม เนื่องจากมีทั้งเทศบาลต าบลทับมา  
  เทศบาลต าบลเนินพระ ก็คงต้องร่วมมือกันครับว่าองค์การจัดการน้ าเสียจะมี  
  เกณฑ์ของเขาว่า มีมิเตอร์วัดนะครับว่าใช้เท่าไร แล้วก็มาคิดว่าเทศบาลนี้เท่าไร  
  เทศบาลนี้เท่าไร นอกจากนั้นองค์การจัดการน้ าเสียก็จะมีเงินของเขาส่วนหนึ่ง  
  จากที่ว่าเขาจะออกก่ีเปอร์เซ็นต์ และเราออกไปเท่าไร ซึ่งนั่นเป็นนโยบายที่เขา  
  ต้องการให้มีการบริหารจัดการน้ าเสียอย่างเป็นระบบ ฉะนั้นปีแรกไม่มีใครรู้ว่า  
  จะใช้เงินเท่าไร ปีแรกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นผู้สนับสนุนให้  
  เท่าไรก็ว่ามา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสร้างเสร็จ องค์การบริหารส่วน 
  จังหวัดระยองก็มาด าเนินงานให้เลย ในระหว่างปีนั้นท่านนายกเทศมนตรี  
  ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาล ก็ต้องมานั่งคิดกันแล้วว่าปีต่อไปจะ 
  บริหารจัดการอย่างไร ผมขอตอบในหลักการ ส่วนรายละเอียดนั้น  
  ผมว่าท่านนายกเทศมนตรี กับคณะผู้บริหาร ก็ต้องไปเอาข้อมูลมาแล้วก็  
  ก าหนดกันเอง ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ประธานสภาเทศบาล    มีท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  
        เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองครับ 

นายปิยะ  ปิตุเตชะ  - ท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
นายกองค์การบริหาร    ผู้ทรงเกียรติ ผมยังมีประเด็นว่าผมขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีจัดท ารายงานการประชุม
ส่วนจังหวัดระยอง       สภาเทศบาลนครระยองในวันนี้ ช่วยกรุณาระบุจ านวนพื้นที่ โดยใช้ค าว่า  

  “ประมาณ” เนื่องจากพ้ืนที่ที่เราจะใช้ประโยชน์นั้น ขณะนี้ยังสรุปชัดเจนไม่ได้ 
  ว่าเป็นจ านวนเนื้อที่เท่าไร  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ก็ต้องขอขอบคุณ  

  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายปิยะ  ปิตุเตชะ ที่กรุณาตอบ 
  ค าถามท่ีผมได้เรียนถามไปนะครับ จริงๆ แล้ว ก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ผมเป็นห่วง  
  และต้องการจะฝากไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  นายปิยะ  ปิตุเตชะ อีกหนึ่งเรื่องครับ คือ เรื่องของโครงการบ่อบ าบัดน้ าเสีย  
  ของเทศบาล ประมาณ 30 กว่าไร่ ที่ท่านได้เอ่ยว่าจะต้องไปใช้ โครงการนี้ 
  บ่อบ าบัดเดิมของเทศบาลนครระยอง ณ ปัจจุบันที่มีปัญหาคือบ่อสูงกว่าถนน  
  ฉะนั้น จึงต้องการจะฝากเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองว่า  
  เวลาที่ให้เจ้าหน้าที่ไปออกแบบ หรือเข้าไปศึกษานั้น ช่วยสังเกตตรงนี้ด้วย  
  เพ่ือจะท าให้เวลาที่ท าการก่อสร้างนั้นไม่เกิดปัญหาว่าไม่สามารถดึงน้ าไปท่ี  
  บ่อบ าบัดได้ ตรงนี้ก็ต้องการจะกราบเรียนนายกองค์การบ่ริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา และในการที่จะสร้าง ขอบคุณครับ ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
         มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นชอบกับร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการน้ าเสีย 

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าเสียในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ 
  จังหวัดระยอง (พ้ืนที่จัดการน้ าเสียเขตเทศบาลนครระยอง)  
  โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 18 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    นครระยองแห่งนี้ เห็นชอบกับร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  

  ในการจัดการน้ าเสียโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าเสีย 
  ในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (พ้ืนที่จัดการน้ าเสียเขตเทศบาลนครระยอง) 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบกับร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการน้ าเสีย 
  โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าเสียในพื้นที่เขตควบคุม 
  มลพิษจังหวัดระยอง (พื้นที่จัดการน้ าเสียเขตเทศบาลนครระยอง) 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 64 
      เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง    

  เพ่ือขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
  พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ านวน 720,000,000 บาท   
  (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) แยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้ 

  ด้าน บริหารทั่วไป 
      แผนงาน  บริหารงานทั่วไป          ยอดรวม   72,081,320 บาท  
      แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน     ยอดรวม   24,756,600 บาท  

  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
      แผนงาน  การศึกษา           ยอดรวม  281,778,280  บาท  
      แผนงาน  สาธารณสุข           ยอดรวม   53,066,300 บาท  
      แผนงาน  เคหะและชุมชน          ยอดรวม 167,618,800  บาท  
      แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม  10,262,0 00 บาท  
      แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรม  

  และนันทนาการ           ยอดรวม   17,107,200 บาท  

  ด้าน  การเศรษฐกิจ 
      แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา     ยอดรวม       425,200 บาท  
      แผนงาน  การพาณิชย์           ยอดรวม     3,480,100 บาท  

  ด้าน  การด าเนินงานอ่ืน 
      แผนงาน  งบกลาง                ยอดรวม   89,424,200 บาท  
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2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล   
  จ านวน  31,658,500  บาท (สามสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพัน- 
  ห้าร้อยบาทถ้วน) 

3. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง    
  จ านวน 1,650,100 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   
  เหตุผล   เพ่ือให้เทศบาลนครระยองมีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
  พ.ศ. 2564 ใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้  
  ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  (พ.ศ. 2561-2565) และขอรายงาน 
  ฐานะการคลังและสาระส าคัญของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 

  ฐานะการคลังของเทศบาล 
                        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

      ด้านรายรับ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล การรับจัดสรรเงินรายได้  
     และเงินอุดหนุนทั่วไปจากส่วนกลาง จ านวน 785,788,522.79 บาท  
     (เจ็ดร้อยแปดสิบห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบสองบาท-  
     เจ็ดสิบเก้าสตางค์) สูงกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้  
     จ านวน 28,688,522.79 บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพัน-  
     ห้าร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 3.79    

     ด้านรายจ่าย   ได้มีการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    
      จ านวน  1 ฉบับ   เป็นเงิน 757,100,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดล้าน-  
      หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยเทศบาลฯ เบิกจ่ายและกันเงินไว้รวมกันทั้งสิ้น  
      จ านวน 750,730,893.58 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่น-  
      แปดร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์) รายจ่ายต่ ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้   
      จ านวน 6,369,106.42 บาท (หกล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย-  
      หกบาทสีส่ิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 0.84  

                       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เทศบาล มีสถานะการเงินดังนี้  

  มีรายรับจริง จ านวน 586,901,939.76 บาท (ห้าร้อยแปดสิบหกล้าน- 
  เก้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ  
  72.21 ของประมาณการรายรับ จ านวน 812,800,000 บาท   
  (แปดร้อยสิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ด้านรายจ่าย เทศบาลใช้จ่ายเงินและ   
  ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว จ านวน 446,013,533.37 บาท  (สี่ร้อยสี่สิบหกล้าน- 
  หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ  
  54.87 คาดการณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครระยอง 
  จะมีรายรับน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ จ านวน 100,000,000 บาท  
  (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) แต่จะเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่รับมาให้เป็นไป 
  ตามเปูาหมาย 
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             ปัจจุบัน เทศบาลนครระยองมียอดเงินสะสม  
  จ านวน  550,243,729.48  บาท  (ห้าร้อยห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่น- 
  สามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์) ฝากไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการ 
  เทศบาล (ก.ส.ท.) จ านวน 67,820,159.47 บาท (หกสิบเจ็ดล้านแปดแสน- 
  สองหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) มีเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการ 
  เทศบาล (ก.ส.ท.) เป็นค่าก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลหลังใหม่    
  จ านวน 1 สัญญา วงเงิน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)  
  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นงวดที่ 2   

สาระส าคัญของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
    เทศบาลนครระยองได้ประมาณการรายรับ-รายจ่าย  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แบบสมดุล โดยประมาณการรายรับไว้ 
  ทั้งสิ้น เป็นเงิน 720,000,000 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)  แยกเป็น 

              1. รายรับจากเงินรายได้จัดเก็บเองและภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและ  
  จัดสรรให้ จ านวน  393,710,600 บาท (สามร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสน- 
  หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 

    2. รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
  และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า จ านวน 326,289,400 บาท (สามร้อยยี่สิบหกล้าน- 
  สองแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  เป็นปีแรกที่เทศบาลนครระยองเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจาก 
  ส านักงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  มีรายการดังนี้ 

2.1 รายรับส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
  เลือกท า จ านวน 44,000,000 บาท (สี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) 

2.2 รายรับส าหรับเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
  และส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 126,606,500 บาท   
  (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

2.3 รายรับส าหรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา    
  จ านวน  92,700,600 บาท (เก้าสิบสองล้านเจ็ดแสนหกร้อยบาทถ้วน) 

2.4 รายรับส าหรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสวัสดิการทางสังคม  
  จ านวน 62,283,600 บาท (หกสิบสองล้านสองแสนแปดหมื่นสามพัน- 
  หกร้อยบาทถ้วน) 

2.5 รายรับส าหรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข  
  จ านวน  698,700 บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 โดยในส่วนของรายรับจากเงินรายได้ของเทศบาล  
  จ านวน 393,710,600 บาท (สามร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่น- 
  หกร้อยบาทถ้วน) มีการประมาณการลดลงจากประมาณการปี พ.ศ. 2563  
  จ านวน 86,966,200 (แปดสิบหกล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)  
  คิดเป็น ร้อยละ 22.08 ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ที่จัดเก็บได้จากภาษีท่ีดินและ 
  สิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
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  และเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
  เลือกท า จ านวน  326,289,400 บาท (สามร้อยยี่สิบหกล้านสองแสน- 
  แปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ลดลงจากประมาณการปี พ.ศ. 2563  
  จ านวน 5,833,800 บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)   
  หรือคิดเป็นร้อยละ 1.78 ซึ่งในภาพรวมประมาณการรายรับปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 ลดลงจากประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  จ านวน 92,800,000 บาท (เก้าสิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน)  
  คิดเป็นร้อยละ 11.41 

            ส าหรบันโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณในป ีพ.ศ. 2564  
  คณะผู้บริหารมีนโยบายในการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างมี 
  ประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  และท้องถิ่น ภายใต้สถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
  2019 (COVID 19) จึงต้องมีมาตรการในการปูองกันการแพร่ระบาด  
  เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing),การปรับวิธีการจัด 
  ประชุมหรือโครงการฝึกอบรมให้พิจารณาใช้เทคโนโลยีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  และมาตรการอ่ืนๆตามความเหมาะสม  

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงมุ่งเน้นการจัดการศึกษา 
  เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมคนดีและสังคมแห่งการมีส่วนร่วม  
  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจ 
  ต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่าง  
  เท่าเทียม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมทักษะด้านต่างๆ  
  เพ่ือยกระดับรายได้ของประชาชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
  และสาธารณูปการ ตลอดจนตั้งงบประมาณรองรับให้เพียงพอส าหรับการเผชิญ 
  เหตุกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ 
  อย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือลดระดับความรุนแรงและความสูญเสียอันอาจเกิดข้ึน  

              ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย จ านวน 720,000,000 บาท  
  (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)  แบ่งได้ดังนี้ 

             1) งบกลาง  จ านวน 86,424,200 บาท (แปดสิบหกล้านสี่แสน- 
  สองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 12.00 

        2) งบบุคลากร   จ านวน 327,107,300 บาท (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน- 
  หนึ่งแสนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ 45.43  
  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
  มาตรา 35 “ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและเงินค่าจ้างของ 
  ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ที่น ามาจากเงินรายได้ท่ีไม่รวม  
  เงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง  
  จะก าหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้” 
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     เทศบาลนครระยองได้ตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ตาม มาตรา 35  
  จ านวน 211,686,000 บาท (สองร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นหกพัน- 
  บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 29.40 

    3) งบด าเนินการ  จ านวน  200,762,720 บาท (สองร้อยล้านเจ็ด-  
     แสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ 27.88 

4) งบลงทุน  จ านวน 83,531,780 บาท (แปดสิบสามล้านห้าแสน   
  สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 11.60 

    5) งบรายจ่ายอื่น  จ านวน 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)   
  คิดเป็นร้อยละ 0.004 

     6) งบเงินอุดหนุน  จ านวน 19,144,000 บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสน- 
  สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 2.66 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล ประมาณการรายรับไว ้  
  จ านวน 51,821,000 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
  โดยน ามาตั้งเป็นรายจ่ายทั้งสิ้น จ านวน 31,658,500 บาท (สามสิบเอ็ดล้าน- 
  หกแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) แยกรายละเอียดได้ดังนี้          

- งบบุคลากร จ านวน 3,234,000 บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่น- 
  สี่พันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 10.21 

- งบด าเนินงาน จ านวน 2,643,000 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่น 
  สามพันบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 8.35 

- งบลงทุน จ านวน 81,500 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.26 

- งบรายจ่ายอื่น จ านวน  23,150,000 บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสน 
  ห้าหมื่นบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 73.12 

- และเป็นรายจ่ายงบกลาง จ านวน 2,550,000 บาท (สองล้านห้าแสน- 
      ห้าหมืน่บาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 8.05 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง ประมาณการรายรับไว้    
  จ านวน 1,650,100 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
  โดยน ามาตั้งเป็นรายจ่ายทั้งจ านวน แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 

    - งบบุคลากร จ านวน 615,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
  หรือคิดเป็นร้อยละ 37.27 

- งบด าเนินงาน  จ านวน  843,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพัน- 
  บาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 51.09 

- งบลงทุน จ านวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
  หรือคิดเป็นร้อยละ 7.27 

- และเป็นรายจ่ายงบกลาง จ านวน 72,100 บาท  (เจ็ดหมื่นสองพัน- 
  หนึ่งร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 4.37 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
    จ านวน 720,000,000 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) ด าเนินการภายใต้  

  แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ. 2561 - 2565)  
  ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็น 
     ระเบียบและยั่งยืน                      

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการจัดการระบบขนส่งมวลชนการจราจรและความ 
  ปลอดภัย                      
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทาง 
  เมืองคาร์บอนต่ า   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองให้มีความรุ่งเรือง  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน   
  ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการเสริมสร้างสังคมคนดีและสังคมแห่งการมีส่วนร่วม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8  ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีความผาสุกและมีการ 
  บริหารจัดการที่ดี  

               ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณของ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด 3  วิธีการจัดท างบประมาณ ข้อ 23  “ให้เจ้าหน้าที่ 
  งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณ           
  ในชั้นต้นแล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว  
  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอ 
  ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอ 
  ต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม” 

     จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2564 เพ่ือสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับเนื่องจาก  
ประธานสภาเทศบาล    การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2564 เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและเอกสารค่อนข้างมาก ผมขอเสนอ 
  ว่าให้เราพิจารณาประมาณการรายรับก่อน และต่อด้วยงบประมาณรายจ่าย  
  ต่อด้วยงบกลาง และต่อด้วยงบประมาณรายจ่ายทีละกองงานตามเอกสาร  
  ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  

  (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล      เริ่มจากประมาณการรายรับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 

  จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงประมาณการรายรับ ขอเชิญครับ  
      ขอขอบคุณกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกฝุาย 
         ในการจัดท าเอกสารร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายไดอ้ยา่งค่อนข้าง  

  สมบูรณ์และเรียบร้อย ท าให้สะดวกต่อการพิจารณาครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1   
      ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในเรื่องของร่างเทศบัญญัติงบประมาณปีนี้  

  ในส่วนของรายรับ ถ้าหากว่าเรามีการพิจารณา และก็ดูในรายละเอียดดีๆ แล้ว  
  ผมสังเกตดูว่าจะมีหลักๆ อยู่ 2-3 ประเด็น ที่ท าให้งบประมาณปีนี้ของเทศบาล 
  นครระยองลดน้อยลงไป ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่เราก าลังพิจารณากันอยู่นี้ ตั้งงบประมาณ 
  ไว้ประมาณเจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาท ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2563 ซึ่งมีงบประมาณ ทั้งสิ้นจ านวนแปดร้อยสิบสองล้านบาท จะเห็นได้ 
  ว่างบประมาณปีนี้ น้อยกว่าปีที่แล้วเกือบๆ หนึ่งร้อยล้านบาท ในประเด็นที่ 
  ต้องการจะกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล คือ เรื่องที่ 1 คือ ในเรื่องของ 
  รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บ เรื่องของภาษีอากร ปีนี้ที่เทศบาลประมาณการไว้นั้น  
  จัดเก็บได้ประมาณสามสิบหกล้านบาท เทียบจากปีท่ีแล้ว คือ เจ็ดสิบแปดล้านบาท  
  ลดลงไปประมาณสี่สิบกว่าล้านบาท เข้าใจได้นะครับว่าปีนี้มีการประมาณการ 
  ที่ลดลง เพราะว่าเนื่องจากเหตุการณ์ท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้กรุณาชี้แจง  
  คือ ปีนี้ประเทศไทยมีเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
  โคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าให้รายได้และเศรษฐกิจของประชาชนลดน้อย 
  ลงไป เพราะว่าจากการประมาณการของหลายส านัก ในระดับประเทศ  
  ปีนี้ GDP ของประเทศไทยติดลบ ประมาณ 8% - 10% ซึ่งไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน  
  ท่านประธานสภาเทศบาลจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่เทศบาลนครระยองมีการ 
  พิจารณางบประมาณมานั้น ท่านประธานสภาเทศบาลเอง และผมก็อยู่ใน 
  สภาเทศบาลนครระยองนี้มานาน ไม่เคยมีปีไหนที่ลดลง งบประมาณเพ่ิมข้ึน 
  ทุกปี ผมจ าได้ที่ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง มีงบประมาณ 
  จ านวน 300-400 ล้านบาท ค่อยๆ ขึ้นมาทุกปีๆ เพราะว่านั่นคือเหตุผล 
  ที่ท าให้เทศบาลมีเงินงบประมาณในการที่จะมาพัฒนาเทศบาลของเรา  
  เพ่ือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือบริการประชาชน ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกท่ีเราได้ 
  มีการพิจารณางบประมาณน้อยลง ซึ่งในส่วนตัวของผมเองก็รู้สึกเห็นใจและ 
  เป็นห่วงว่าภายใต้งบประมาณซึ่งน้อยลงที่มีขีดจ ากัดจริงๆ ของเทศบาล  
  ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารก็คงจะท างานล าบาก แต่ก็ขอเป็นก าลังใจว่าภายใต้ 
  งบประมาณท่ีมีอยู่ เทศบาลจะพยายามท าให้เกิดผลประโยชน์ให้กับประชาชน 
  ให้ได้มากที่สุด ในส่วนของรายรับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมได้พิจารณาดูแล้ว 
  คือในหมวดของภาษีจัดสรร รัฐบาลเป็นผู้จัดเก็บและส่งให้เทศบาลก็น้อยลงไป 
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  ประมาณเจ็ดสิบกว่าล้านบาท นอกนั้นก็เล็กๆน้อยๆ ที่ลดลงไป ฉะนั้นเป็นไป 
  ตามท่ีผมได้กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลคือจะเป็นไปตามสภาพ  
  ซึ่งน้อยลงไป ต้องการจะฝากเรียนในเบื้องต้นว่าปีนี้เป็นปีที่ยากล าบากปีหนึ่ง  
  ก็จะเป็นก าลังใจ และขอให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลของเราร่วมมือร่วมใจ 
  กันท างาน เพื่อประชาชน สิ่งใดที่เกิดประโยชน์สูงสุดเราก็ควรจะท าสิ่งนั้น  
  สิ่งไหนที่ไม่จ าเป็นเราก็เว้นไว้ก่อน หรือปรับงบประมาณลงไป ในเบื้องต้นผม 
  ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของรายรับตรงนี้ว่าเป็นรายรับซึ่งไมได้เกิดจากอะไรเลย  
  ซ่ึงเกิดจากภาวะเศรษฐกิจเท่านั้น ประเด็นทีต่้องการจะสอบถามคือประมาณการ 
  ในหมวดของการจัดเก็บ เรื่องของภาษีอากรนั้น ซึ่งประมาณการลดลงไป 
  ประมาณเจ็ดสิบกว่าล้านบาท ไม่ทราบว่าปีต่อไปนั้นจะสามารถฟ้ืนขึ้นมา  
  หรือจะจัดเก็บได้มากข้ึนเท่าเดิมหรือไม่ เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่เราเปลี่ยนระบบ  
  การจัดเก็บภาษ ีช่วยอธิบายให้ทราบด้วย เพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ 
  เข้าใจว่าเพราะอะไรท าไม่งบประมาณถึงน้อยลงไปอย่างนี้   ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายก เทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหวัหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   
        ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ให้ก าลังใจในการบริหารจัดการบ้านเมือง  
      จริงๆ แล้วทุกท่านคงจะทราบดีว่าในภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

  โคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าให้เศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยลงอย่างมาก  
  ซึ่งปีนี้เองรัฐบาลพยายามที่จะเยียวยาประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
  ให้ทุกท้องถิ่นจัดเก็บภาษีให้ลดลง 90%  รายได้จึงขาดหายไปค่อนข้างมาก  
  ซึ่งปีหน้าเองผมก็ยังไม่ม่ันใจว่ารัฐบาลจะมีนโยบายอย่างไร หากสถานการณ์การ 
  แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดีขึ้น สามารถปูองกันโรคได้  
  ผมคิดว่าสถานการณ์ทั่วโลกก็คงดีขึ้น เศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้น แต่ถ้าหากปีหน้า 
  วัคซีนยังไม่ส าเร็จแล้วเกิดมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
  อย่างต่อเนื่องแบบเหมือนปัจจุบัน หรือมากกว่าเดิม ผมคิดว่าเศรษฐกิจก็ยังคง 
  จะไม่สามารถกระตุ้นได้มากมาย ซึ่งผมเองก็ไม่สามารถท่ีจะคาดการณ์ได้ว่าภาษี 
  จะมากข้ึนกว่าเก่าหรือไม่ อาจจะลดลงหรือไม่ก็ไม่สามารถท่ีจะยืนยันได้ แต่การ 
  ใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณปีนี้ ผมบอกท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เลยว่าผมได้ 
  ให้ท่านปลัดเทศบาล และทีมงานลงไปส ารวจทั้ง 29 ชุมชน เพื่อไปสอบถาม 
  จากประธานชุมชนแต่ละชุมชนว่ามีความเดือดร้อนอะไรบ้าง เพื่อเอาความ 
  เดือดร้อนอันนั้นมาตั้งเป็นงบประมาณพ.ศ.2564  เพ่ือบริหารจัดการ 
  งบประมาณท่ีเทศบาลมีอย่างค่อนข้างจ ากัดให้ตรงความเดือดร้อนของ 
  ประชาชนจริงๆ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายก เทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  ) 

- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมถึงประมาณการรายรับ  
  ผมจะข้ามไปยังประมาณการรายจ่าย เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลสอบถาม 
  ได้เลยครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมถึงประมาณการ 
  รายจ่าย ผมจะข้ามไปยังงบกลาง ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  
  ขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะข้ามไปยัง 
  ส านักปลัดเทศบาล เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผม นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในส่วนของส านักปลัดเทศบาล ปีนี้ตั้งงบประมาณไว้  
  จ านวนหกสิบหกล้านบาทเศษ ลดลงจากปีที่แล้วจ านวนสองล้านบาท หากคิด 
  เป็นสัดส่วนงบประมาณโดยรวมของเทศบาล ซึ่งลดลงไปตามที่ผมได้กราบเรียน 
  ท่านประธานสภาเทศบาล คือ ในปีนีเ้ทศบาลต้ังงบประมาณไว้จ านวนเจ็ดร้อย- 
  ยี่สิบล้านบาท จากจ านวนแปดร้อยสิบสองล้านบาท คิดเป็น 11% ซึ่งในปีนี้ 
  ในส่วนของส านักปลัดเทศบาลลดลงไปจ านวนสองล้านบาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
  ได้ประมาณ 3% ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของงบประมาณท้ังหมด ซึ่งก็ไม่เป็นไรครับ  
  คือบางกองงานก็ลดมาก บางกองงานก็ลดน้อย ในส่วนของส านักปลัดเทศบาล 
  สิ่งที่ผมต้องการจะกราบเรียนสอบถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความกระจ่าง  
  โดยขอให้ท่านประธานสภาเทศบาล เปิดไปท่ีหน้า 174 สอบถามในเรื่องของ 
  โครงการเดินกินชิมเที่ยว ถนนยมจินดา จ านวน 624,800 บาท ก็เท่ากับปีที่ 
  ผ่านมา ในรายละเอียดของโครงการนี้ ผมทราบดีว่าอาจจะเป็นนโยบายของ 
  รัฐบาลเรื่องของส่วนกลาง ซึ่งต้องการที่จะกระตุ้นการใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจ 
  ในท้องถิ่น แต่ว่าผลสัมฤทธิ์ เทศบาลเคยมีการประเมินกันหรือไมว่่าผลสัมฤทธิ์ 
  ในการจัดงานนั้นคุ้มค่า และได้ผลอย่างไรบ้าง ช่วยอธิบายให้สมาชิกสภาเทศบาล 
  แห่งนี้ได้รับทราบด้วยว่าเมื่อได้มีการจัดงานแล้วเป็นอย่างไรบ้าง อีกประเด็นหนึ่ง 
  ที่ผมต้องการจะกราบเรียนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีผ่านมา 
  คือสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลมี 
  การปูองกันอย่างดีแค่ไหน เพราะเห็นบางครั้งมีประชาชนไปเดินจับจ่ายใช้สอย 
  ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยกัน เป็นห่วงว่าถ้าหากเราปูองกันไม่ดีก็อาจจะส่งผล 
  เสียได้ อีกโครงการหนึ่ง ในหน้าที ่175 คือโครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพ่ิม 
  ศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาล ในปีนีต้ั้งงบประมาณไว้ จ านวน 250,000 บาท  
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  จากปีที่แล้วตั้งงบประมาณไว้จ านวน 939,000 บาท ลดลงไปจ านวน 689,000 บาท  
  ไม่ทราบว่าปีนี้เรามีการอบรมหรือมีการเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่เราอย่างไร   
  เป็นจ านวนทีล่ดลงไป 3 เท่าอย่างนี้ ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ ต้องการจะสอบถามข้อมูล  
  และขอค าชี้แจง ว่าเป็นเพราะอะไร หรือว่ามีแผนการอย่างไรบ้าง ประเด็นสุดท้าย 
  ทีผ่มต้องการจะกราบเรียนสอบถาม ในหน้าที่ 183 เรื่องของ โต๊ะ เก้าอ้ีประชุม  
  ในห้องประชุมสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี ้ผมจ าได้เมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  มีท่านสมาชิกสภาเทศบางได้มีการสอบถาม มีการเสนอแนะให้มีการซื้อโต๊ะ  
  เก้าอ้ี สิ่งที่ต้องการจะกราบเรียนคือถ้าหากเรามีการตั้งงบประมาณท่ีซื้อโต๊ะ  
  เก้าอ้ีใหม่แล้วนั้น แล้วหากว่าอาคารส านักงานเทศบาลนครระยองหลังใหม่ 
  ก่อสร้างเสร็จแล้ว โต๊ะ เก้าอ้ีชุดนี้เทศบาลจะน าไปใช้ที่ใหม่ หรือเทศบาลจะตั้ง 
  งบประมาณเพ่ือซื้อใหม่ เพราะถ้าหากว่าอาคารส านักงานเสร็จ จะเสร็จภายใน 
  อีกไม่นานนี ้ซึ่งผมไม่ทราบว่าเมื่อไร แต่ว่าเรามีการก่อสร้างแล้ว ก็คาดว่าน่าจะเสร็จ 
  ไม่นานนี้ ซ่ึงหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น ก็เป็นห่วงว่างบประมาณที่เทศบาลตั้งไว้  
  จ านวน 300,000 กว่าบาท จะไม่ได้ใช้อะไรให้เกิดประโยชน์หรือไม่  
  หรือเทศบาลสามารถที่จะซื้อเพ่ือเอาไปใช้ที่ใหม่ได้ด้วย กราบเรียนสอบถาม 
  เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหวัหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  
        ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามในงบประมาณของ 

  ส านักปลัดเทศบาล เกี่ยวกับในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณ 
  ที่ได้ตั้งไว้ในปี พ.ศ.2564 นี้ โครงการเดินกินชิมเที่ยว ซึ่งท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลก็คงจะทราบดีว่าเป็นโครงการของรัฐบาล เป็นนโยบายของรัฐบาล 
  ที่สั่งการมา เทศบาลต้ังงบประมาณไว้ประมาณ 600,000 กว่าบาท  
  ซึ่งในงบประมาณปีที่แล้วเทศบาลก็ได้จัดงานเดินกินชิมเที่ยวมาหลายครั้ง  
  ได้มีการประชุมกันทุกครั้งหลังจากจัดงานเสร็จสิ้นแล้วเพ่ือประเมินกันว่าผล 
  ของการจัดงานเป็นอย่างไร โดยได้เชิญคณะกรรมการจัดงานทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ ่
  ประกอบไปด้วยคณะกรรมการที่อยู่ในถนนยมจินดา ทั้ง 7 โซน และผู้ประกอบการค้า  
  โดยเชิญมาประชุมกันที่เทศบาลแห่งนี้ ได้สอบถามกันว่าผลประกอบการได้รับ 
  ความนิยมจากประชาชนมากน้อยเพียงไร ซึ่งทุกคนก็ยอมรับว่ามีคนมาเดิน 
  เที่ยวในงานนี้ค่อนข้างหนาแน่น ผมก็สอบถามว่าแล้วรายได้ในแต่ละเดือน 
  ในสองวันที่จัดงานนั้นก็มีรายได้พอขายได้หรือไม่ เขาก็บอกว่าสองวันมีบางร้าน 
  มีรายไดร้่วมหลักหมื่นบาท ในถนนเส้นนั้นก็มีประมาณ 200 ร้านค้าอย่างน้อย  
  แต่ช่วงนี้ให้ลดลงครึ่งหนึ่ง เนื่องจากภาวะการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  (โควิด-19)โดยเทศบาลก็มีมาตรการเว้นระยะห่าง ท าให้มีจ านวนร้านค้า 
  ประมาณ 100 ร้าน ก็ถือว่าทุกคนมีรายได้ที่ค่อนข้างจะพอใจ และก็ต้อง 
  ยอมรับว่าเทศบาลนครระยองนั้นถึงแม้จะใช้งบประมาณน้อยก็จัดงานออกมาได้ด ี 
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  ส่วนเรื่องการเว้นระยะห่างนั้นคือจุดเส้นทางที่ประชาชนจะเข้ามา เทศบาลก็จะ 
  จัดเจ้าหน้าที่ไปคอยตรวจวัดอุณหภูมิ และให้มีการลงทะเบียน มีเจลล้างมือให้  
  และทุกคนที่จะเข้ามาในงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ส่วนระหว่างเดิน  
  อาจจะมีการถอดหน้ากากอนามัยออกบ้าง เนื่องจากว่าซื้อของมารับประทาน 
  ก็จะเดินไปและรับประทานอาหารไปด้วย พอทานเสร็จก็อาจจะลืมใส่หน้ากาก 
  อนามัยก็เดินคุยเพลินก็อาจจะมีบ้าง แตส่่วนใหญ่ทุกคนที่เข้ามาในงานก็สวม 
  หน้ากากอนามัยกันทุกคน และในงานบางครั้งก็จะมีหน่วยงานภาคเอกชน 
  เข้ามาแจกหน้ากากอนามัย เช่นที่ผ่านมาก็มีกลุ่มเยาวชนจิตรอาสา นายแพทย์  
  มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
  แล้วก็แจกหน้ากากอนามัย ประมาณ 500 ชิ้น ซ่ึงได้รับความนิยมจากประชาชน  
  ส่วนเรื่องงบประมาณในการอบรม ปีนี้ได้คุยกับท่านปลัดเทศบาลไว้ว่าการ 
  อบรมอาจจะเบาบางลง เพราะปีท่ีผ่านมาเทศบาลนครระยองได้จัดอบรม 
  ไปค่อนข้างมากแล้ว และเพ่ิงอบรมบุคลากรของเทศบาลที่โรงแรงมฮอลิเดย์ อินน ์ 
  ไปเมื่อสัปดาหท์ีผ่่านมาเก่ียวกับการกระตุ้นจิตรส านึกให้ข้าราชการมีการบริการที่ดี  
  มีการบริหารงานที่ดี เพ่ือตอบสนองประชาชน ส่วนเรื่องโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับใช้ 
  ในการประชุมสภาเทศบาล ต้องขอย้อนไปเมื่อประชุมครั้งที่ผ่านมาทีมี่ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทักท้วงมาว่าโต๊ะค่อนข้างเก่า นั่งไม่ค่อยสะดวก   
  ผมได้หารือกับท่านปลัดเทศบาลว่าอย่างนั้นเทศบาลควรจะหาโต๊ะใหม่ แตห่ากว่า 
  อาคารส านักงานเทศบาลหลังใหม่มีโต๊ะ เก้าอ้ีอยู่ในห้องประชุมสภาเทศบาล 
  พร้อมแล้ว โต๊ะ  เก้าอ้ี ที่ซื้อมานั้นก็สามารถน าไปใช้ในกองงานอ่ืนได้ ไปทดแทน  
  โต๊ะ หรือเก้าอ้ีของเจ้าหน้าที่ท่ีช ารุดได้โดยไม่ต้องซื้อใหม่ โดยให้เน้นตรงนี้เป็นส าคัญ  
  กราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ ขอบพระคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายก เทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อ ไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมถึงส านักปลัดเทศบาล  
  ผมจะขอข้ามไปยังกองวิชาการและแผนงาน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
  ประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผม นายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ก่อนจะข้ามไปที่กองวิชาการและแผนงาน  
  ผมต้องการจะสอบถามที่ส านักปลัด ในหน้าที่ 204 ที่ตั้งงบประมาณ 
  ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน จ านวน 50,000 บาท ไม่ทราบว่าจะเอามาติดรถคันไหน  
  เพราะว่าตอนซื้อรถมาก็มีครบแล้ว ไม่ทราบว่าจะเอามาติดรถอะไรสองคัน  
  แล้วก็ไปกองวิชาการและแผนงาน หน้าที ่209 เช่าเสียงตามสาย เรื่องเสียง 
  ตามสายนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายทุกครั้ง ซึ่งปัจจุบันก็เหมือนเดิม  
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  ยังไม่ได้มีการแก้ไข ฝากท่านประธานสภาเทศบาลถึงผู้บริหารด้วยครับ  
  จริงๆแล้วหน้าบ้านผมเองก็ยังไม่ดังเลย เพราะว่าตั้งแตท่ี่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  ขออนุญาตเอ่ยนามครับ นายรักเร่  ส าราญรื่น อภิปรายไป ตั้งแต่ครั้งทีผ่่านมา 
  ยังไม่ไดม้ีการแก้ไขแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นผมก็เรื่องงบประมาณจ านวน 500,000 บาท  
  ซ่ึงก็สมเหตุสมผล แต่ว่าต้องอยู่ที่เจ้าหน้าทีว่่าจะใส่ใจดูแล และคุมงานทีเ่ทศบาล 
  จะจ้างผู้รับจ้าง แล้วให้ผู้รับจ้างไปตรวจสอบ และซ่อมบ ารุงได้อย่างไร  
  เหมือนเช่นไฟฟูาครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล       เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    สืบเนื่องจาก ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนามครับ นายอนุสรณ์   

  สุรนารถ ได้อภิปรายไป คือในหน้าที ่209 ผมขออนุญาตสอบถามเพ่ือที่จะได้ 
  ให้ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงพร้อมกันเลย คือเรื่องของค่าจ้างเหมาเช่าใช้ 
  บริการเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น คือต้องการจะขอค าชี้แนะว่าค่าจ้างเหมาเช่านั้น 
  หมายถึงว่าเทศบาลเราต้องไปเหมาเช่าใช้เครื่องถ่ายเอกสารตัวนี้ เพราะเดิม 
  ไม่เคยม ีหากว่าเทศบาลจ าเป็นต้องใช้ก็ไม่เป็นไร ก็ใช้ได ้แต่ที่ต้องการจะ 
  กราบเรียนคือหากว่าเทศบาลจะต้องไปเช่าเหมา ถ้าเทศบาลจะตั้งงบประมาณไว้ซื้อ 
  เป็นของเราจะดีกว่าหรือไม่ ให้พิจารณาดูว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันครับ  
  เพราะในการเช่านั้นก็ไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินของเทศบาลเรานะครับ  
  งบประมาณท่ีตั้งไว้ก็ค่อนข้างสูงจ านวน 500,000 บาท ขอค าอธิบายตรงนี้ 
  เพ่ือความกระจ่างด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหวัหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน    
        ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามในของแต่ละกองงานต่างๆ  

  ต้องขอกราบเรียนเรื่องไฟสัญญาณฉุกเฉินของส านักปลัดเทศบาล  
  ที่ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 50,000 บาท คือเอาไว้เปลี่ยนของเก่าครับ  
  ซึ่งปัจจุบันของเดิมเริ่มช ารุดแล้ว โดยน าไซเลนอะไรต่างๆ ที่เสียแล้วเปลี่ยนใหม่ 
  จ านวน 2 ชุด ส่วนเรื่องค่าเช่าของกองวิชาการและแผนงาน ในหน้าที ่209  
  ทีท่่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเรื่องระบบโครงข่ายเสียงตามสายนั้น  
  ผมจะก าชับกองวิชาการและแผนงานพยายามให้ซ่อมให้ทัน เมื่อได้รับแจ้ง 
  ว่าทีไ่หนเสียจะให้เร่งซ่อมให้เร็วขึ้น ส่วนเรื่องค่าจ้างเหมาเช่าใช้เครื่องถ่าย 
  เอกสาร งบประมาณจ านวน 500,000 บาท หมายถึง ถ่ายเอกสารอะไรต่างๆ  
  ทั้งหมดของเทศบาล ใช้งานตลอดทั้งปีเลยครับ จากที่เทศบาลเคยทดลอง 
  ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารมาเอง หรือซื้ออะไรเอง คือจะต้องใช้งบประมาณ 
  จ านวนหลักล้านเลยครับ โดยได้ท าการทดลองมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน  
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  ว่าให้เช่าอย่างนี้แล้วคุ้มกว่าครับ จึงตั้งงบประมาณในการเช่าไวจ้ านวน 500,000 บาท  
  โดยเทศบาลไม่ต้องซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเอง ไม่ต้องซ่อมอะไรเองเลย และใช้งาน 
  ได้ตลอดทั้งปี กราบเรียนท่านท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายก เทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  

นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  

  เนื่องจากมีสมาชิกสภาเทศบาลเรียกร้องว่าขอให้พักการประชุม เป็นเวลา 15 นาทีครับ  

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  
ประธานสภาเทศบาล    เสนอพักการประชุมเป็นเวลา 15 นาท ีผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

- รับรอบถูกต้องครับ ผมขอพักการประชุมเป็นเวลา 15 นาที ครับ 

(  -พักการประชุม ตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 15.45 น.-  ) 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีที่ประชุมได้พักการประชุมเป็นเวลา 15 นาท ีแล้ว ผมขอด าเนินการ 
ประธานสภาเทศบาล    ประชุมต่อครับ ขณะนี้ที่ประชุมก าลังพิจารณางบประมาณรายจ่ายของ 

  กองวิชาการและแผนงาน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถาม 
  เพ่ิมเติมถึงกองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมถึงกองวิชาการ  
  และแผนงาน ผมขอข้ามไปส านักการคลัง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม 
  เพ่ิมเติมเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผม นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ส าหรับส านักการคลังนั้นเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
  ก็ถือว่าลดลงไปตามส่วน ซึ่งก็ไม่ได้มากเท่าไร ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา  
  ลดไปประมาณ 600,000 บาท ซึ่งจริงๆแล้วในการพิจารณางบประมาณ 
  ของส านักการคลังที่ผ่านมาทุกๆปี จะเห็นได้ว่าส านักการคลังเองก็ไม่ได้มี 
  งบประมาณมากมาย ความจริงแล้วเป็นหน่วยงานที่หาเงินให้กับเทศบาล  
  งบประมาณซึ่งตั้งไว้นั้นจะเป็นงบประมาณประจ าเสียมากกว่า ส่วนในเรื่องของ 
  งบลงทุนก็ไม่เป็นไรนะครับ ซ่ึงของส านักการคลังมีอยู่ประเด็นหนึ่งคือในหน้าที ่223  
  ซึ่งผมต้องการจะกราบเรียนและสอบถามในเรื่องของเครื่องฟอกอากาศแบบ  
  ฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 55,000 บาท  
  ในรายละเอียดจะมีบอกไว้ แต่ไม่ได้มีบอกว่าส าหรับติดที่ห้องไหน ถ้าเป็นห้อง 
  ของส านักการคลังเองผมว่าเครื่องคงจะเล็กเกินไป เพราะว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ 
  เพียงจ านวน 55,000 บาท ก็คงจะใช้ส าหรับพ้ืนที่ที่ไม่กว้างนัก แล้วต้องการ 
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  จะเสนอแนะในเรื่องของเครื่องฟอกอากาศ ส าหรับเครื่องฟอกอากาศส าหรับ 
  คนหมู่มากในห้องที่มีความแออัดสูง ในความคิดเห็นของผมนั้น ผมคิดว่ามีความ  
  จ าเป็น เพราะปัจจุบันนี้จะมีในเรื่องของระบบทางเดินหายใจระหว่างคนสู่คน  
  มีโรคต่างๆเข้ามา ทั้งในที่ที่เราไม่สามารถจะใส่หน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลา  
  ฉะนั้น ถ้าหากว่าโครงการนี้คือเครื่องฟอกอากาศที่ส านักการคลังมีการทดลอง 
  ใช้แล้วได้ผลดี ก็ควรจะให้พิจารณากับกองงานอ่ืนๆ ด้วย ซึ่งก็มีจ านวนคนมาก 
  ที่ท างานอยู่ในห้องที่แออัด ซึ่งคิดว่าก็น่าจะมีการติดตั้งให้ด้วย อย่างน้อยก็เพ่ือ 
  สุขภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่ของเรา ท าให้การติดต่อของโรคทางเดินหายใจต่างๆ  
  ลดน้อยลงไป ส าหรับประเด็นที่ผมต้องการจะสอบถามคือว่าใช้ส าหรับตรงไหนครับ  
  ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 55,000 บาทนั้น ผมเกรงว่าจะน้อยเกินไปหรือไม่  
  ถ้าหากใช้แล้วงบประมาณท่ีจ่ายไปไม่คุ้มค่าก็อาจจะต้องไปซื้อเพ่ิมอีกหรือไม่  
  ก็จะกลายเป็นว่าเสียน้อยเสียยาก ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนาย กเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา  
นายกเทศมนตรี     เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษา  
      นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
      ขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเรื่องเครื่องฟอกอากาศของ  

  ส านักการคลัง ซึ่งเครื่องนี้จะซื้อไว้ใช้ในห้องพัสดุที่เป็นห้องธรรมดา อยู่ตรงข้าง 
  บันไดทางข้ึนชั้นสองของส านักงานเทศบาลนี้ ซึ่งห้องนั้นเป็นห้องท่ีไม่ใหญ่มาก  
  และมีจ านวนคนที่ค่อนข้างจะหลายคนอยู่เหมือนกัน โดยจะให้ทดลองใช้ดูว่า 
  จะสามารถท าให้อากาศดีขึ้นหรือไม่ ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่า 
  ถ้าหากใช้งานได้ดี ก็จะแนะน ากองงานอ่ืนให้ไปใช้ด้วย ขอบคุณท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลที่ได้เห็นความส าคัญของคุณภาพชีวิตของเพ่ือนพนักงานเทศบาล  
  กราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายก เทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล   

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อ ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมถึงส านักการคลัง  
  ผมจะข้ามไปยังกองการศึกษา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
  หรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงกองการศึกษาเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผม นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนคระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในเรื่องของงบประมาณของกองการศึกษา  
  ซึ่งเป็นกองงานที่มีงบประมาณค่อนข้างมาก น่าจะเรียกว่ามากที่สุดของเทศบาล  

     นครระยอง ก็ว่าได ้ปีนี้งบประมาณของกองการศึกษาจ านวนสองร้อยเก้าสิบ- 
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  แปดล้านบาท ลดลงไปจากปีท่ีผ่านมาประมาณสามสิบล้านบาท แค่ประมาณ  
  10% ตามอัตราส่วนของงบประมาณโดยรวมทั้งหมดของเทศบาลที่ลดลงไป  
  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ กองการศึกษาเป็นกองงานที่ค่อนข้างใหญ่  
  มีภารกิจค่อนข้างมาก ผมขออนุญาตสอบถามเป็นข้อๆ ดังนี้ ในหน้าที่ 269  
  โครงการรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ากับรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
  คือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 6,000 บาท  
  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ เวลาเราพิจารณาในเรื่องของงบประมาณ  
  บางครั้งก็มีการตั้งงบประมาณซึ่งมาก และผมอภิปราย ผมสงสัยผมก็ถาม  
  แต่ในบางครั้งตั้งงบประมาณไว้น้อยเกินไปผมสงสัยแล้วก็ไดส้อบถามเหมือนกัน 
  เพราะว่างบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปีที่ผ่านมา พ.ศ.2563 
  ต้ังงบประมาณไว้จ านวน 900,000 บาท แต่ปีนี้ตั้งไว้ที่ 6,000 บาท  
  ความสงสัยก็เกิดขึ้นว่าเพราะเหตุใดท าไมตั้งงบประมาณที่น้อยมากขนาดนี้  
  จนแทบจะไม่มีงบประมาณไว้ใช้เลย เพราะอะไรครับท่านประธานสภาเทศบาล  
  รายละเอียดบอกว่าเพ่ือใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร 
  ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง  
  ค่าพาหนะต่างๆ ตั้งไว้จ านวน 6,000 บาท ไม่ทราบว่าตัวเลขผิดหรือว่าอย่างไร  
  ประเด็นต่อไปครับท่านประธานสภาเทศบาล คือในหน้าที่ 272 โครงการพัฒนา 
  คุณภาพการศึกษาตั้งงบประมาณไว้จ านวน 3,000,000 บาท งบประมาณ 
  ตัวนี้จริงๆ แล้วในปีที่ผ่านมาหรือปีก่อนๆ นี้ไม่เคยมี ต้องการจะสอบถามว่า 
  งบประมาณตัวนี้เราใช้แบบไหน อย่างไรบ้าง และใช้ในหน่วยงานใด  
  วัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไรบ้าง ในรายละเอียดของโครงการ 
  ในเล่มสีเขียวครับท่านประธานสภาเทศบาล ถ้าลองพลิกไปดูคือจะเป็น 
  งบประมาณในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของค่าจ้างเหมาเช่ารถก็ดี  
  หรือค่าเช่ารถบัส รถตู้ก็ดี แต่ละรายการนั้นเป็นเงินค่อนข้างจะมากพอสมควร  
  งบประมาณจึงบานปลายไปถึง 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่มาก 
  พอสมควร จึงจะสอบถามเพ่ือความกระจ่างว่างบประมาณตัวนี้ไม่เคยม ี 
  แตท่ าไมในปีนี้มีการตั้งงบประมาณไว้อย่างนี้ ประเด็นต่อไปครับท่านประธานสภา 
  เทศบาล คือในหน้าที่ 273 ให้ท่านประธานสภาเทศบาลพลิกไปดูที่ผมได้ 
  อธิบายในส่วนของหน้าที ่273 นั้น ขอสอบถามในเรื่องตรงกลางหน้า เงินเพ่ิมต่างๆ  
  ของพนักงาน จ านวน 400 บาท ซึ่งก็เป็นเงินจ านวนที่น้อยมาก เงินเพ่ิมของ 
  พนักงาน ในรายละเอียดบอกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินค่าเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
  ให้กับพนักงาน ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 8,300 บาท  
  ปีนี้เหลือ 400 บาท จึงท าให้อดสงสัยไม่ได้ครับท่านประธานสภาเทศบาล 
  ว่ามีการพิมพ์ตัวเลขผิดหรือไม่ หรืออย่างไร ประเด็นสุดท้ายในช่วงนี้ขอสอบถาม  
  ในหน้าที่ 274 ในบรรทัดสุดท้ายเรื่องของค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
  ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 1,578,600 บาท รายละเอียดอธิบายว่าเพ่ือจ่าย 
  เป็นค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารห้องสมุด และศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง  
  หอพระพุทธอังคีรส อาคาร ห้องสุขา ห้องสมุดประชาชน ในรายละเอียดเขียน  
  อย่างนี้ แต่ว่าไม่มีรายละเอียดอะไรเลยว่ามีค่าอะไรบ้าง ท าอะไรอย่างไร  
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  ผมก็ไม่เข้าใจ ซึ่งก็ไม่มีรายละเอียดพอที่จะไปศึกษา จึงจะสอบถามเพ่ือความ 
  กระจ่างในเบื้องต้น ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณ ครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิก สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ในส่วนของบงประมาณของกองการศึกษานั้น ให้ไปดูที่หน้า 289 โครงการ 
  แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ถ้าหากว่าเราเปิดงบประมาณรายจ่าย  
  พ.ศ.2564 ในเล่มสีเขียวนี้ โครงการที่ 17 ชื่อโครงการแข่งขันเรือยาว 
  ประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน คือมีข้อสงสัยต้องการถามท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปถึงผู้บริหารว่าโครงการนี้ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 485,000 บาท  
  ผมติดใจอยูเ่ล็กน้อยและต้องการจะสอบถามว่าโครงการนี้เขียนไว้เรียบร้อย  
  มีลายเซ็น คือผมไดอ่้านหลายวัน และหลายรอบ งบประมาณต่างๆ แต่ละกองงาน  
  พอมาดูถึงหน้าโครงการที่ 17 หน้า 3 อยู่ในเล่มเขียวครับ ในนี้เขียนไว้แต่ไม่มี 
  ลายเซ็นท่านปลัดเทศบาล ไม่มีลายเซ็นรองนายกเทศมนตรี นายมานพ  วาจาสิทธิ์  
  ไม่มีลายเซ็นนายกเทศมนตรี คือเว้นไว้ แตต่รงโครงการอื่นๆ นั้น ผมเห็นมี 
  ลายเซ็นหมดทุกโครงการ จึงต้องการจะสอบถามว่าโครงการแข่งขันเรือยาวนั้น 
  ยังอยู่หรือไม่ เพราะไม่มีลายเซ็นตรงนี้ ถ้าเกิดหลุดไป ผมเป็นห่วงครับ  
  เพราะโครงการนี้ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของเขตปากน้ าครับ จึงเป็นห่วงเรื่องนี้ 
  ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านดูด้วยครับว่า ไม่มีลายเซ็น ขอสอบถามแค่นี้ 
  ก่อนครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

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

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในหน้าที่ 245 ซึ่งช่วงนี้งบประมาณแต่ละกองงาน 
  ได้ถูกตัดงบประมาณไปมาก เช่น ของกองการศึกษา แต่ว่าได้น างบประมาณ 
  มาใช้จ่ายในการซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  
  จ านวน 4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จ านวน 1 เครื่อง  
  และโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ านวน 3 เครื่อง ก็น่าจะเป็นเครื่องโอเวอร์เฮด  
  เป็นเครื่องฉายสไลด์ ก็ไม่ได้ติดใจเรื่องราคา และมีในหน้าที่ 246 เป็นเครื่อง 
  มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์อีกเท่ากัน ของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จ านวน 4 เครื่อง  
  แต่ว่ามาลงในโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ านวน 2 เครื่อง หายไปหนึ่งเครื่อง  
  ตามเอกสารบอกว่าจ านวน 7 เครื่อง จึงต้องการจะสอบถามว่าในเมื่อมีเครื่อง 
  มัลติมีเดียแล้ว จะซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ท าไม ซึ่งผมเข้าใจว่าการใช้เครื่อง 
  มัลติมีเดียมันจะดีกว่า 3 มิติ เพราะว่า 3 มิติ เป็นเครื่องฉายสไลด์ภาพนิ่ง  
  แต่ว่าโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าได้ขอจ านวน 4 เครื่อง ส่วนโรงเรียนเทศบาล 
  บ้านปากคลองขอแค่เครื่องเดียว สมเหตุสมผลนะครับ ผมเข้าใจอย่างนี้  
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  เพราะว่าช่วงนี้งบประมาณก็มีอยู่น้อย ต้องการจะให้ไปใช้แบบที่ดีกว่า  
  โดยที่เครื่องมัลติมีเดียนี้ราคาก็ประมาณ 200,000 กว่าบาท ไหนจะจออีก  
  ซึ่งรวมทั้งหมด 7 จอนีก้็เป็นเงินประมาณ 200,000 กว่าบาท ช่วงนี้ที่ผมพูด 
  ถึงเรื่องนี้เพราะว่าในงบประมาณของการพัฒนาการเรียนการสอนของแต่ละ 
  โรงเรียนนั้นกไ็ม่มีแล้ว ไม่เหมือนเมื่อปีที่แล้วทีม่ีงบพัฒนาการเรียนการสอนของ 
  เด็กๆ จะมีแบ่งปลีกย่อยออกไป แต่ในปีนี้ไม่มี แต่จะมาซื้อมัลติมีเดีย ทีวีบ้าง  
  ซึ่งซื้อทีวีก็สมเหตุสมผลครับเพราะว่าผ่านอายุการใช้งานมานานหลายปีแล้ว  
  ปัจจุบันคนเขาใช้สมาร์ททีวีกันแล้ว คิดว่าสมควรเปลี่ยนได้แล้ว ในส่วนของ 
  โรงเรียนนครระยองวิทยาคมต้องการจะสอบถามเรื่องเครื่องดนตร ีในหน้าที่ 265  
  ทราบว่ามีการออกงานด้านเวทบี่อยครั้ง ของบประมาณจ านวน 216,000 บาท  
  ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ของดีหรือไม่ ผมเคยไปร่วมงานครั้งหนึ่งแถวโชคชัยรัฐ  
  นักร้องๆดีแต่เครื่องเสียงไม่ได้มาตรฐาน ผมรู้สึกขายหน้า ผมจึงต้องการจะให้ 
  ซ้ือของดีมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้คิดว่าคงเลือกไม่ได้  
  คงจะล็อกสเปคของเครื่องเสียงไม่ได้ ด้วยประการทั้งปวงก็ต้องการจะให้ได้ 
  ของดมีีคุณภาพ ซึ่งของดีนั้นราคาก็น่าจะแพงกว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ครับ  
  และอีกเรื่องคือต้องการจะสอบถามเรื่องโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน 
  ที่โรงเรียนนครระยองวิทยาคม ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 400,000 บาท  
  ผมรู้สึกว่าน้อยไปครับ ไม่ทราบว่าเด็กทานข้าวกี่คน ที่โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
  มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอีกเรื่องหนึ่ง 
  ทีต่้องการจะฝากถามคือเรื่องที่ขณะนี้หลายโรงเรียนมีการซื้อคอมพิวเตอร์ 
  ในจ านวนโรงเรียนละหลายเครื่อง ต้องการจะสอบถามว่าระหว่างเช่า กับซื้อ 
  แบบไหนคุ้มกว่ากัน และในหน้าที ่271 โครงการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส 
  ของโรงเรียนนครระยองวิทยาคมตั้งงบประมาณไว้จ านวน 70,000 บาท   
  ซ่ึงโรงเรียนนครระยองวิทยาคมนั้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแต่ตั้งงบประมาณไว ้
  เท่านี้ผมว่าค่อนข้างจะน้อยไป เพราะว่าเด็กชั้นมัธยมศึกษานั้นค่อนข้างจะต้อง 
  ใช้เครื่องเรียนที่ราคาสูงอยู่ และหน้าที ่272 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 3,000,000 บาท ผมต้องการจะสอบถามเกี่ยวเนื่อง 
  กับท่ีตั้งค่าเรียน ค่าครูต่างประเทศหรือไม่ แต่ผมดูที่หัวข้อที่ 11 ในเล่มสีเขียว  
  ได้ค าตอบครับ คือมีการจัดอบรมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมไป 3 ครั้ง ดูแล้วผม 
  กว็่าค่อนข้างจะมากเกินไปครับ ในส่วนกองการศึกษาผมขอเรียนแค่นี้ครับ 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายก เทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา เทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามในหลายๆ เรื่องเก่ียวเนื่องกับ 
  ของกองการศึกษา ในหลายหัวข้อ อาทิ เช่น เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  
  กับค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นบาท  
  กับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท คือเป็นคนละแบบครับ เครื่องฉายภาพ 3 มิตินั้นใช้ 
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  คนละห้องกัน ถึงแม้โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าจะได้เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  
  ไปจ านวน 4 เครื่อง และมีโปรเจคเตอร์อีกจ านวน 4 เครื่องนั้น แต่ว่าไม่ได้ 
  อยู่ห้องเดียวกันตามที่เข้าใจนะครับ ผมจะตอบไปท่ีละเรื่อง ถ้าส่วนไหนผม 
  ยังไม่ได้ตอบท่านสมาชิกสภาเทศบาลช่วยท้วงด้วยครับ ไปทีห่น้า 269  
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตั้งงบประมาณไว้จ านวน 6,000 บาท  
  จากทีไ่ด้สอบถามกองการศึกษาแล้ว อันนี้เป็นค่าเดินทางของครูอาสาเด็กด้อย  
  โอกาสท่านเดียว เทศบาลจึงต้ังงบประมาณไว้ให้แค่ 6,000 บาท ส่วนหน้าที ่272  
  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตั้งงบประมาณไวจ้ านวน 3,000,000 บาท  
  อันนี้จะเป็นค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอะไรต่าง ในการส่งตัวนักกีฬาเข้าไปแข่งขัน 
  ในระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดตากจะเป็นเจ้าภาพ  
  ไม่เก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ ส่วนในหน้าที่ 273 เงินเพ่ิมต่าง  ๆของพนักงาน 
  ที่ว่าท าไมจึงต้ังงบประมาณไว้แค่จ านวน 400 บาท เนื่องจากว่ามีพนักงาน 
  ท่านหนึ่งเขาได้เงินเดือนและในปีนีห้ากว่าเขาได้เลื่อนขั้นเงินเดือน จะต้องเพ่ิม 
  เงินเดือนให้เขาอีก 400 บาท ก็จะเต็มขั้นเงินเดือน พอเต็มแล้วปีหน้าก็ไม่ต้อง 
  ตั้งให้ใครแล้ว เป็นการเลื่อนข้ันไปตามปกติของเขา ส่วนในหน้าที ่274  
  ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด อันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดให้ ก็ต้องขออภัยนะครับ  
  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามมาผมไดห้ารายละเอียดอยู่เหมือนกัน  
  ก็ยังไม่มีรายละเอียด ซึ่งเป็นค่าจ้างเหมาห้องสมุดทั้งหมด คือ ศูนย์เยาวชน  
  หอพระพุทธอังคีรส และห้องสุขา อันนี้เกี่ยวกับเรื่องจ้างบริษัทท าความสะอาด  
  ทั้งหมดท่ีดูแลอยู่ในห้องสมุด ซ่ึงบริษัทต้องมีแข่งขันประกวดราคากัน  
  ส าหรับโครงการแข่งเรือยาวประเพณีท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเป็นห่วง  
  คือมีแน่นอนครับ เพราะว่าเทศบาลนครระยองได้รับพระราชทานถ้วยมาแล้ว  
  เดิมคิดว่าคงจะไม่ได้รับพระราชทานถ้วยมา ปรากฏว่าระหว่างการพิจารณา 
  งบประมาณมีหนังสือมาจากจังหวัดว่าได้รับพระราชทานถ้วยมาแล้ว ให้รีบตั้งงบประมาณ  
  คือมีแน่นอนครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลไม่ต้องห่วงนะครับ ผมไม่แน่ใจว่า 
  ส่วนไหนตกหล่นอีก ถ้าหากว่ามตีกหล่นช่วยถามอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมจะได้ 

     ชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบทั่วกัน ขอบพระคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายก เทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภ าเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขออนุญาต 
  ตอบค าถามเพ่ิมเติมครับ เรื่องค่าอาหารของนักเรียนโรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
  ซ่ึงจริง  ๆและเด็กนักเรียนโตพวกนี้เขาไม่ได้รับอาหารฟรีแล้ว แต่เทศบาลนครระยอง 
  ต้ังงบประมาณไว้ให้เฉพาะเด็กท่ียากจน โดยเทศบาลจะต้ังงบประมาณส่วนนี้ไว้ 
  ให้ทุกปีเพ่ือให้นักเรียนที่ยากจนได้กินอาหารฟรี จ านวน 400,000 บาท  
  ส่วนเด็กนักเรียนที่พอมีฐานะช่วยเหลือตัวเองได้ก็ให้ซื้อกินที่โรงเรียน  
  จึงเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายก เทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์ 
ประธานสภาเทศบาล    มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ขอขอบคุณท่านนายกเทศมตนรีที่ได้กรุณาตอบข้อซักถามที่ผมได้ 
  กราบเรียนสอบถามเพ่ือความกระจ่าง อย่างที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานสภา 
  เทศบาลว่ากองการศึกษามีงบประมาณค่อนข้างมาก และมีหน่วยงาน 
  ค่อนข้างมาก จึงมีค าถามที่ต้องการจะสอบถามอีก 2-3 ประเด็น ในเรื่อง 
  ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้กรุณาชี้แจงไปแล้ว ในเรื่องของโครงการที่ผมได้ 
  สอบถามคือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในหน้าที่ 272 ที่บอกว่าเป็น 
  การส่งตัว นักกีฬาไปแข่งขัน ก็ต้องขอบคุณนะครับ แต่ว่าจะขออนุญาต 
  สอบถามคือที่ท่านนายกเทศมนตรีได้กรุณาตอบถึงโครงการที่ผมถามไป 
  งบประมาณจ านวน 3,000,000 บาท เป็นโครงการที่ส่งตัวนักกีฬาไปแข่งขัน 
  ที่จังหวัดตาก ส่วนในหน้าที่ 284 ครับท่านประธานสภาเทศบาล เป็นโครงการ 
  กิจกรรมเก็บตัวส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 1,400,000 บาท  
  ซ้ าซ้อนกันหรือไม่ครับ ทีต่้องการจะสอบถาม เพราะถ้างบประมาณ 2 ตัว 
  รวมกัน ก็ถือว่าส่งนักกีฬาไปแข่งขันใช้งบประมาณถึง 4,000,000 กว่าบาท 
  เลยนะครับ ซึ่งผมคิดว่าเป็นงบประมาณที่มากเกินไป ขอค าชี้แจงตรงนี้ด้วยว่า 
  โครงการนี้เป็นอย่างไร เพราะอะไร เพราะว่าหากมีการพิจารณาดูงบประมาณ 
  ในเดือนก่อนๆ อย่างที่ผมได้กราบเรียนว่าปีนี้งบประมาณจะน้อยลงไป ก็ใช้ใน 
  โครงการที่จ าเป็นจริงๆ ถ้าหากว่ามีการใช้งบประมาณซ้ าซ้อน เช่น งบประมาณ 
  ที่ส่งนักกีฬาไปแข่งขันโครงการหนึ่ง จ านวน 3,000,000 บาท อีกงบประมาณหนึ่ง  
  จ านวน 1,400,000 บาท ผมคิดว่าน่าจะมีการซ้ าซ้อนกัน ก็เป็นการใช้ 
  งบประมาณท่ีค่อนข้างมาก ซ่ึงมีโครงการต่างๆ ที่ทางเทศบาลอาจจะคิดว่าปีนี้ 
  อาจจะตัดลดลงไป เนื่องจากงบประมาณน้อย เช่น โครงการการประกวดดนตรี 
  ที่เยาวชน ปีผ่านๆมามกีารตั้งงบประมาณไวจ้ านวน 200,000 บาท แต่ในปีนี้ไม่ม ี 
  การร้องเพลงลูกกรุง การร้องเพลงลูกทุ่ง ในปีนี้ก็ไม่มี เรายกเลิกโครงการ 
  วันลอยกระทง ยกเลิกโครงการจัดงานวันเด็ก ซึ่งผมต้องขออนุญาตสอบถามว่า 
  เทศบาลมีความจ าเป็นทีต่้องยกเลิกขนาดนั้นหรือไม่ หรือเพราะเหตุใด  
  ขออนุญาตให้ท่านนายกเทศมนตรีช่วยตอบด้วยว่าโครงการวันเด็กก็ดี โครงการ 
  วันลอยกระทงก็ดี ทีย่กเลิกไปนั้นเนื่องจากอะไร และอีกโครงการที่ลดลงไปคือ 
  โครงการเรื่องของกีฬาพ้ืนบ้าน โครงการปากน้ าคัพ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬา 
  เหมือนกัน แต่ว่าไม่ได้ถูกตั้งงบประมาณไว้ สุดท้ายครับท่านประธานสภาเทศบาล 
  ที่ผมขออนุญาตสอบถาม คือในหน้าที่ 292 เป็นโครงการภูมิบุรีศรีระยอง  
  ท่านประธานสภาเทศบาลครับโครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ในหมวดของการ 
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แล้วก็มีการที่ตั้งงบประมาณไว้ทุกปี ท่านประธานสภาเทศบาล 
  คงจะจ าได้ว่าเทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 800,000 -900,000 บาท  
  หรือจ านวน 1,000,000 - 1,200,000 บาท แต่ในปีนี้ตั้งงบประมาณไว้ 
  จ านวน 500,000 บาท เทศบาลอาจจะตั้งงบประมาณไว้น้อย ซึ่งก็ไม่เป็นไร  
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  ก็จัดเท่าที่เราจัดได้ ส่วนประเด็นที่ผมต้องการจะสอบถาม คือ โครงการภูมิบุรีนั้น  
  ซ้ าซ้อนกับโครงการกินช็อปใช้ที่ผมได้มีการอภิปรายแล้ว หรือได้สอบถามไป 
  บ้างแล้วหรือไม่ เพราะว่าโครงการนั้นก็จัดที่ถนนยมจินดาเหมือนกัน โดยจัด 
  ทุกเดือนๆ ละ 2 วัน โครงการภูมิบุรีหนึ่งปีจัดครั้งหนึ่งงบประมาณจ านวน  
  500,000 บาท ผมเข้าใจว่ารูปแบบการจัดงานก็คล้ายๆ กัน เปิดให้คนมาเดินเที่ยว  
  เปิดให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายของ ซึ่งผมคิดว่าหากจะประหยัดจริง ๆนั้น โครงการนี ้
  ถ้าซ้ าซ้อนก็ควรจะยกเลิกไป เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องการในเรื่องของ  
  Social distancing เรื่องของ COVID-19 ด้วยนะครับ ก็น่าจะมีการพิจารณา 
  ตรงนี้ เพราะถ้าหากว่าซ้ าซ้อนมันก็อาจจะท าให้งบประมาณที่เราใช้ได้ไม่เต็มที่นัก  
  ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร อีกประเด็นหนึ่งถ้าหากว่ามีการจัดในเรื่องของ 
  โครงการภูมิบุรีจริงๆ ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในเล่มสีเขียวที่มีรายละเอียด 
  ของโครงการ ซ่ึงโครงการภูมิบุรีเป็นโครงการที่อยู่ในล าดับที่ 22 ในรายละเอียด 
  ของโครงการนี้ผมได้เปิดดูแล้วเกิดความสงสัยและต้องการจะสอบถามว่า  
  ในหน้าที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินการในรายละเอียดต่างๆ งบประมาณ 
  จ านวน 924,000 บาท ข้อที่ 9 งบประมาณด าเนินการมีรายละเอียดต่างๆ  
  ซ่ึงต้ังงบประมาณไว้จ านวน 924,000 บาท แต่ว่าในรายละเอียดงบประมาณ 
  หน้าที่ 292 ที่ผมได้สอบถามถึงโครงการภูมิบุรีศรีระยองงบประมาณ 
  จ านวน 500,000 บาท คือตัวเลขอันไหนครับ หรือว่าผมเข้าใจผิดอะไร  
  ยังไงช่วยอธิบายให้ฟังด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภ าเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่าง ผมต้องขอ 
  อภัยนะครับ ที่ชี้แจงรายละเอียดผิดไป ตรงงบประมาณจ านวน 3,000,000 บาท  
  ที่เก่ียวกับเรื่องกีฬานั้น  ไม่ใช่นะครับ อันนั้นเป็นงบประมาณของกองวิชาการ 
  และแผนงานซึ่งเทศบาลเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานที่เซ็นทรัล พลาซ่า ที่พูดผิดว่า 
  เป็นงานกีฬานั้นไม่ใช่ครับ ซึ่งงานกีฬานั้นจะอยู่ในงบประมาณจ านวน 1,400,000 บาท  
  ซึ่งเป็นคนละตัวกัน ปีนีจ้ะเป็นรอบคัดเลือกระดับภาค ที่วังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว  
  ส่วนระดับประเทศจะเป็นที่อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถ้าผมจ าไม่ผิดนะครับ  
  ส่วนเรื่องงบประมาณของงานภูมิบุรีศรีระยอง จ านวน 500,000 บาท  
  ที่เขียนว่า 900,000 กว่าบาทนั้น เป็นงบประมาณเก่าที่ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ 
  แก้ตัวเลข ไปคัดลอกจากงบประมาณของเดิมมา แต่จริงๆ นั้น พิธีการต่างๆ  
  ไม่ว่าจะเป็นการจัดขบวนแห่อะไรต่างๆ ปีนี้จ าเป็นจะต้องงดกิจกรรม  
  เนื่องจากว่าเวลาที่มีขบวนแหจ่ะค่อนข้างเบียดเสียดกันเกินไป จึงต้ังงบประมาณ 
  ไว้แค่ 500,000 บาท แต่การละเล่นบนเวทีต่างๆ จะมากกว่างานเดินกิน 
  ชิมเที่ยวปกติทั่วไปของแต่ละเดือน ซึ่งในแต่ละเดือนงานเดินกินชิมเที่ยวนั้น 
  ส่วนใหญจ่ะเป็นของฟรี เช่น ดนตรีเปิดหมวกพวกนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย หรืออาจจะ 
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  ขอความอนุเคราะห์พวกไลน์แดนซ์มาเต้นโชว์ในงาน งานภูมิบุรีถึงปีเราจะจัด 
  ครั้งหนึ่ง เป็นงานใหญ่ประจ าเทศบาลของนครระยอง ปีนี้ตั้งงบประมาณ 
  ไว้แค่ 500,000 บาท โดยเวทีต่างๆ จะมีการแสดงค่อนข้างมาก แตจ่ะไม่มี 
  ขบวนแห่ตั้งแต่เทศบาลไปยังถนนยมจินดา ส่วนเรื่องประเพณีลอยกระทงในปีนี้  
  เดิมผมคิดว่าต้องการที่จะจัดเหมือนกัน ได้หารือไปยังท่านประธานหอการค้า  
  และกรรมการหอการค้า ซึ่งท่านประธาน และกรรมการหอการค้าก็ได้ไปหารือ 
  กันในท่ีประชุม และเสนอแจ้งมาว่าไม่ควรจะจัด เนื่องจากว่าดูแล้วจะควบคุม 
  ล าบากในเรื่องระยะห่าง คือ สังเกตจากรูปแบบของงานทุกปีนั้นค่อนข้างจะ 
  แออัดแทบจะเรียกได้ว่าหายใจรดต้นคอกันเลย และโอกาสที่จะใส่หน้ากาก 
  อนามัยนั้นน้อยมาก เพราะทุกคนต้องนั่งกินตลอดเวลา ทางหอการค้า 
  จึงแนะน าว่าในปีนี้อย่าเพ่ิงจัดเลย เพราะยังอยู่ในสถานการณ์การปูองกันการ 
  แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เทศบาลจึงไม่ได้ตั้งงบประมาณ 
  ตรงส่วนนี้ไว้ ส่วนเรื่องเดินกินชิมเที่ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าจะจัดทุกเดือนเลย   
  คือในหนึ่งปีจะมี 12 เดือน เดือนแรกคือเดือนมกราคมของทุกปี ผมเคยเสนอ 
  ในที่ประชุมจังหวัดว่าเดือนมกราคมจะไม่มีการจัดงานเนื่องจากว่ารูปแบบการ 
  จัดงานจะจัดกันในวันศุกร์ และวันเสาร์ของต้นเดือน ซึ่งวันศุกร์ และวันเสาร์ 
  ของต้นเดือนมกราคมนั้นจะตรงกับช่วงที่เพ่ิงจะหลังปีใหม่ เจ้าหน้าที่ไปพักผ่อนกัน  
  กลับมาคงยังไม่มีจิตใจทีต่้องการจะจัดงาน จึงบอกว่าจะให้เริ่มจัดงานในเดือน 
  กุมภาพันธ์ และในระหว่างแต่ละเดือนถ้าหากว่ามีหน่วยงานของภาครัฐ ไม่ว่า 
  จะเป็นทางวัฒนธรรมหรือว่าการท่องเที่ยวจะมาแทรกเข้ามาจัด เทศบาลก็จะ 
  โอนพื้นที่ให้ไปจัด เทศบาลก็จะไม่จัด แต่ถ้าหากว่าในเดือนไหนไม่มีหน่วยงานไหน 
  มาจัด เทศบาลก็จะต้องเข้าไปด าเนินงานจัดให้เป็นไปตามของรัฐบาล ส่วนงาน 
  ภูมิบุรีศรีระยองเทศบาลจะเสริมเข้าไปเป็นงานรวมกับงานเดินกินชิมเที่ยว  
  แตจ่ะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม คือปีละครั้ง ส่วนเรื่องกีฬาจะพิจารณาตามลักษณะ 
  การเล่น เช่น กีฬาประเภทไหนที่มีการปะทะกันในปีนี้ผมต้องการจะให้เว้นไว้ก่อน  
  เพราะการเล่นกีฬาก็จะต้องมีการตะโกนกันเพ่ือส่งเสียงเชียรก์ัน แล้วถ้าหากว่า 
  ในปีหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
  เริ่มซาลงแล้ว เทศบาลก็จะจัดกิจกรรมตามปกติ และอีกอย่างหนึ่งคือกิจกรรม 
  วันเด็กที่สวนศรีเมือง พ่อแม่พาเด็กมานั้นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆ แล้วต้องสวมใส่ 
  หน้ากากอนามัยก็คงจะไม่คล่องตัว จึงหารือกันว่าให้แต่ละโรงเรียนไปจัดกันเอง  
  โดยไปควบคุมกันให้ดี ปีนี้เทศบาลจะของดจัดงานวันเด็กที่สวนศรีเมือง เพราะไม่ต้องการ 
  ให้เด็กมารวมตัวกันมาก ซึ่งถือว่าเป็นการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
  โคโรน่า 2019 (COVID-19) และหลังจากทีส่ถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
  เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดีขึ้น ในปี พ.ศ.2565 เทศบาลก็จะมา 
  จัดกิจกรรมให้เหมือนเดิม ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายก เทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อ ไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะข้ามไปยัง 
ประธานสภาเทศบาล      ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะ 

  สอบถามเพ่ิมเติมถึงส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามถึงส านักการสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดล้อม ผมขอข้ามไปยังกองการแพทย์ แต่ไม่เป็นไรนะครับ  
  หากว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลเจอและสงสัยยังกองงานไหนที่ผ่านมา  
  ท่านย้อนกลับไปถามได้ครับ เป็นสิทธิของท่านที่จะสอบถามเพ่ิมเติมได้อีกครับ  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผม นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ส าหรับกองการแพทย์ ขออนุญาตสอบถาม  
  2 ประเด็น ในหน้าที่ 331 หมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น   
  ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีนี้ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 1,962,000 บาท  
  แต่ปีที่ผ่านมาตั้งงบประมาณไว้จ านวน 7,200,000 กว่าบาท ลดลงไป 
  จ านวน 5,000,000 กว่าบาท ขอทราบเหตุผลว่าเพราะเหตุใดท าไมถึงตั้ง 
  งบประมาณลดลงไปมากขนาดนี้ อีกประเด็นหนึ่งคือในหน้าที ่334 ในหมวด 
  ของวัสดุเวชศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 1,800,000 บาท  
  ปีที่ผ่านมาตั้งงบประมาณไว้จ านวน 2,500,000 บาท ผมอดเป็นห่วงไม่ได้ 
  เรื่องของวัสดุทางการแพทย์ว่างบประมาณท่ีลดลงไปนั้น จะเพียงพอต่อการใช้ 
  เพ่ือรักษาหรือบริการประชาชนหรือไม่อย่างไร เพราะบางครั้งในเรื่องของการ 
  เจ็บปุวย เราจ าเป็นต้องรักษานะครับ ถ้าหากว่ามันน้อยเกินไปหรือไม่เพียงพอ 
  ก็อาจท าให้เสียหายได้ จึงขอสอบถามใน 2 ประเด็นนี้ ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา เทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอบคุณท่าน 
  สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเกี่ยวกับกองการแพทย์ ถึงเหตุผลข้อที่ว่า 
  ค่าปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งไว้ 
  จ านวน 1,900,000 กว่าบาท เดิมเทศบาลตั้งไว้มากกว่านี้ แต่ตอนนี้ 
  กระทรวงมหาดไทยบอกให้ ไปเบิกจ่ายจากเงินค่าบ ารุง คือค่าท่ีเทศบาล 
  เรียกเก็บจากค่ารักษาพยาบาล ตอนนี้เทศบาลเก็บได้เดือนละประมาณ  
  200,000 กว่าบาท ท าให้ตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณห้าล้านบาทแล้ว โดยให้ไป 
  เบิกจ่ายจากเงินตรงนั้น เทศบาลก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณให้มากขึ้นนะครับ  
  ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่าวัสดุเวชศาสตร์ หรือการแพทย์ อันนี้เกี่ยวกับค่ายา ตอนนี้ 
  เทศบาลไดร้ับการอุดหนุนยาจากโรงพยาบาลระยอง ปีหนึ่งหลายล้านบาท  
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  เทศบาลก็ไม่ต้องตั้งงบประมาณส าหรับซื้อยา จึงต้ังงบประมาณไว้ประมาณ  
  1,000,000 กว่าบาท ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ  
  ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายก เทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อ ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมถึงกองการแพทย์ ผมจะ  
  ขอข้ามไปยังกองช่าง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม 
  ถึงกองช่างขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผม นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในส่วนของกองช่าง ปีนี้กองช่างได้งบประมาณ 
  ลดลงไปประมาณยี่สิบสองล้านบาท หรือประมาณ 16% ที่ลดลงไป ในส่วน 
  ของกองช่างนั้นงบประมาณท่ีน้อยลงไปตาทที่ผมได้กราบเรียนไปคือประมาณ  
  ยี่สิบสองล้านบาท แต่ว่าถ้ามาดูในรายละเอียดโครงการงบลงทุน ปีนี้มีโครงการ 
  ทั้งหมดท่ีท าให้กับประชาชนในเขตเทศบาลของเรา ทั้งหมด 24 โครงการ  
  จากปีที่ผ่านๆ มา มีประมาณ 10 กว่าโครงการบ้าง 15 โครงการบ้าง  
  หรือ 16 โครงการบ้าง ปีนี้งบประมาณน้อยแต่ว่าท าโครงการมาก เนื่องจากว่า 
  เทศบาลไม่มีโครงการใหญ่ๆ เทศบาลมีโครงการไม่มากเท่าที่ควร ประเด็นอยู่ 
  ตรงนี้ครับท่านประธานสภาเทศบาล สิ่งที่ผมต้องการจะกราบเรียนสอบถามว่า 
  โครงการในปีงบประมาณที่ผ่านๆมา เช่น งบประมาณปี พ.ศ.2563 ในส่วน 
  ของกองช่าง งบลงทุนมีงบประมาณอยู่ 2-3 ตัว ซึ่งขออนุญาตสอบถาม 
  รายละเอียดและความคืบหน้าของโครงการโดยผมต้องการจะให้ทางผู้บริหาร 
  ช่วยตอบด้วยว่าขณะนี้โครงการที่ผ่านงบประมาณไปแล้วนั้น จะครบปีแล้ว  
  ด าเนินการไปถึงขั้นไหนแล้ว อย่างไรบ้าง ดังนี้ โครงการที่ 1 คือ โครงการ 
  ก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายอาหารทะเล ที่ศูนย์แสดงสินค้าปากน้ า ปีที่แล้วเราผ่าน 
  งบประมาณไปจ านวนยี่สิบหกล้านบาท งบประมาณตัวนี้เป็นอย่างไรบ้าง  
  โครงการไปถึงไหนแล้ว ช่วยกรุณาให้ความกระจ่างในเรื่องของความคืบหน้า 
  ตรงนี้ด้วย อีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการขอติดตั้งเสาไฟไฮแมสที่ถนนสุขุมวิท  
  จ านวน 8 ต้น บริเวณหน้าวัดปุาประดู่ ไปถึงศูนย์การค้าสาย 4 งบประมาณ 
  จ านวน 5,300,000 บาท ขณะนี้ไปถึงไหนแล้ว ได้ผู้รับจ้างหรือยัง  
  หรืออย่างไร อีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการก่อสร้างถนน และสะพานบางจาก  
  ซอย 19 งบประมาณจ านวน 18,200,000 บาท อย่างท่ีผมได้กราบเรียน  
  คือ โครงการต่างๆ ของปีที่ผ่านมาเป็นโครงการใหญ่ ใช้เงินค่อนข้างมาก แต่ว่า 
  ผมก็ยังไม่เห็นโครงการต่างๆ ออกมาเป็นรูปธรรม จึงต้องการจะกราบเรียน 

     สอบถามเพ่ือความกระจ่าง แล้วก็เพ่ือจะตอบข้อซักถามให้กับประชาชนได้   
  ในส่วนของงบประมาณปีนี้ที่ตั้งไว้ ในหน้าที่ 358 คือ โครงการออกแบบด้าน 
  อัจฉริยะนครระยองสมาร์ท งบประมาณจ านวน 500,000 บาท  
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  ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ว่าเทศบาลตั้งโครงการนี้เพื่ออะไร และใช้ประโยชน์ 
  อะไรบ้าง เพราะมีโครงการทีค่ล้ายกันกับโครงการนี้ก็คือในปีที่ผ่านมา  
  เป็นโครงการที่เทศบาลได้อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค  
  เพ่ือน าสายไฟฟูาลงดิน งบประมาณจ านวน 15,200,000 บาท ขณะนี้ 
  ไม่ทราบว่าเทศบาลได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว อย่างไรบ้าง ซ่ึงก็เป็นโครงการ 
  ต่อเนื่อง ถ้าหากว่าเป็นโครงการที่เทศบาลจะมาใช้ ในเรื่องของ Smart Box ก็ดี  
  หรืออะไรก็ดีนั้น เพ่ือสร้างภูมิทัศน์หรือความเจริญให้ในเขตเทศบาลนครระยอง 
  ของเรา อีกโครงการหนึ่ง คือ ในหน้าที่ 376 ต้องการจะสอบถามในเรื่องของ 
  โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานบริเวณบ่อบ าบัดน้ าเสีย ตั้งงบประมาณไว้ 
  จ านวน 5,500,000 บาท โครงการนี้ที่ตอนประชุมไดม้ีการพิจารณาในการ 
  เพ่ิมประสิทธิภาพของบ่อบ าบัดน้ าเสียหรือไม่  ตรงนี้เป็นที่เดียวกันใช่หรือไม่  
  แล้วเทศบาลตั้งงบประมาณไว้เพ่ือไปก่อสร้างหรือปรับปรุงเพื่อรองรับโครงการ 
  ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมาด าเนินการหรือไม่ อย่างไร ถ้าเป็นโครงการเดียว 
  สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้จะได้รับทราบ และจะได้รับรู้เหมือนกันว่าเป็น 
  โครงการเดียวกัน จึงขอความกระจ่างตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผม นายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนคร ระยอง เขต 4  

  ท่านประธานครับ เมื่อสักครู่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนามครับ  
  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ได้อภิปรายเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่ได้ผ่าน 
  งบประมาณไปเมื่อปีที่แล้วก็ดี หรือเมื่อปีก่อนๆ ที่ผ่านมาก็ดี ก็เข้าใจครับ  
  เทศบาลนครระยองเราก็ต้องการจะให้เป็นเมือง Smart City แต่ว่าเทศบาล 
  ยังไปไม่ถึง เขต 4 ของผมยังเป็นทางลูกรังอยู่ก็มี เพราะฉะนั้นจึงต้องการ 
  จะฝากงานที่ค้างอยู่ให้รีบด าเนินงานให้แล้วเสร็จ เช่น บางจาก ซอย 19  
  ก็ยังไม่ได้ด าเนินการอะไร และหลังทะเลก็มีท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  ขออนุญาตเอ่ยนามครับ นายรักเร่  ส าราญรื่น ได้เสนอไปเมื่อคราวที่แล้ว 
  ก็ยังไม่ไดด้ าเนินการ ผมต้องการสอบถามเรื่องของงานบ าบัดน้ าเสีย ในหน้าที่ 367  
  โครงการนี้ผมน่าจะได้อภิปรายไปหลายครั้งแล้ว เกี่ยวกับงบประมาณ เมื่อก่อน 
  งบประมาณน่าจะเป็นจ านวน 8,000,000 บาทหรืออย่างไร ผมจ าไม่ได้  
  ที่ว่าก าจัดมูลฝอย และเม่ือวันก่อนผมกับเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้ไป 
  ที่บ่อขยะ ก็ยังเห็นว่าขุดยังไม่ถึงไหนเลย ผมต้องการจะสอบถามว่าก่อนหน้านี้ 
  เทศบาลเสียเงินปีละ 8,000,000 บาท ปีนี้ 7,500,000 บาท ผมจึงต้องการ 
  จะสอบถามว่าเทศบาลจะตั้งงบประมาณใช้จ่ายตรงนี้อีกกี่ปีครับ เพราะว่าอีก 
  กี่ปีถึงจะได้สวนสาธารณะตรงนี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกส ภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอบคุณท่าน 
  สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามถึงเรื่องงบประมาณท้ังของเก่าและของใหม่   
  จะกราบเรียนชี้แจงเป็นเรื่องๆนะครับ เรื่องเสาไฟไฮแมสตรงนี้ ได้ผู้รับจ้างแล้ว 
  สบายใจไดค้รับ เร็วๆนี้ ก็คงจะเริ่มลงมือก่อสร้าง ส่วนเรื่องเงินอุดหนุนกับ  
  Smart Box เป็นคนละจุดกัน เงินอุดหนุนเสาไฟลงดิน คือ ถนนยมจินดา  
  จ่ายเงินไปให้การไฟฟูาแล้วน่าจะเริ่มลงมือภายใน 1–2 เดือนนี ้โดยอุดหนุน 
  เป็นจ านวนเงิน 15,000,000 บาท ส่วนเรื่องศูนย์จ าหน่ายอาหารทะเลตอนนี้ 
  เงินอุดหนุนยังไม่มา ยังไม่มีเงิน เป็นโครงการรออยู่ แต่ถ้าหากว่าไม่มีเงินมา 
  ก็ต้องยกเลิก ถือว่ารัฐบาลหมดเงินอุดหนุน เทศบาลก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาสร้าง  
  โครงการกต็้องยกเลิกไป ส่วนเรื่องถนนบางจาก ซอย 19 อยู่ระหว่างการ 
  ออกแบบเช่นกัน รอเงินอุดหนุนอยู่เช่นกัน ตอนนี้เงินยังเข้าไม่ครบตามท่ีตั้งเปูา 
  ไว้เมื่อปี พ.ศ.2563 ส่วนเรื่องการปรับปรุงอาคารที่บ่อบ าบัดน้ าเสีย อันนี้ไม่เกี่ยว  
  กับโครงการที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายปิยะ  ปิตุเตชะ  
  มาอธิบายนะครับ เนื่องจากว่าเทศบาลนครระยองขยายกองงาน คือเป็นกองช่างสุขา  
  อีก 1 กองงาน แล้วถ้าหากมีกองช่างสุขาแล้วไม่มีที่ท างาน ก็เลยใช้อาคารตัวนี้  
  ตัวอาคารยังใช้ได้อยู่ก็เลยปรับปรุงบริเวณท้ังหมด แล้วเอาเครื่องอุปกรณ์อะไร  
  ต่าง  ๆใส่เข้าไปในอาคารนี้ เพื่อใช้เป็นอาคารส านักงานส่วนหนึ่งของกองช่างสุขา  
  เพ่ือให้มีเจ้าหน้าที่และผู้อ านวยการช่างสุขาได้ไปนั่งท างานอยู่ที่นี่ ไม่เก่ียวกับ 
  โครงการของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายปิยะ  ปิตุเตชะ 
  อันนั้นยังไม่ได้งบประมาณมา อันนี้เป็นของเทศบาลนครระยองเอง ส่วนโครงการ 
  ออกแบบอันนี้เป็นโครงการศึกษาออกแบบที่เราจะปรับปรุงให้เป็นเมือง  
  เขาเรียกว่าเมืองอัจฉริยะที่ว่าเป็นเมืองหลายๆ แบบ ซึ่งตอนนี้จะปรับปรุงถนน 
  ทุ่งชายกระต่ายผ่านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 1 ซึ่งเป็น 
  ถนนของศูนย์การค้า ผมได้ให้ท่านปลัดเทศบาลไปคุยกับทางเจ้าของศูนย์การค้าแล้ว 
  ว่าถ้าหากว่าเทศบาลขอปรับปรุงถนนเส้นนี้โดยให้ท่านยินยอม ปรับปรุงไป 
  จนถึงหน้าโลตัสเลย แล้วมาออกทุ่งชายกระต่าย เพ่ือเป็นตัวอย่างถนนเส้นหนึ่ง  
  ที่ว่าต่อไปจะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาเมืองในอนาคตข้างหน้า  เป็นเมือง 
  อัจฉริยะ โดยจ้างเขาออกแบบประมาณ 500,000 บาท ซึ่งเจ้าของโรงแรมสตาร ์
  ก็ยินดี บอกว่าต้องมาช่วยกันสร้างเมือง เพราะต่อไปจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างมี 
  อะไรที่ทันสมัย เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ถนนตรงนี้เพ่ือให้ถนนเส้นอ่ืนได้ดูว่าแบบนี้ ดี 
  หรือไม่ ทุกคนเห็นชอบหรือไม่ ถ้าหากว่าท าแล้วออกมาดีต่อไปก็จะขยาย 
  ออกไปให้เป็นเมือง ซึ่งตอนนี้ในหลายๆ เมือง เช่น เทศบาลเมืองนครสวรรค์ 
  เขาก้าวไปข้างหน้า ค่อนข้างพร้อมที่จะเป็นเมืองอัจฉริยะมากๆ ถ้าหากว่า 
  ท่านใดได้มีโอกาสไปเทศบาลเมืองนครสวรรค์ก็ลองผ่านไปดูได้ เขาท าเมืองเขา 
  ได้ค่อนข้างจะดีมาก ส่วนเรื่องงบประมาณจ านวน 7,500,000 บาท คือเป็น 
  ค่าก าจัดขยะมูลฝอยที่เทศบาลนครระยองส่งไปก าจัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  โดยเทศบาลจะเก็บขยะส่งไปก าจัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
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  ปกติท่ีอ่ืนจะแพงกว่านี้ แตเ่ทศบาลนครระยองได้ค่าก าจัดแค่ตันละ 200 บาท  
  จะไม่มีการขนขยะเก่าไปก าจัดนะครับ ตอนนี้ เทศบาลก าลังหารือ ก าลังศึกษา 
  ว่าขยะเก่านั้นมีใครสนใจจะมาบริหารจัดการแล้วเอาขยะไปโดยไม่เสียเงิน  
  เพราะเดิมเทศบาลตั้งงบประมาณส าหรับศึกษาไว้ประมาณหกล้านกว่าบาท  
  ก็ไม่มีสถาบันมหาวิทยาลัยใดเข้ามาศึกษาเรื่องขยะใต้ดิน การท าสวนสาธารณะ 
  จึงล่าช้าออกไป ถ้าเกิดขยะตรงนี้ได้เอาออกไปแล้ว สวนสาธารณะก็น่าจะได้ 
  เริ่มต้นขึ้น เพราะว่าถ้าเกิดท าสวนสาธารณโดยมีขยะอยู่ใต้ล่างนั้น ผมเกรงว่า 
  จะมีแก๊สมีเทนอยู่ข้างล่างแล้วมันจะระเหยขึ้นมา คนที่ไปออกก าลังกายเกรงว่า 
  จะไม่รู้ตัว ตรงนี้เป็นห่วงมากเพราะแก๊สมีเทนทีร่ะเหยขึ้นมาทีละน้อยๆ  
  ท าให้ประชาชนที่ไปออกก าลังกาย หรือไปนั่งพักผ่อนนั้น สูดเอาแก๊สมีเทน 
  ไปโดยไม่รู้ตัวท าให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอย่างมาก ต้องใจเย็นๆ นะครับ  
  อย่ารีบร้อนน าพื้นที่ท่ีเป็นบ่อฝังกลบมาท าเป็นสวนสาธารณะ ซึ่งผู้มีความรู้เขา 
  แนะน ามา ผมจึงต้องชะลอการท าสวนสาธารณะเอาไว้ก่อนเลย เพราะเกรงว่า 
  ผู้ที่มาใช้สวนสาธารณะโดยมีขยะฝังกลบอยู่ใต้ล่างนั้นจะเป็นอันตรายได้  
  จึงกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบในเบื้องต้น ขอบพระคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  
ประธานสภาเทศบาล    มโนพรศิริกุล  
 
นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผม นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตเสริม และกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
  ในเรื่องของบ่อก าจัดขยะ ของเทศบาลนครระยอง คือ บ่อฝังกลบ ซึ่งตามท่ี 
  ท่านนายกเทศมนตรไีด้กราบเรียนว่าเทศบาลมีโครงการที่จะท าเป็นสวนสาธารณะ  
  เท่าท่ีผมได้มีข้อมูลและได้สอบถามผู้รู้มาว่าจ านวนขยะที่ เทศบาลฝังกลบไว้นั้น 
  มีค่อนข้างมาก แล้วก็ลึกถึง 10 เมตร มีขยะค่อนข้างมาก ซึ่งจะมีทั้งขยะอินทรีย ์ 
  และขยะพลาสติก  แล้วก็ขยะท่ีเป็นโลหะ หรืออะไรก็ดี มีผู้รู้บอกว่าขณะนี้ 
  มีเอกชนรับก าจัด และขนขยะพวกนี้ไป โดยที่เทศบาลนั้นตกลงกันโดยเขาจะ 
  เข้ามาขุดขยะไป ตามที่ท่านนายกบอกว่าข้างล่างจะมีแก๊สมีอะไรก็แล้วแต่   
  เขาจะขุดข้ึนไปโดยทีเ่ขาไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลย หรือบางครั้งถ้ามีสิ่งที่ 
  เขาสามารถจ าน าไปท าค่าตอบแทนหรือผลตอบแทนของเขาได้ เขาอาจจะให้  
  เงินเทศบาลเสียด้วย ตรงนี้ก็ฝากกราบเรียนเพื่อเป็นข้อมูลนะครับ ว่าถ้าเป็นไปได้ 
  ลองตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาดู และบางครั้งก็อาจจะท าให้เทศบาลได้ 
  สวนสาธารณะนี้เร็วขึ้น เพราะว่าตรงนี้เป็นที่ที่เราไม่ได้ใช้งานมานานแล้ว  
  น่าจะท าให้เกิดประโยชน์ให้กับประชาชน เพราะว่าสวนสาธารณะของเทศบาล 
  นครระยองปัจจุบันนี้ อย่างสวนศรีเมือง คนแน่นมาก แออัดมาก มีผู้มาออก 
  ก าลังกายค่อนข้างมาก ซึ่งถ้าหากว่าเทศบาลมีสวนสาธารณะเพ่ิมข้ึน สถานที่ 
  ออกก าลังกายเพ่ิมข้ึน ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชน ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล  



 45 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมถึงกองช่าง 
      ผมจะขอข้ามไป ยังกองสวัสดิการสังคม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะ 

  สอบถามเพ่ิมเติมถึงกองสวัสดิการสังคมขอเชิญครับ     

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมถึง 
  กองสวัสดิการสังคม ผมจะขอข้ามไปยังสถานธนานุบาล เทศบาลนครระยอง  
  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมถึงสถานธนานุบาล 
  ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา เทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอย้อน 
        ไปที่หน้า 306 ของส านักการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการอบรม 

  ให้ความรู้และศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ตั้งงบประมาณไวจ้ านวน 1,500,000 บาท  
  ไม่ทราบว่าให้เจ้าหน้าที่หรือว่าตั้งงบประมาณไว้ให้ใครนะครับ ปีนี้กองสวัสดิการสังคม 
  กต็ั้งงบประมาณไว้จ านวน 1,500,000 บาท เหมือนกัน เพ่ือการศึกษาดูงาน 
  ของชุมชน จึงต้องการสอบถามว่าท าไมปีนีเ้ทศบาลจึงตั้งงบประมาณมากขนาดนี ้ 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผม นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ขอย้อนไปที่กองสวัสดิการสังคม ที่ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้สอบถาม ขออนุญาตที่เอ่ยนามครับ คือเรื่อง 
  โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน ตั้งงบประมาณไวจ้ านวน 1,500,000 บาท  
  ในหน้าที่ 390 ถ้าหากว่าไปดูในงบประมาณของปี พ.ศ.2563 เทศบาล 
  ต้ังงบประมาณไวจ้ านวน 1,000,000 บาท ซ่ึงปีนี้ตั้งเพ่ิมมาอีกจ านวน 500,000 บาท  
  ซึ่งความจริงแล้วงบประมาณตัวนี้ทางคณะกรรมการชุมชนก็ดี ทางประธานชุมชนก็ดี  
  ในช่วงที่ผ่านมานั้นไดม้ีการพูดคุยกัน แล้วก็มีการสอบถามกัน โดยเฉพาะ 
  บางครั้งมีการโทรสอบถามผมว่าท าไมเทศบาลจึงตั้งงบประมาณไว้ค่อนข้างน้อย  
  เพราะอะไรครับท่านประธานสภาเทศบาล เพราะว่ามันมีตัวเปรียบเทียบ  
  คือประธานชุมชนอาจจะไปสอบถามในเขตเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล   
  ที่อยูข่้างเคียงว่าบางเทศบาลเขาตั้งงบประมาณไว้ถึงจ านวน 3,000,000 บาท ก็มี  
  หรือจ านวน 2,000,000 บาท ก็มี  บางครั้งก็ไปศึกษาดูงานได้ไกลขึ้น  
  เทศบาลนครระยองเราตั้งงบประมาณไว้จ านวน 1,000,000 บาท แต่ปีนี้ 
  ตั้งงบประมาณจ านวน 1,500,000 บาท ซึ่งจริงๆ แล้ว ถ้าเทียบเป็น 
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  เปอร์เซ็นต ์คือเพ่ิมข้ึนมาแค่ 50% ก็ต้องขอขอบคุณแทนคณะกรรมการ  
  และประธานชุมชน เพราะว่าจริงๆ แล้ว ประธานชุมชนก็ดี คณะกรรมการ 
  ชุมชนก็ด ีท างานกันโดยไม่มคี่าตอบแทน อย่างที่ท่านประธานสภาเทศบาลได้ทราบ  
  ฉะนั้น บางครั้งเทศบาลนครระยองนั้นให้ความส าคัญนะครับ ปีหนึ่งตั้งงบประมาณไว ้
  เพ่ือชุมชนไปศึกษาดูงานมาก ซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะเป็นการตอบแทนในเรื่องของ 
  การท างานของประธานชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชนเหล่านั้น ในความเห็น 
  ส่วนตัวของผม ผมคิดว่าเหมาะสมพอสมควรในงบประมาณขนาดนี้ ซึ่งถ้าหาก 
  ว่าไปเปรียบเทียบกับเทศบาลอื่นๆ ที่เขาตั้งงบประมาณไวจ้ านวน 2,000,000 บาท  
  หรือจ านวน 3,000,000 บาท ซึ่งแล้วแต่ละท้องที่ว่าจะไปตั้งงบประมาณ 
  เท่าใด แต่ว่าในเขตเทศบาลนครระยองมีงานหลายอย่างที่จะต้องใช้งบประมาณ  
  งบประมาณขนาดนี้ก็น่าจะพอสมควรนะครับในความเห็นส่วนตัวของผม  
  อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของสถานธนานุบาล หรือโรงรับจ าน าของเทศบาลนครระยอง     
  ผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลอย่างนี้ครับ คือท่ีผ่านมาหลายๆ ป ี 
  ถ้าท่านประธานสภาเทศบาลจะสังเกตเห็นว่าโรงรับจ าน าของเทศบาลนครระยอง 
  มีงบประมาณที่ค่อนข้างจะเสถียร คือไม่ข้ึนไม่ลง ก็ประมาณนี้ทุกปี เป็นองค์กร 
  หนึ่งที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลนครระยอง ซึ่งก็มีเงินที่จะส่งให้กับเทศบาล 
  นครระยองปีหนึ่งหลายล้านบาท แต่ถ้าพูดกันจริงๆ แล้ว ความสัมพันธ์หรือการ 
  ทีท่่านสมาชิกสภาเทศบาลก็ดี ท่านประธานสภาเทศบาลก็ดี ผมก็ดี เราอาจจะมี 
  ความรู ้หรือมีความเข้าใจในองค์กรนี ้คือ สถานธนานุบาลของเทศบาลนครระยอง 
  ค่อนข้างน้อย เพราะว่าอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ดังนั้น ผมจึงต้องการ 
  จะเสนอแนะนะว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้ทางผู้จัดการสถานธนานุบาล หรือผู้ที่ 
  ควบคุมดูแลอยู่นั้น ช่วยมาอธิบายในเรื่องของผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ์ 
  ให้สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้รับทราบ เพ่ือเราจะได้อัพเดทข้อมูล  
  ทราบข้อมูลบ้าง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่าง  ๆของเรา ซึ่งก็เป็นข้อเสนอแนะ 
  ของผมครับ แตก็่อยู่ที่ดุลพินิจของผู้บริหารว่าจะมอบให้ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มาน าเสนอ และรายงานให้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา เทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอบคุณท่าน 
  สมาชิกสภาเทศบาลทีไ่ด้สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณของส านักการสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดล้อม ในวงเงิน 1,500,000 บาท ว่าเกี่ยวกับอะไร อันนี้เกี่ยวกับ 
  ที่ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ไปศึกษาดูงาน ทีเ่ทศบาล 
  ต้ังงบประมาณไว้ให้จ านวน 1,500,000 บาท เพราะว่าเงินตัวนี้จะไปกระตุ้น 
  เศรษฐกิจส่วนหนึ่งด้วย ปีนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
  ท างานมาค่อนข้างท่ีจะหนักพอสมควร ถึงแม้รัฐบาลจะให้งบประมาณมา 
  จ านวนคนละ 2,000 บาท ต่างหากเพ่ือไปศึกษาดูงานเหมือนกัน แต่เทศบาล 
  ก็ไม่ได้ทอดทิ้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ก็ตั้งงบประมาณไว้ 
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  ให้อีกส่วนหนึ่งจ านวน 1,500,000 บาท อีกส่วนหนึ่งของทางสวัสดิการ  
  คือ ชุมชน โดยเทศบาลต้ังงบประมาณไว้ให้จ านวน1,500,000 บาท ซ่ึงเป็น 
  การตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการของ 29 ชุมชน เขาไปประชุม 
  กันเอง ผมบอกว่าปีนี้ผมจะไม่ตั้งงบประมาณไว้ให้ก่อน แต่ให้ชุมชนไปคุยกัน 
  ก่อนว่าจะไปไหน แล้วต้องใช้เงินประมาณเท่าไร แล้วค่อยมาคุยกัน ปรากฏว่า 
  เขาไปประชุมแล้ว เขาตกลงว่าจะไปกันแค่ 4 วัน 3 คืน ใชง้บประมาณ 
  จ านวน 1,500,000 บาท เทศบาลจึงตั้งงบประมาณไว้ตามท่ีชุมชนต้องการ  
  คือจ านวน 1,500,000 บาท ส่วนผู้สูงอายุเทศบาลก็ตั้งงบประมาณไว้  
  แต่เนื่องจากผู้สูงอายุมีอายุค่อนข้างสูง ก็ไมน่่าจะเดินทางไปไกล เทศบาลจึง 
  ตั้งงบประมาณไว้แค่จ านวน 1,000,000 บาท ซึ่งทั้งสามกลุ่มนั้นเทศบาล 
  จะต้ังงบประมาณไว้ให้ศึกษาดูงานกัน เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ รู้จักการปูองกัน 
  ตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได ้ 
  จึงกราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายก เทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์   
ประธานสภาเทศบาล     สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา เทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีข้อเสนอแนะสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง  
  เกี่ยวกับการท าบัญชีรายรับรายจ่าย ซึ่งดูยากครับ คือต้องการจะให้ใส่ตัวเลข 
  เป็นช่องๆ ไป ตรงนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามีก าไรเท่าไร และต้องการจะสอบถาม 
  ท่านนายกเทศมนตรีว่าเทศบาลนครระยองนั้นรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า 
  หมู่บ้าน (อสม.) มาดูแลแล้วใช่หรือไม่ครับ ที่ผมสอบถามอย่างนี้ก็เพราะว่าเวลา 
  มีกิจกรรมประชุมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ปัจจุบันไม่ 
  มีหนังสือเชิญให้มาร่วมการประชุมเลย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายก เทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา เทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ต้องขอเรียน 
  ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า 
  หมู่บ้าน (อสม.) ซ่ึงเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สังกัดโรงพยาบาลระยอง  
  แต่ท างานร่วมกับเทศบาลนครระยอง กระทรวงมหาดไทย จึงบอกว่าเทศบาล 
  สามารถตั้งงบประมาณพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
  ได้นะครับ แต่เมื่อก่อนนั้นไม่ได้ ซ่ึงก็มีโครงการที่จะให้ถ่ายโอนมาเพ่ือให้ขึ้น 
  กับท้องถิ่นโดยตรงอยู่เหมือนกัน แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายโอน เทศบาลสามารถ 
  ตั้งงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ได้  
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  ก็ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ คือท่านผู้จัดการสถานธนานุบาล 
  ต้องการจะเรียนชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง  
  ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบการท างานของสถานธนานุบาลเทศบาล 
  นครระยอง ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายก เทศมนตรี เชิญท่านผู้จัดการสถานธนานุบาล  
ประธานสภาเทศบาล     

นางสุภา  ข างาม   - เรียนท่านประธาน สภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้จัดการสถานธนานุบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ในส่วนของ  
        การท างานของสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง ได้รับการสนับสนุนจาก 

  ทางคณะผู้บริหารเป็นอย่างดี งบประมาณการใช้จ่ายหรือว่างบประมาณที่ใช้ 
  รับจ าน าก็เพียงพอ สถานที่ท างานทางคณะผู้บริหารก็ดูแลเป็นอย่างดี  
  จากที่ผ่านๆ มาท่ีดิฉันเคยอยู่ อย่างเช่นที่เมืองพัทยา ซึ่งที่นั่นจะมีงบประมาณ 
  ที่ค่อนข้างมากก็จริง แต่ว่าที่นี่สนับสนุนดีมาก จนไม่มีอะไรที่จะขอมากไปกว่านี้   
  เพราะว่าดีทุกอย่าง และดูแลดกี็ดีมากด้วยค่ะ ขอบคุณคะ่ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านผู้จัดการสถานธนานุบาล แต่เราอย่าไปพาดพิงถึงเทศบาลอื่นนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล    ผมขอสอบถามท่านผู้จัดการ สถานธนานุบาลว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ราคา
      ทองค าสูงขึ้น แล้วหลักใหญ่  ๆที่ประชาชนเขาไปใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นทองค า  

  คือเขาไม่จ าน าแล้ว เขาจะไถ่เอาทองออกมาเพ่ือไปขาย อย่างนี้มีผลกระทบ  
  หรือไมค่รับ 

นางสุภา  ข างาม   - ตอนนี้ถามว่ามีผลกระทบหรือไม่  คือจะขอตอบว่ามีค่ะ เพราะปัจจุบันนี้ราคา 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล    ทองค าสูงขึ้น แล้วประชาชนเขามาจ าน าไว้น้อย ซึ่งผู้ที่มาจ าน าได้มาไถ่ถอน 

  ทองค าออกไปจ านวนมาก ท าให้สต็อกลดลงไปประมาณแปดสิบล้านบาท  

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา เทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมดูในบัญชีของสถานธนานุบาลแล้วครับ  
  หน้า 472 เห็นมีอยู่ยอดหนึ่ง ช าระค่าดอกเบี้ย กับเงินกู้ธนาคาร  
  จ านวน 2,000,000 บาท ปีนีไ้ม่ได้ส่งต้นเหรอครับ ผมไม่เข้าใจ ขอสอบถาม 
  เพียงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา เทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอบคุณท่าน 
  สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่างแก่สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี ้ 
  ทีว่่าโรงรับจ าน าไดต้ั้งค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร จ านวน 2,000,000 บาท นั้น  
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  ไม่ใช่ว่าเอาไปทีเดียวจ านวน 2,000,000 บาทนะครับ คืออันนี้จ่ายดอกเบี้ยทั้งป ี 
  ปีหนึ่งเท่าไรก็เอาเงินตรงนี้จ่ายไปเรื่อยๆ คือเงินกู้ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท  
  ถ้าหากว่าปีนี้เทศบาลกูเ้งินไว้จ านวน 150,000,000 บาทจริง แต่น ามาใช้แค่ 
  จ านวน 50,000,000 บาท เทศบาลก็จะจ่ายดอกเบี้ยแค่จ านวนดอกเบี้ยของ 
  วงเงิน 50,000,000 บาทที่ใช้ไป หรือถ้าหากว่าบางเดือนเทศบาลน าเงินมา 
  ใช้ถึงจ านวน 120,000,000 บาท ซึ่งวงเงินที่ใช้ไปจ านวน 120,000,000 บาทนั้น  
  มีดอกเบี้ยจ านวนเดือนละเท่าไร เทศบาลก็จ่ายดอกเบี้ยไปตามนั้น แต่บางเดือน 
  ถ้าหากว่าไดเ้งินคืนมาหมดเลยครบจ านวน 150,000,000 บาท เทศบาลไมต่้อง 
  กูเ้งินใช้ เทศบาลก็ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลย เงินจ านวน 2,000,000 บาท นี้  
  ก็ยังคงอยู่นะครับ คือตั้งไว้เพ่ือช าระดอกเบี้ยรายปี จ่ายรายเดือน จึงกราบเรียน 
  ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ ขอบพระคุณนะครับท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายก เทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามถึงสถานธนานุบาล และท่านผู้จัดการ   
  สถานธนานุบาลก็ได้มาชี้แจงให้สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้รับทราบแล้ว 
  ผมจะขอข้ามไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 1 สมาชิกสภา 
  เทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
  ของสถานีขนส่งจังหวัดระยอง แห่งที่ 1 ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณ 
  รายจ่ายเฉพาะการของสถานีขนส่งจังหวัดระยอง แห่งที่ 1 ผมจะขอถาม 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่งว่าหากท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
  ประสงคจ์ะสอบถามถึงประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายของแต่ละ 
  กองงานเชิญท่านสอบถามได้เลยครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
  วันนี้สภาเทศบาลนครระยองก็ได้ประชุมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 มาครบทุกกองงานแล้ว  
  และในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเราไม่สามารถพิจารณา  
  ได้ในคราวเดียวกันทั้งสามวาระ ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณด้วยครับ ขอเชิญครับ 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล    คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติทุกท่าน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)    
  พ. ศ. 2554   
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ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องพิจารณา  
  เป็นสามวาระ โดยเฉพาะญัตติที่เก่ียวกันงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณา 
  สามาวาระรวดเดียวไม่ได้  

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุม 
  สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ 
  แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  
  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น  
  ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  
  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                  ได้ชี้แจงไปนั้น วันนี้ในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองของเราเป็นการ 

ประชุมในวาระท่ีหนึ่ง เห็นชอบรับหลักการ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาล 
  นครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับหลักการ 
  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โปรดยกมือครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 15 ท่าน เป็นเอกฉันท์  )  

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 15 ท่าน เป็นเอกฉันท์  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาล นครระยองแห่งนี้ได้เห็นชอบรับหลักการ 

  ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 มติที่ประชุม   - รับหลักการ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 49  
ประธานสภาเทศบาล     ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เมื่อสภาท้องถิ่นลงมติ 

  รับหลักการแล้ว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอ 
  ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ  
  ท่านเห็นสมควรว่าจะใช้เวลากี่วันในการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 
  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายรักเร่  ส าราญรื่น   

นายรักเร่  ส าราญรื่น   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายรักเร่  ส าราญรื่น สภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอเสนอ 

  ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 7 วัน  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล รักเร่  ส าราญรื่น ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    นายรักเร่  ส าราญรื่น เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติเป็นเวลา 7 วัน  

  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

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

 (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าระยะเวลา 
      ในการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ คือ 7 วัน ผมขอก าหนด  

  ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ 11 – 17  
  สิงหาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช  
  เทศบาลนครระยอง และผมขอนัดประชุมครั้งต่อไปเพื่อพิจารณาในวาระท่ี 2  
  และวาระที่ 3 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.  
  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ส่วนเอกสาร จะให้เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
  แจกให้ท่านภายหลังครับ  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง  
                     (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล      (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) ผมขอเชิญท่านเลขานุการ 

  สภาเทศบาลชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
  ด้วยครับ 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล    คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติทุกท่าน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)    
  พ. ศ. 2554  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
 1. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  
  สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

2. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล  
  ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
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ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
ผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

 การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น
อย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                    ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  

แต่ไม่เกินเจ็ดคน ผมจึงขอถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าท่านเห็นสมควรว่า    
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติสมควรมีกี่ท่าน ขอเชิญเสนอครับ  
เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน 

นางอ าไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่เคารพ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 
  ขออนุญาตเสนอคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง  
  (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) เป็นจ านวน 5 ท่าน  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน ได้เสนอคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล                  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เป็นจ านวน 5 ท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอ  
  เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่ามติสภาเทศบาล 
        นครระยองแห่งนี้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 5 ท่าน  

  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้เลยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นางอ าไพ  วงเวียน 

นางอ าไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ในล าดับที่หนึ่ง ดิฉันขอเสนอให้  

  นายปกรณ์  แสงสุข เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นางอ าไพ  วงเวียนได้เสนอ นายปกรณ์  แสงสุข 

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ล าดับที่หนึ่ง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

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

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายปกรณ์  แสงสุข เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัตลิ าดับท่ีหนึ่ง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน 
ประธานสภาเทศบาล 

นางอ าไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ในล าดับที่สอง ดิฉันขอเสนอให้  

  นายพัชวัฒณ์  สมัยพัฒนา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นางอ าไพ  วงเวียนได้เสนอ นายพัชวัฒณ์  สมัยพัฒนา 

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ล าดับที่สอง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายพัชวัฒณ์  สมัยพัฒนา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัตลิ าดับท่ีสอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน 
ประธานสภาเทศบาล 

นางอ าไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ในล าดับที่สาม ดิฉันขอเสนอให้  

  นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ ์เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นางอ าไพ  วงเวียนได้เสนอ นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ ์

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ล าดับที่สาม ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัตลิ าดับท่ีสาม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน 
ประธานสภาเทศบาล 

นางอ าไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ในล าดับที่สี่ ดิฉันขอเสนอให้  

  นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ ์เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นางอ าไพ  วงเวียนได้เสนอ นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ ์

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ล าดับที่สี ่ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัตลิ าดับท่ีสี ่

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน 
ประธานสภาเทศบาล 

นางอ าไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ในล าดับที่ห้า ดิฉันขอเสนอให้  

  นายรักเร่  ส าราญรื่น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นางอ าไพ  วงเวียนได้เสนอ นายรักเร่  ส าราญรื่น 

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ล าดับที่ห้า ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายรักเร่  ส าราญรื่น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัตลิ าดับท่ีห้า 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิ
ประธานสภาเทศบาล      ครบจ านวนทั้ง 5 ท่าน แล้ว ดังนี้  

     1. นายปกรณ์  แสงสุข 
     2. นายพัชวัฒณ์  สมัยพัฒนา  
     3. นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์  
     4. นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  
     5. นายรักเร่  ส าราญรื่น  

  ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการ 
          สามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติ 

  ร่างเทศบัญญัติ) จ านวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้ 

     1. นายปกรณ์  แสงสุข 
     2. นายพัชวัฒณ์  สมัยพัฒนา  
     3. นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์  
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     4. นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  
     5. นายรักเร่  ส าราญรื่น  

ขอให้คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง  
  (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) ท าหน้าที่ของท่าน ตั้งแต่วันที่ 11  
  สิงหาคม 2563  ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จ านวน 5 ท่าน  
      เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการ  
      แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) ได้แก่ นายปกรณ์ แสงสุข, นายพัชวัฒณ์  สมัยพัฒนา,  

  นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์, นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์, นายรักเร่  ส าราญรื่น 

ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                     งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                                             (ค่าครุภัณฑ์) เชิญท่านนายกเทศมนตร ี

  เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
         ท่านหวัหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  

  นครระยอง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์) โดยมีหลักการ 
  และเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      จ านวน  105,200 บาท (หนึ่งแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)    
      ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้  

      1. กองการศึกษา 
    แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
    ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

     - ที่ล้างมือ จ านวน 5 ชุด เป็นเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  1  

      2. กองสวัสดิการสังคม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน 

      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   - โต๊ะท างาน พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 11,300 บาท  
    (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 2 
   - โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,900 บาท  
    (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 3  
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      กองช่าง 
    แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน 
    ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

   - เครื่องตบดิน จ านวน 2 เครื่อง  เป็นเงิน 42,000 บาท  
    (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 4  

     รวม 4 รายการ เป็นเงิน 105,200 บาท (หนึ่งแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)   
      เหตุผล   

      รายการที่ 1 ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า มีความประสงค์ที่จะจัดหาที่ล้างมือ 
  ส าหรับนักเรียนเพื่อให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ตามมาตรการปูองกันการ  
  แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) คณะผู้บริหาร 
  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการที่ล้างมือส าหรับ  
  นักเรียน จ านวน 5 ชุด เป็นเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

  รายการที่ 2 ตามที่เทศบาลนครระยองได้รับโอนพนักงานเทศบาล  
  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
  ซึ่งโต๊ะท างานและเก้าอ้ีที่มีอยู่เดิมมีสภาพช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ ประกอบกับ  
  โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอ้ีส าหรับพนักงานไม่เพียงพอ  คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติ  
  โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี  
  จ านวน 1 ชุด  และ   โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด  
  เป็นเงิน 18,200 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

      รายการที่ 3 ด้วยกองช่าง มีความประสงค์ที่จะด าเนินการจัดซื้อเครื่องตบดิน  
  จ านวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ส าหรับบดอัดดินในการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน  
  ทางเท้าของเทศบาลที่ช ารุด เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเครื่องตบดิน 
  ที่มีอยู่เดิมมีสภาพช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้   คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติโอน  
  งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการเครื่องตบดิน จ านวน 2 เครื่อง  
  เป็นเงิน 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 

     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ  
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3  
      พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  “ข้อ 27  
      การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
      ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
      ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ”   

                        จึงเสนอญตัติเพ่ือขออนมัุติจากสภาเทศบาลนครระยอง      
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย  
ประธานสภาเทศบาล    หรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
ประธานสภาเทศบาล      มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
        เหน็ควรอนมัุติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25 63   

  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์) โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 13 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน,  
    ไม่อยู่ในที่ประชุม 3 ท่าน-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 13 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
  เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  (หมวดค่าครุภัณฑ์)  

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์) ได้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 8  ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมวดค่าครุภัณฑ์) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล    เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                                             (หมวดค่าครุภัณฑ์) เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหวัหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  

  นครระยอง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้             
  หลักการ 

             ขออนมัุติแก้ไขเปลีย่นแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 รายการ ดังนี ้

  ส านักปลัดเทศบาล 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
  งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดฝังในฝูา  จ านวน 12 เครื่อง   
  เป็นเงิน 792,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย รายการที่ 1 
 
 
 



 58 

      กองการแพทย์ 
  แผนงานสาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 

                        งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ   
                       - เครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์โครโฟน เป็นเงิน 150,000 บาท  

  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 2 
  เหตุผล 

     รายการที่ 1 ตามท่ีสภาเทศบาลนครระยองได้มีมติอนุมัติให้โอน 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งจ่ายรายการใหม่  
  (หมวดค่าครุภัณฑ์) รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดฝังในฝูา  
  จ านวน 12 เครื่อง ส าหรับติดตั้งที่อาคารอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
  จังหวัดระยอง เมื่อสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 
   ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งต่อมาพบว่ารายละเอียด 
  คุณลักษณะที่ก าหนดโดยให้สามารถกระจายลม 8 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า  
  45,000 BTU นั้น ปรากฎว่ามีผู้ผลิตเพียงรายเดียว คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติ 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการ ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  
  ชนิดฝังในฝูา จ านวน 12 เครื่อง 

     รายการที่ 2 ตามท่ีกองการแพทย์ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการค่าเครื่องเสียงพร้อมไมค์โครโฟน จ านวน 1 ชุด  
  ปรากฏว่าคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ได้  
  พร้อมทั้งปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมต่อกับ 
  ระบบเดิมได้ ในวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้ คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติแก้ไข 
  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการ ค่าเครื่องเสียงพร้อมไมค์โครโฟน  
  จ านวน 1 ชุด 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  
  “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” 

                       จึงเสนอญตัติเพ่ือขออนมัุติจากสภาเทศบาลนครระยอง  เพ่ือทีเ่ทศบาล  
      จะไดด้ าเนนิการต่อไป  
 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย  
ประธานสภาเทศบาล    หรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
ประธานสภาเทศบาล      มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
        เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าป ี

  งบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมวดค่าครุภัณฑ์) โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 13 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน,  
    ไม่อยู่ในที่ประชุม 3 ท่าน-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 13 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้  เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  (หมวดค่าครุภัณฑ์)  

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมวดค่าครุภัณฑ์) ได้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 10  ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุญาตการท ากิจการ 
                       นอกเขตเทศบาล โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ า ซอยเนินหลุมถ่าน  
                       หมู่ท่ี 2 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอเสนอญัตต ิ
ประธานสภาเทศบาล    ขออนุญาตการท ากิจการนอกเขตเทศบาล โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
                                             พร้อมระบบระบายน้ า ซอยเนนิหลมุถ่าน หมู่ที ่2 ต าบลเนินพระ  
                                             อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหวัหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
      ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติขออนุญาตการท ากิจการ  

  นอกเขตเทศบาล ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ า ซอยเนินหลุมถ่าน  
  หมู่ที่ 2 ต าบลเนินพระ     อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  โดยมีหลักการและ 
  เหตุผล ดังนี ้

  หลักการ 
     เทศบาลนครระยอง  มีความประสงค์ขออนุญาตการท ากิจการนอกเขต              

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
  พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 57 ทวิ  
  เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต ข้อ 1 (2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล  
  คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาต าบลแห่งท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง  
  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0804.3/ว0315  
  ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 เรื่อง การท ากิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ข้อ 1.2 กรณีเทศบาลต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ (2) ได้รับความยินยอมจาก 
  สภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาต าบลแห่งท้องถิ่น 
  ที่เก่ียวข้อง 
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  เหตุผล 
     ตามหนังสือเทศบาลต าบลเนินพระ ที่ รย 53904/630 ลงวันที่ 5  

  พฤษภาคม2563  เรื่อง ขออนุญาตท ากิจการนอกเขตเทศบาล ก่อสร้างถนน  
  คสล.พร้อมระบบระบายน้ า ซอยเนินหลุมถ่าน หมู่ที่ 2 ต าบลเนินพระ  
  อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เนื่องจากมีความประสงค์ก่อสร้างถนน คสล .  
  ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีพ้ืนที่คาบเก่ียวกับพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง ซึ่งการท า  
  กิจการนอกเขตจึงต้องได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลนครระยองด้วย  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขอรับความยินยอมจากสภาเทศบาลนครระยอง            
  ให้เทศบาลต าบลเนินพระและเทศบาลนครระยอง ด าเนินการโครงการก่อสร้าง 
  ดังกล่าว ให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาต่อไป ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติม  
  คือเนื่องจากว่าเทศบาลต าบลเนินพระนั้นมีโครงการท าถนน คสล.พร้อมระบบ 
  ระบายน้ า แต่จะมาเชื่อมกับถนนท่าบรรทุก แล้วน้ าที่จะระบายนั้นต้องมาเชื่อม 
  กับท่อท่าบรรทุก เพ่ือระบายลงแม่น้ า ท่อที่เชื่อมนั้นจะต้องเข้าสู่เทศบาลนครระยอง  
  ซึ่งเทศบาลต าบลเนินพระเขาท ากิจการนอกเขต เทศบาลนครระยองจะให้ 
  ท าการนอกเขตได้นั้นเทศบาลนครระยองจะต้องให้การยินยอมด้วย  
  โดยเทศบาลต าบลเนินพระจะต้องมาขออนุญาตเทศบาลนครระยอง  
  จึงน าเรื่องนี้เข้าสู่สภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยอง 
  ให้ความยินยอมอนุมัติ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และท้ังสอง 
  เทศบาลนี้จะได้มีเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่จะเป็นเส้นทางลัดไปสู่โรงพยาบาล 
  กรุงเทพระยอง เขาเรียกว่าเป็นการกระจายความแออัดของการจราจรลง  
  จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ขอบพระคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย  
ประธานสภาเทศบาล    หรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มตจิากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
        เห็นควรอนุญาตการท ากิจการนอกเขตเทศบาล โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

  พร้อมระบบระบายน้ า ซอยเนินหลุมถ่าน หมู่ที่ 2 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง  
  จังหวัดระยอง โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 13 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน,  
    ไม่อยู่ในที่ประชุม 3 ท่าน-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 13 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล    เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้  เห็นควรอนุญาตการท ากิจการ 
                           นอกเขตเทศบาล โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ า  

  ซอยเนินหลุมถ่าน หมู่ที่ 2 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม   - อนุญาตให้ท ากิจการนอกเขตเทศบาล โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
  พร้อมระบบระบายน้ า ซอยเนินหลุมถ่าน หมู่ที่ 2 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง  
  จังหวัดระยอง ได้ 

ระเบียบวาระท่ี 11  ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 11 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหวัหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
      ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง  

  เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล จ านวน 100,160 บาท  
  (หนึ่งแสนหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ 
     ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครระยอง เพื่อจ่ายคืนเงิน  

  ค่าปรับผิดสัญญา ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลาวัฒน์(โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
  ระบบระบายน้ าถนนชายทุ่ง และถนนหลังวัดปุาประดู่ ซอย 1-5)  
  จ านวน 100,160 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้ายรายการที่ 1 
  เหตุผล 

     ตามค าพิพากษาคดีปกครอง คดีหมายเลขด าที่ 1576/2560  
  คดีหมายเลขแดงท่ี 540/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 กรณีดังกล่าว 
  ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาให้เทศบาลนครระยองคืนเงินค่าปรับที่หักไป  
  จ านวน 100,160 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)  
  ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลาวัฒน์ 

ดังนั้น เทศบาลนครระยองมีความจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือคืนเงิน   
  ค่าปรับผิดสัญญาให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลาวัฒน์ ซึ่งค่าปรับผิดสัญญาดังกล่าว 
  เป็นเงินรายรับของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4  
  พ.ศ. 2561  

ข้อ 94 ก าหนดว่า “กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับ   
  และต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ภายในก าหนดอายุความ  
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับ โดยถือปฏิบัติตามข้อ 95  
  และข้อ 96” 
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ข้อ 95 การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 94 ให้ตรวจสอบและมี 
  สาระส าคัญ ดังนี้ 

(1) เหตุผลความจ าเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่น าส่งเป็นเงินรายรับ 
  ที่น าส่งแล้ว 

(2) หลักฐานเอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานแสดงการยกเลิก 
  การจัดซื้อ จัดจ้าง ค าขอคืนเงินค่าซ้ือเอกสาร หนังสือแจ้งให้รับผิดชอบชดใช้  
  จากการละเมิด เป็นต้น 

ข้อ 96 (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อ 
     ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสม  
     ได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  

ดังนั้น เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินค่าปรับผิดสัญญาคืนให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลาวัฒน์  
  เป็นไปตามค าพิพากษาศาลปกครองกลาง และถูกต้องตามระเบียบฯ  
  คณะผู้บริหารจึงเห็นควรขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 100,160 บาท  
  (หนึ่งแสนหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยปัจจุบันเทศบาลมีเงินสะสม 
  เพียงพอที่จะน าไปใช้จ่ายได้ ตามรายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31  
  พฤษภาคม 2563 จ านวน 162,143,633.01 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้าน- 
  หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสามบาทหนึ่งสตางค์) ดังรายละเอียด 
  ตามเอกสารแนบท้ายนี้  

จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 100,160 บาท  
  (หนึ่งแสนหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) เพื่อที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป 
  คือเรื่องนีส้ืบเนื่องจากตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ที่เทศบาลนคระยองไปปรับ 
  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไว้ก่อนว่าเขาผิดสัญญา ซึ่งได้ปรับไปเป็นจ านวนเงินหนึ่งแสน 
  กว่าบาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลาวัฒน์ กไ็ดฟู้องศาลปกครองว่าเทศบาลปรับเขาไม่ได้  
  เพราะเขาไม่ได้ผิดสัญญา ปรากฏว่าเรื่องถึงศาลปกครองกลาง และศาลพิพากษา 
  ว่าเทศบาลปรับเขาไม่ได้ ต้องคืนเงินค่าปรับที่เทศบาลปรับเขามาเม่ือปี พ.ศ.2554  
  จ านวน 100,160 บาท ให้เขาไป วันนี้จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง 
  เพ่ือน าเงินจ่ายขาดเงินสะสมที่เทศบาลเคยปรับเขาเมื่อปี พ.ศ.2554 คืนเขาไป    
  เป็นจ านวนเงิน 100,160 บาท จึงเรียนเพื่อให้สภาเทศบาลนครระยอง 
  พิจารณาอนุมัติ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย  
ประธานสภาเทศบาล    หรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มตจิากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
        เห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 15 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 15 ท่าน เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาเทศบาล    เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้  เห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

มติที่ประชุม   - ขออนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได ้

ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องอ่ืนๆ ด้วยจังหวัดระยองร่วมกับมูลนิธิอุทยาน 
ประธานสภาเทศบาล       การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง  

  และวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ได้ก าหนดจัดงานแถลงข่าวพิธีเปิดนิทรรศการ 
  อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รอบปฐมทัศน์ ปฐมมงคล  
  ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารอุทยานการเรียนรู ้
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ด้านหลังส านักงานประปาส่วนภูมิภาค 
  สาขาระยอง) การแต่งกาย ให้แต่งกายชุดสุภาพ ผ้าไทย หรือสีฟูา  
  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วม 
  การประชุมทุกท่าน ไปร่วมงานแถลงข่าว และฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชน 
  ด้วยครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อทางคณะผู้บริหาร 
  ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผม นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ วันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งทีต่้องการจะกราบเรียน 
  ท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังผู้บริหาร เรื่องท่ีผมเองได้รับค าร้องเรียนมา    
  จึงต้องการค าปรึกษาว่าจะท าอย่างไรกับเรื่องดังกล่าวนี้ คือ เรื่องการใช ้และการ 
  ควบคุมสนามฟุตซอล ของเทศบาลนครระยอง ซึ่งก็คือสนาม King Power  
  คือเรื่องนี้มีประเด็นในเรื่องของการที่จะขอใช้สนามฟุตซอล ซึ่งจะมีประชาชน 
  บางคนทีต่้องการจะไปออกก าลังกาย และไปใช้สนามดังกล่าว ท่านประธาน 
  สภาเทศบาลคงทราบดีว่าสนามแห่งนีเ้ป็นสนามที่ King Power ได้มอบให้กับ 
  เทศบาลนครระยองมาดูแล ซึ่งในขั้นตอนของการส่งมอบนั้น ผมเองไม่ทราบว่า 
  มีความเป็นมาอย่างไร แต่เมื่อได้มีการส่งมอบให้กับเทศบาลนครระยองแล้ว  
  ก็เป็นสิทธิของเทศบาลที่จะดูแล และอนุญาตใหป้ระชาชน หรือผู้ที่สนใจเข้า 
  ไปสนามเพ่ือไปออกก าลังกายได ้ประเด็นอยู่ที่ว่าขณะนี้สนามฟุตซอลของเทศบาล 
  เทศบาลนครระยองไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไปควบคุมดูแล โดยปัจจุบันนี ้
  หากว่ามีใครสนใจจะไปใช้สนามก็ต้องไปติดต่อขอใชก้ับบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ใช ่
  เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครระยอง ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายใจ เพราะว่ามี 
  ประชาชนมาสอบถามว่าเป็นของเทศบาลแตท่ าไมเจ้าหน้าที่ไม่ดูแล เมื่อประชาชน 
  ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ทราบ ประชาชนก็ต้องไปติดต่อที่สนามเอง  
  ซึ่งผมรู้มาว่ามีบางคนที่จะไปขอใชแ้ตไ่ม่ได้รับสิทธิตรงนั้นเลย ซึ่งผมเองก็ไม่ค่อย 
  สบายใจตรงนี้ ผมจึงต้องการจะเสนอแนะท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป 
  ยังผู้บริหารว่าต้องการจะให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเราเป็นผู้รับผิดชอบ  
  เช่น กองการศึกษา  หรือทางศูนย์เยาวชนอะไรที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการใช ้
  สนามนั้น ให้ช่วยมาดูแลตรงนี้ ก็จะเกิดความคล่องตัว และเม่ือมีปัญหานั้น  
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  ทางสมาชิกสภาเทศบาลก็ดี หรือท่านประธานสภาเทศบาลก็ดี จะได้สอบถาม 
  เพ่ือจะได้ชี้แจงให้กับพ่ีน้องประชาชนได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะตาราง 
  การใช้สนามแห่งนี้ไมไ่ดม้ีบอกว่าจะใช้เมื่อไร จะใช้อะไร อย่างไร บางคนรอคิว 
  นาน  ๆแล้วกใ็ชไ้ม่ได้ ผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจตรงนี้ จึงจะกราบเรียนท่านประธาน  
  สภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารให้ช่วยพิจารณาตรงนีด้้วยว่าเป็นไปไดห้รือไม ่
  ที่จะให้เจ้าหน้าทีข่องเทศบาลนครระยองมาดูแลประหนึ่งว่าเป็นทรัพย์สิน 
  ของเทศบาล ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล       เชิญท่าน สมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน 

นางอ าไพ  วงเวียน  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    จริง  ๆแล้วต้องการจะให้ท่านนายกเทศมนตรีไดช้ี้แจงก่อนนะคะ ดิฉันไม่มีอะไรหรอกค่ะ  

  เพียงแตต่้องการจะบอกว่าอาหารว่างของบรรดาท่านๆ ทีน่ั่งพิจารณาร่างเทศบัญญัต ิ
  งบประมาณรายจ่าย จ านวน 700 กว่าล้านบาท มันไดร้ับประทานขนมปังแข็งๆ  
  แต่ไม่ทราบว่ามาสาเหตุมาจากโดนแอร์หรือไม่ คราวหน้าขออาหารว่างที่สมฐานะ 
  หน่อยไดห้รือไม่คะ ขอบคุณค่ะ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน   
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีแจ้งเรื่องการประกาศใชแ้ผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  

(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 และแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 
(พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2563 ครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย              - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิ
เทศบาลนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรที่านหัวหน้าส่วน 

  ราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน เทศบาลนครระยองได้มีการประกาศใช้
แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 และ-
แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2563 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ครับ  

มติที่ประชุม   - รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ทั้ง 2 ฉบับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตร ี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายณัฐพัฒน ์
ประธานสภาเทศบาล       เขตขัน  

นายณัฐพัฒน์  เขตขัน  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรต ิและผู้บริหารทุกท่าน ผมว่าในวันนีเ้ราใช้เวลาในการประชุมมา 

  พอสมควรแล้ว ผมขอเสนอปิดการประชุมครับ  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายณัฐพัฒน์  เขตขัน 
ประธานสภาเทศบาล       ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นสิ่งส าคัญครับ  และเป็นหน้าที่ของสภา 
      เทศบาลจริงๆ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติด้วยนะครับ  

  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
  คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจน 
  ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ  

 
 

(ปิดประชุมเวลา 18.10 น.) 
 
 

            (ลงชื่อ)                                           ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม  
                
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        

 
                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            
                    
                   (นายประเสริฐ  ฟูาประทานชัย)    

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 


