
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี2563 ครั้งที่ 2/2563 

วันที ่20 สิงหาคม  2563 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
5. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
10. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
11. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
12. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี  (ติดราชการ) 
2. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
3. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
4. นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
5. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
6. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
7. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
8. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล 
2. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล 
3. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
4. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นางสาวสุภัทรา สุภาพ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นางรุ่งฤดี ยมรักษ์ แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล 
10. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
11. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
12. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
13. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
14. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
17. นายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
18. นางสาววัชรีย์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง  
19. นางสาวธนิตตา      จันทศร             นักทรัพยากรบุคคล 
20.. นางสาววรรณศิริ    ชวนไชยสิทธิ์      นักทรัพยากรบุคคล 
21. นายจักรพันธ์        จันเขตร            นักทรัพยากรบุคคล 
22. นางสาวสาวิตรี      บันเทิงสุข          นิติกร  
23. นางอภิญญา         กล่อมแก้ว         เจ้าพนักงานทะเบียน  
24. นางกุลยา กุลรัตน์            เจ้าพนักงานธุรการ 
25. นางสาวสุนิสา       บุญฤทธา          เจ้าพนักงานธุรการ 
26. นางสาวปิยะรัตน์    สัจจาธรรม       เจ้าพนักงานธุรการ  
27. นางสาวณัฐยกานต์  ไชยา              เจ้าพนักงานธุรการ  
28. นายไวย์พจน์         พิมพิศาล         เจ้าพนักงานธุรการ  
29. นางสาวปิยะนุช      พ่วงความสุข     เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
30. นางสาวปาริฉัตร     ติวาสิริพงศ์      ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 
31. นางสาวณัชชา        ดุษฎีวงษ์ก าจร  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นายปรีชา สาลี  ผู้อ านวยการกองช่าง 
2. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย ์
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 
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8. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
9. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
10. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
12. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
13. นางสาวดวงพร เสงี่ยมรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
14. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
16. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
17. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
18. นายปิยะ เพ็งเรือง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
19. นางสาวกนกอร ธิบูรณ์บุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
20. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
21. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
22. นางสาวณัฐริกา ซื่อมาก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
23. นางสาวเจนนรี กล่อมแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
24. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล 
25. นางจิรายุศิริ พรหมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
26. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
27. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
28. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  
  ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                  ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 

นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้บริหารสถานศึกษา 
ท่านสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563            
ครั้งที่ 2/2563 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ได้มาครบองค์ประชุม
แล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ถ้ามี) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม วันนี้ผมไม่มีเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล   ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมครับ  

มติที่ประชุม - รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                      พ.ศ. 2564 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 2 และวาระที่ 3 

  ขอเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัตกิรุณาท าหน้าที่ของท่าน 
  ด้วยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์ 

นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์ -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์ 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 จากบันทึกรายงานการประชุมของ 
  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง ในการพิจารณา 
  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครระยอง วันที่ 17  สิงหาคม  2563 

   ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

  ผู้มาประชุม        
1. นายปกรณ์  แสงสุข  

     2. นายพัชวัฒณ์  สมัยพัฒนา  
                       3 . นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์  
     4. นายมานะ    กึกก้องสวัสดิ์                    

5. นายรักเร่  ส าราญรื่น  

  ผู้เข้าร่วมประชุม   นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย 

                             ในวันที่ 11  สิงหาคม  2563 ที่ประชุมได้มีมติเลือกนายปกรณ์  แสงสุข  
  เป็นประธานกรรมการ    นายพัชวัฒณ์  สมัยพัฒนา เป็นกรรมการ  นายจิรโรจน์   
  เกษรศิริศิษฐ์ เป็นกรรมการ นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ เป็นกรรมการ และนายรักเร่   
  ส าราญรื่น เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่พิจารณาค าขอ 
  แปรญัตติและค าขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ  ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ประธานสภาเทศบาล ได้ส่งให ้ในวันที ่11 – 17  
  สิงหาคม  2563 คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง  
  (คณะกรรมการแปรญัตติ) ไดป้ฏิบัติหน้าที่พิจารณาค าขอแปรญัตติและค าขอ   
  แก้ไขร่างเทศบัญญัติ  ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้  

  บันทึกหลักการและเหตุผล  

     ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ.2564 

     ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 753,308,600 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบสามล้านสาม- 
  แสนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
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ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
  หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  
  720,000,000 (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)  
  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

  ด้านบริหารทั่วไป 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป         ยอดรวม   72,081,320 บาท 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน      ยอดรวม   24,756,600 บาท 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
      แผนงานการศึกษา          ยอดรวม 281,778,280 บาท 
      แผนงานสาธารณสุข          ยอดรวม   53,066,300 บาท 
      แผนงานเคหะและชุมชน          ยอดรวม 167,618,800 บาท 
      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ยอดรวม   10,262,000 บาท 
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 

  และนันทนาการ          ยอดรวม   17,107,200 บาท 

  ด้านการเศรษฐกิจ 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      ยอดรวม      425,200 บาท 
      แผนงานการพาณิชย์          ยอดรวม   3,480,100 บาท 

  ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
      แผนงานงบกลาง          ยอดรวม 89,424,200 บาท 
                         ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวน  

  รวมทั้งสิ้น 33,308,600 บาท (สามสิบสามล้านสามแสนแปดพัน- 
  หกร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

      งบกลาง           ยอดรวม         2,622,100 บาท 
      งบบุคลากร           ยอดรวม         3,849,000 บาท 
      งบด าเนินงาน           ยอดรวม         3,486,000 บาท 
      งบลงทุน          ยอดรวม            201,500 บาท  
      งบรายจ่ายอื่น           ยอดรวม       23,150,000 บาท 

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครระยองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน 
  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนคร 

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครระยองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม 
  บัญญัตินี้ 

                        ปรากฏว่า ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 สิงหาคม  2563 ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ  
  และไม่มีการแก้ไขเทศบัญญัติ ทั้ง 7 ข้อ แต่ประการใด ซึ่งถูกต้องเป็นไปตาม 
  ระเบียบวิธีการงบประมาณของเทศบาล คณะกรรมการจึงเห็นควร ให้คงไว้ 
  ตามร่างเดิม และที่ประชุมมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลนครระยอง ที่ได้ตรวจ 
  พิจารณาแล้วต่อประธานสภาเทศบาลพร้อมรายงานการประชุมมา 
  เพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาในวาระทีส่อง และวาระทีส่ามต่อไป 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์ 
ประธานสภาเทศบาล                     และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติทุกท่าน เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

  เสนอค าแปรญัตติ และในวาระนี้ไม่มีการอภิปรายนะครับ ผมจะขอมติต่อสภา 
  เทศบาลนครระยองแห่งนี้ในการพิจารณาวาระท่ี 2 ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2564 โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 14 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 14 ท่าน เป็นเอกฉันท์ 
      ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 3 ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้นะครับ  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โปรดยกมือด้วยครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 14 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 14 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบกับร่างเทศบญัญัติงบประมาณ  

  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 256 4 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
                     รายการที่ให้เบิกตัดปี (งบประมาณ พ.ศ.2562) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กรณีที่มีความจ าเป็น  
                    ต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล         เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ให้เบิกตัดปี (งบประมาณ พ.ศ.2562)  

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง) 
  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                ด้วยนายกเทศมนตรี  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 

  เทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  
  รายการที่ได้เบิกตัดปี (งบประมาณ พ.ศ. 2562) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
  (กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง) โดยมีหลักการ  
  และเหตุผล ดังนี้ 
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  หลักการ 
     ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี  

  (งบประมาณ พ.ศ. 2562) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (กรณีท่ีมีความ 
  จ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง) จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

      กองช่าง 
      แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
     ค่าปรับปรุงถนนซอยแยกถนนทางไผ่ 4/5 วงเงินงบประมาณตามสัญญา  

  318,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย รายการที่ 1 
  เหตุผล 

     ตามท่ีสภาเทศบาลนครระยองได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ 
  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าปรับปรุงถนน 
  ซอยแยกถนนทางไผ่ 4/5 จ านวน 318,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่น- 
  แปดพันบาทถ้วน) เมื่อการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุม 
  วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นั้น 

     เทศบาลนครระยองได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอก ธารณี คอนสตรัคชั่น   
  ด าเนินการปรับปรุงถนนซอยแยกถนนทางไผ่ 4/5 ตามสัญญาเลขที่  
  42/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 วงเงินงบประมาณตามสัญญา  
  318,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยท าการก่อสร้าง 
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  
  127 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 508 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง  
  กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง ตามแบบแปลนของเทศบาล  ซึ่งภายหลัง 
  ที่ลงนามสัญญาแล้ว ปรากฏว่ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
  งบประมาณ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ได้  
  ท าให้ผิวจราจรเดิมบางช่วงมีความกว้างผิวจราจรไม่ถึง 4.00  เมตร  
  หากด าเนินการลงดินลูกรังจะท าให้พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียดตามแบบแปลน คณะผู้บริหาร 
  จึงเห็นควรให้แก้ไขรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายการดังกล่าว 

     ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
  พ.ศ. 2560 มาตรา 97  สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือท่ีได้ลงนามแล้ว 
  จะแก้ไขไม่ได้  เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจ  
  ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 

     (1)  เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า 
     (2)  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง   

  หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 
     (3)  เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
     (4)  กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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     ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาใน 
  ทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้ส านักงาน 
  อัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

     การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้อง  
  ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
  หากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบ 
  หรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 

     ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือเพ่ิมวงเงิน เมื่อรวมวงเงิน  
  ตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพ่ิมข้ึนใหม่แล้ว หากวงเงินรวม 
  ดังกล่าวมีผลท าให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะต้อง 
  ด าเนินการให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็น 
  ผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

     ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือลดวงเงิน  ให้ผู้มีอ านาจ 
  อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือ 
  ข้อตกลง 

     และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณการโอน 
  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
  ค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้  
  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลา  
  เบิกตัดป”ี 

     จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง   
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอกราบเรียนชี้แจงเพ่ือความกระจ่าง 
  งบประมาณตรงนี้เป็นงบประมาณของ ปี พ.ศ.2562 ซึ่งทางสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้อนุมัติไว้ตามแบบท่ีเทศบัญญัติเดิม ได้อนุมัติให้น าเงิน  
  งบประมาณตรงนี้ไปใช้ ในรายละเอียดของญัตตินี้ คือมีไหล่ทาง 2 ข้างด้วย  
  ขนาดกว้างข้างละ 0.5 เมตร ปรากฏว่าเวลาที่ไปท าจริงแล้วไม่มีไหล่ทาง  
  ถนนไปชนที่ 2 ข้าง พอดี 4 เมตรบ้าง 3 เมตรกว่าบ้าง ถ้าหากว่าเทศบาล 
  ไปท าไหล่ทาง ถนนก็จะแคบลงทันที ซึ่งจะไม่เป็นไปตามงบประมาณ  
  จึงมาขอตัดค าว่า “ไหล่ทาง ข้างละ 0.5 เมตร” ออก ซึ่งอ านาจในการที่จะ 
  อนุมัติตรงนี้ เป็นอ านาจของสภาเทศบาลแห่งนี้ จึงจ าเป็นต้องน าญัตตินี้ 
  เข้าสภาเทศบาล เพ่ือที่สภาเทศบาลจะได้พิจารณาอนุมัติ ขอบคุณครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล    ประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ 

(  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 

  อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ให้เบิกตัดปี  
  (งบประมาณ พ.ศ.2562) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้อง 
  แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง) โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 14 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 14 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล 
          นครระยองแห่งนี้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการ 

  ที่ให้เบิกตัดปี (งบประมาณ พ.ศ.2562) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
  (กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง) โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ให้เบิกตัดปี  
  (งบประมาณ พ.ศ.2562) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กรณีที่มีความ 
  จ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง)  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                ผมขอรับรองกับที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ว่าว่าคณะบริหาร  

  และเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน จะน างบประมาณท่ีสภาเทศบาลนครระยอง 
  อนุมัติให้ใช้ จะน าไปใช้จ่ายอย่างประหยัดมัธยัสถ์ รอบครอบ และให้เกิด 
  ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ขอบพระคุณครับ และอีกเรื่องหนึ่งคือ 
  ต้องกราบขออภัยที่ในวันที่เปิดอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
  ที่ผ่านมา พื้นที่อุทยานฯ อาจจะคับแคบไป เพราะเนื่องจากมีประชาชน  
  จากองค์กรภายนอกมาค่อนข้างมาก ซึ่งเทศบาลได้ท าหนังสือเรียนเชิญ  
  ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว ก็มีสมาชิกสภาเทศบาลบางท่านได้ไปร่วมงาน  
  ซึ่งการต้อนรับอาจจะไม่ทั่วถึง ท าให้สมาชิกสภาเทศบาลอาจจะไม่ได้เข้าไป  
  นั่งในห้องแอร์ ประกอบกับอากาศในวันนั้นร้อนอบอ้าว ต้องขอกราบอภัยมา  
  ณ ที่นี้ด้วย ในโอกาสหน้าหากว่ามีพิธีเปิดอุทยานอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง  
  เทศบาลนครระยองก็จะเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลไปร่วมงาน  
  และจะท าให้ได้สมเกียรติมากกว่านี้ครับ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ประธานสภาเทศบาล    มีเรื่องท่ีจะเสนอต่อสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ขอเชิญครับ   

  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน 
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นางอ าไพ  วงเวียน  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านรองประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็ไม่มีอะไรค่ะ  

  ต้องการจะขอบคุณส าหรับอาหารว่าง ซึ่งท าได้สมฐานะ ในความห่วงใย 
  สมาชิกสภาเทศบาลนะคะ ที่ได้ปรับปรุงให้ วันนี้ชื่นใจ และทุกครั้งขอให้เป็น 
  แบบนี้ และดีข้ึนกว่านี้นะคะ เปิดกล่องอาหารว่างข้ึนมาข้างในมีน้ าสมุนไพร  
  คือ น้ ากระเจี๊ยบ ซึ่งทุกครั้งไม่ค่อยเคยได้ชิม ขอบคุณค่ะส าหรับการปรับปรุง  
  เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ต้องขอบคุณส านักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม 
   วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว  

  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
  คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจน 
  ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   
 

(ปิดประชุมเวลา 13.50 น.) 
 
 

            (ลงชื่อ)                                           ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม 
                 

                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
                               

                   (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 
 


