
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 

วันที่  9  ธันวาคม  2563 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

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

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล     (ลาป่วย)  
2. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล     (ลากิจ) 
3. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล     (ลากิจ)  
4 นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายเสรี   บุญสุทธิ        รองปลัดเทศบาล 
6. นางสาวอัญริฬห์   ทิพย์ธนวิกรม        หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
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7. นางสาวสุภัทรา  สุภาพ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
8. นางสุภา ข างาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
9. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
10. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
11. นางนลินี สุวรรณโชต ิ รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
12. นายมนตรี สิริทัตสุนทร รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
13. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
14. นายไพรัตน์ วังบอน รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
15. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
16. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
17. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
18. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
19. นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
20. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
21. นางสาวดวงพร วิทยากุล หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
22. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
23. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
24. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
25. นายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
26. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
27. นายปิยะ เพ็งเรือง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
28. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
29. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
30. นางสาวณัฐริกา ซื่อมาก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
31. นางสาวเจนนรี กล่อมแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
32. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล 
33. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
34. นางสาววัชรีย์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล 
2. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
3. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
5. นายปรีชา สาลี  ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นางสาวศศิธร โยคาพจร รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย ์
8. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
9. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
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11. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
12. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. นางสาวกนกอร ธิบูรณ์บุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
14. นางจิรายุศิริ พรหมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
16. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30  น.  

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 บดันี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  
  ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

      (  -ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย-  ) 

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

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1  บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการเปิดประชุม    
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศเรียกประชุมด้วยครับ  

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล        สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 

     ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
  ประจ าปี 2563 เมื่อวันที ่14  กุมภาพันธ์ 2563 ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ   
  สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน  2563  เป็นต้นไป  
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแต่วันที่ 10  
  พฤศจิกายน  2563  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน  
  ประกาศ ณ วันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา 

                                            ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม วันนี้ผมมี 2 เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล   ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ เรื่องที่ 1 นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

  ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 8  
  เมษายน 2555 ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อขอลาออกจาก 
  ต าแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่องท่ี 2 บรรจุแต่งตั้งรับโอน 
  บุคคลมาเป็นพนักงานเทศบาล ครูเทศบาล จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 
   1. นางสาวศุภลักษณ์ ธรรมษา ผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงาน  
  ครูเทศบาล วุฒิการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)  
  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง สังกัดกองการศึกษา  
  เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป  

2. รับโอนข้าราชการพลเรือนมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล  
  คือ ทันตแพทย์หญิงอนงค์นาถ ธีรธารดล ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
  ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ สังกัดโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ส านักงานสาธารณสุข  
  จังหวัดอ่างทอง มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลและด ารงต าแหน่งทันตแพทย์- 
  ช านาญการ งานทันตสาธารณสุขฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล  
  กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  

3. รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมาบรรจุแต่งตั้งเป็น 
  พนักงานเทศบาล คือ นางสาวกตชนันต์ วงแวง ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  
  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายการคลัง  
  ส านักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล  
  และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน  
  งานเงินเดือนบ าเน็จบ านาญและสวัสดิการฝ่ายการเงินและบัญชีส่วนบริหารการคลัง  
  ส านักการคลัง เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  
  เป็นต้นไป  
  4. บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล และแต่งตั้งให้  
  ด ารงต าแหน่ง ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ โพธิ์วิเศษ วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต  
  (สาธารณสุขศาสตร์) เป็นผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
  นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
  ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักการสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
  ในนามเทศบาลนครระยอง ขอแสดงความยินดีทั้ง 4 ท่านยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง  

มติที่ประชุม      - รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน  2563 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล         สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563  

                       เม่ือวันท่ี 30  กันยายน  2563 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไข 
                                                รายงานการประชุมขอเชิญครับ  
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  (  -ไม่มี-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล      ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
         เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
        สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน  2563  
        โปรดยกมือครับ  

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
                                              สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน  2563  

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
                      พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

  เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  

  นครระยอง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2564 จ านวน  3,943,500 บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพัน- 
  ห้าร้อยบาทถ้วน)  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ดังนี้   

      1. ส านักการคลัง 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 

      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     1.1 โทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท  
      (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  1. 
     1.2 ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนแบบพวงมาลัยหมุน (ฐานรางลอย)  
      จ านวน 2 ตู้ เป็นเงิน 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  2. 
     1.3 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จ านวน 13 ตู้ เป็นเงิน 91,000 บาท  
      (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 3. 
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      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     1.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง  
      เป็นเงิน 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
      เอกสารแนบท้ายรายการที่  4. 
      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
     1.5 เครื่องบันทึกเสียงแบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,500 บาท  
      (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 5. 

      2. กองการศึกษา 
    แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   2.1 เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย จ านวน  69  เครื่อง  
    เป็นเงิน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 6. 

      3. กองช่าง 
    แผนงานเคหะและชุมชน/งานบ าบัดน้ าเสีย 

      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
     3.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ  
      ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  

   -  แบบกระบะเทท้าย จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 1,980,000 บาท  
    (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
    รายการที่ 7. 

    แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
      งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
     3.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เป็นเงิน 170,000 บาท  
      (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 8. 
       รวม  8  รายการ เป็นเงิน 3,943,500 บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพัน- 
      ห้าร้อยบาทถ้วน)   

      เหตุผล    
      รายการที่ 1-5 ด้วยส านักการคลังมีความประสงค์ที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ 

  ในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
  ส านักการคลัง  คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น  
  รายการใหม่ จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน 413,500 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่น- 
  สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

     รายการที่ 6   ในปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาที่ส าคัญ  
     ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กเป็นอย่างมาก  
     โดยโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่รวมตัวของเด็กจ านวนมากจึงอาจเป็นแหล่ง 
     เพาะเชื้อโรคได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศ ท าให้เกิดโรค  
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     เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อย่างเช่นโรคหวัด โรคภูมิแพ้ โรคเชื้อไวรัส  
     COVID-19 หรือแม้กระทั้งปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ดังนั้นการติดตั้งระบบ 
     ฟอกอากาศในโรงเรียนจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารให้ความส าคัญตามนโยบาย  
     “สถานศึกษาจะต้องมีสภาพที่ดีและน่าอยู่” ผู้บริหารจึงขออนุมัติโอน  
     งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการเครื่องฟอกอากาศแบบ  
     เคลื่อนย้าย จ านวน 69 เครื่อง เป็นเงิน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสาม- 
     แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

    รายการที่ 7-8 ตามท่ีงานบ าบัดน้ าเสีย กองช่าง ได้ตั้งงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ  
    ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 3,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
    80 กิโลวัตต์ จ านวน 2 คัน งบประมาณ 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่ง- 
    แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏว่ารถบรรทุกดังกล่าวกระบะท้ายไม่สามารถ 
      ยกเทได้  หากน ามาใช้ปฏิบัติงานจะใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่สะดวกท าให้ 
    เกิดความล่าช้า ในการปฏิบัติงานขนย้ายขยะมูลฝอย เศษวัสดุ กิ่งไม้ และวัสดุ 
    อ่ืนๆ และด้วยงานไฟฟ้าถนน  กองช่าง มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ  
    ที่เหลือจากการโอนงบประมาณรายการ ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน  
    6 ล้อ เพื่อไปจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ที่คาดว่าจะไม่เพียงพอ  
    ต่อการปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติ 
    โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ รถบรรทุก (ดีเซล)  
    ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง 
    เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ – แบบกระบะเทท้าย จ านวน 1 คัน  
    เป็นเงิน 1,980,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และขอโอน 
    งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 170,000 บาท  
    (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวม 2 รายการ เป็นเงิน 2,150,000 บาท  
    (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
      ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
      งบประมาณ “ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน 
      เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
       รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   

                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อที่เทศบาล  
  จะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือ
ประธานสภาเทศบาล    สอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตถอดหน้ากากอนามัยครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านประธานครับ ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ตามญัตติท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้น าเสนอเข้ามาในสภาเทศบาล 
  ให้ท่านประธานสภาเทศบาลดูที่เอกสารแนบท้ายหัวญัตติ หน้าที่ 4 หัวข้อที่ 6  
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  เรื่องของการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย จ านวน 69 เครื่อง  
  ด้วยวงเงิน 1,380,000 บาท เท่าที่ผมค านวณดู จ านวน 69 เครื่อง  
  ราคาเครื่องละ ประมาณ 20,000 บาท ในรายละเอียดบอกว่ามอบให้โรงเรียน 
  ทั้งหมด 7 แห่ง ต้องการจะให้ทางฝ่ายผู้บริหารได้ชี้แจงให้ฟังด้วยครับ คือกรณี 
  ตัวอย่างของโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ได้รับมอบ จ านวน 14 เครื่อง  
  แต่โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองได้รับมอบ จ านวน 25 เครื่อง เครื่องฟอก 
  อากาศเหล่านี้เราน าไปใช้กับเด็กเล็กหรือเด็กโตครับ หรือว่ามอบให้กับห้องเรียน  
  ทุกห้อง รายละเอียดไม่มีระบุไว้ ผมไม่เข้าใจ และวิธีการคัดสรร หรือวิธีการ  
  จัดแบ่งนั้น ด าเนินการอย่างไร ขอทราบรายละเอียดด้วย ขอบคุณครับท่าน  
  ประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่างกับเพ่ือน  

  สมาชิกสภาเทศบาลในสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ และกับพ่ีน้องประชาชน  

  ได้รับทราบ คือ จ านวนทั้งหมด 69 เครื่องนั้น ใช้เฉพาะเด็กเล็ก คือเด็กระดับ           
  ชั้นอนุบาล และสาเหตุที่โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามได้เครื่องฟอกอากาศ  

  จ านวนน้อยก็เนื่องจากว่าห้องเรียนยังไม่ติดเครื่องปรับอากาศ ส่วนโรงเรียน  

  สาธิตเทศบาลนครระยองห้องเด็กเล็กนั้นได้ติดเครื่องปรับอากาศท้ังหมดแล้ว  

  คือทุกโรงเรียนได้มีการด าเนินการส ารวจมาแล้ว และน าเสนอข้ึนมารวมแล้ว  

  เป็นทั้งหมด 69 ห้องเรียน ที่ติดเครื่องปรับอากาศส าหรับเด็กเล็ก ส่วนเด็กโต  

  เราไม่ได้ติดให้ คือเราห่วงเรื่องเด็กเล็ก เนื่องจากว่าเด็กเล็กนั้นมีภูมิต้านทาน  

  อาจจะไม่ดีเท่าเด็กโต ประกอบกับช่วงนั้นเป็นเรื่องของโรคทางเดินหายใจ  

  เกี่ยวกับเรื่องเด็กเล็กโดยตรง เราจึงเป็นห่วงมาก จึงให้โรงเรียนส ารวจมาว่า 

  เฉพาะเด็กระดับชั้นอนุบาลนั้น มีโรงเรียนใดหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใดมีห้องท่ี  

  ติดเครื่องปรับอากาศแล้วให้รายงานมา ปรากฏว่าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

  ยังไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศ จึงยังไม่ได้ติดตั้งให้ แต่โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
  ติดเครื่องปรับอากาศแล้วจึงติดให้มากกว่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ 
  หรือที่ต่างๆ ก็ได้หมดตามจ านวนห้องเรียนของเด็กเล็กที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้ว  
  จึงเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบเบื้องต้น ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
ประธานสภาเทศบาล      มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 15 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 15 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

มติที่ประชุม   - อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล                  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  งบลงทุน เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

  นครระยอง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้             

  หลักการ 
             ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 

  1. กองการศึกษา 
  แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
  งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์อ่ืน 

1.1 เครื่องเล่นสนามปฐมวัย พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด  
  งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย รายการที่  1 
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  แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
  งบลงทุน/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน 
  และสิ่งก่อสร้าง 

1.2 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
  งบประมาณ 1,430,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 2  

  2. ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานการพาณิชย์/งานตลาดสด 

                        งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์อ่ืน 
2.1 ตู้ส านักงานส าเร็จรูป จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 125,000 บาท    

  (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 3 

  3. กองช่าง 
  แผนงานเคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ 
  งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

3.1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 5 เครื่อง งบประมาณ 47,500 บาท  
(สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่    

เหตุผล 
  รายการที่ 1  ตามท่ีเทศบาลนครระยองได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 
  และประถมศึกษา รายการค่าเครื่องเล่นสนามปฐมวัย พร้อมติดตั้ง  
  จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  
  โดยได้ก าหนดรายละเอียดเพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นสนามปฐมวัย พร้อมติดตั้ง 
  และปูหญ้าเทียม  ส าหรับติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ ซึ่งจาก 
  รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณที่ก าหนดพื้นปูเครื่องเล่นเป็นหญ้าเทียม 
  ซึ่งช ารุดเสียหายได้ง่ายและอาจเป็นอันตรายแก่เด็กเล็กได้ ดังนั้นเพ่ือให้  
  เหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 2-3 ขวบ  
  ซึ่งควรปูพื้นด้วยพ้ืนยางสังเคราะห์ ผู้บริหารจึงเห็นควรให้แก้ไขรายละเอียด 
  ค าชี้แจงงบประมาณ รายการเครื่องเล่นสนามปฐมวัย พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด  
  งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

  รายการที่ 2  ตามที่เทศบาลนครระยองได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียน 
  เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยท าการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ า  
  และระบบไฟฟ้าภายใน พร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาด 400 KVA จ านวน 1 ลูก  
  ตามแบบแปลนของเทศบาล นั้น จากการตรวจสอบพบว่าเกิดการพิมพ์ผิดพลาด 
  คลาดเคลื่อน ของขนาดหม้อแปลง ประกอบกับขนาดหม้อแปลงที่ก าหนดไว้  
  ไม่มีผลิตและจ าหน่ายในท้องตลาด คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้แก้ไขรายละเอียด 
  ค าชี้แจงงบประมาณ รายการโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 
  วัดลุ่มมหาชัยชุมพล งบประมาณ 1,430,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสน- 
  สามหมื่นบาทถ้วน) 
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  รายการที่ 3  ตามที่เทศบาลนครระยองได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด   
  รายการตู้ส านักงานส าเร็จรูป จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 125,000 บาท  
  (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนา 
  ปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์/ตลาดวัดลุ่ม) ได้ก าหนดให้ติดตั้ง 
  เครื่องปรับอากาศภายในตู้ส านักงานส าเร็จรูป ซึ่งเดิมค าชี้แจงงบประมาณ 
  ไม่ปรากฏรายการเครื่องปรับอากาศ คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้แก้ไข  
  รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ รายการตู้ส านักงานส าเร็จรูป จ านวน 1 ตู้  
  งบประมาณ 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

  รายการที่ 4  ตามท่ีเทศบาลนครระยองได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ  
  รายการเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 5 เครื่อง งบประมาณ 47,500 บาท  
  (สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  จากการตรวจสอบพบว่าการพิมพ์รายละเอียด 
  ค าชี้แจงงบประมาณผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
  ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562 เพ่ือให้รายละเอียดเป็นไปตาม 
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้แก้ไขรายละเอียด 
  ค าชี้แจงงบประมาณ รายการเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 5 เครื่อง  
  งบประมาณ 47,500 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
  งบประมาณ ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
  ในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
  ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” 

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อที่เทศบาล  
      จะได้ด าเนินการต่อไป 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล      จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
       มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

    เห็นควรอนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                       งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 15 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 15 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล    เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

                      งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน 

มติที่ประชุม   - อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                                         พ.ศ. 2564 งบลงทุน 

ระเบียบวาระท่ี  5   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล                   เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
                ด้วยนายกเทศมนตรี  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง  

  เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล  จ านวน  26,522,000 บาท  
  (ยี่สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครระยอง  
      จ านวน  26,522,000 บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)    
      เพ่ือด าเนินโครงการ จ านวน 4 โครงการ  ดังนี้ 

    1. กองการศึกษา 
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   1.1 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลกลางแจ้งบริเวณสวนศรีเมือง  
    จ านวน 2 สนาม เป็นเงิน 5,492,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพัน- 
    บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 1 

     1.2 โครงการปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล บริเวณสวนศรีเมือง  
      จ านวน 1 แห่ง เป็นเงิน 4,230,000 บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  2 

      2. กองช่าง 
      แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
        ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

2.1 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า ถนนราษฎรบ ารุง  
  ช่วงสามแยกออคิด ถึงทางเข้าโรงแรมเวียงวลี เป็นเงิน 10,300,000 บาท  
  (สิบล้านสามแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 3 

     2.2 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ าถนนป้วยกวงเชื่อม 
  ซอยแนนซี่ (ร้านวรรณ-สุขุมวิท) เป็นเงิน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสน- 
  บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 4 
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      เหตุผล 
      ในช่วงฤดูฝนหรือหากเกิดฝนตกหนักในบางพื้นท่ีของเทศบาล จะประสบปัญหา 

  น้ าท่วมขัง  ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในการสัญจรและการใช้ชีวิตประจ าวัน  
  ของประชาชน  ธุรกิจร้านค้าได้รับผลกระทบ ท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  
  และด้วยสวนสาธารณะสวนศรีเมืองซึ่งเป็นสถานที่ส าหรับให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  
  ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเทศบาลได้จัดให้มี สถานที่ส าหรับเล่นกีฬา และออกก าลังกาย   
  เช่น  สนามฟุตบอล  สนามฟุตซอล  สนามบาสเก็ตบอล สนามตะกร้อ ฯลฯ  ซึ่งในปัจจุบัน 
  สนามกีฬาบางประเภทได้ช ารุดเสียหาย ซึ่งอาจท าให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่ใช้สนามได้       

ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
  มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนคร มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้  
  (1) กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53  มาตรา 53 (5) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า  
  มาตรา 57 เทศบาลนครอาจจัดท ากิจการอ่ืนๆ ตามมาตรา 54 ได้ มาตรา 54 (9)  ให้มีและ 
  บ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬา และพลศึกษา และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน 
  การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 ให้เทศบาล  
  เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะ 
  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  
  ทางน้ า และทางระบายน้ า (14) การส่งเสริมกีฬา 

     เพ่ือเป็นการบริการชุมชนและสังคม และบ าบัดความเดือดร้อนของ  
      ประชาชน คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน  26,522,000 บาท  
      (ยี่สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยปัจจุบันเทศบาลมีเงินสะสม 

      เพียงพอที่จะน าไปใช้จ่ายได้ ดังมีรายละเอียดยอดเงินสะสมคงเหลือตาม  
      เอกสารแนบท้ายนี้  

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน 
  สะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  

     (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง  
      ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ 
      เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด 
      ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร  
      ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  
     (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  
     (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 
      สามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็น 
      ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดข้ึน  
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     (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ต้องด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  
      หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น 
      เป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึง 
      ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ” 

     จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 26,522,000 บาท  
      (ยี่สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป   

  ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมกับ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลแห่งนี้ครับ การที่คณะบริหารได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม    
  จ านวนยี่สิบกว่าล้านบาท หลายรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก้ไขปัญหาเรื่อง 
  น้ าท่วมบริเวณ 3 แยกออคิด ย้อนมาถึงหน้าสามแยกเวียงวลี เนื่องจากพ้ืนที่ 
  ดังกล่าวน้ าท่วมค่อนข้างมาก คณะผู้บริหารเล็งเห็นว่าควรจะท าท่อระบายน้ า 
  พร้อมปรับผิวจราจรให้น้ าไหลกลับมาลงบริเวณสะพานเวียงวลีแห่งนี้ เพื่อแก้ไข 
  ปัญหาน้ าท่วมให้กับพี่น้องประชาชน และอีกจุดหนึ่งคือบริเวณซอยแนนซี่  
  ตรงนั้นยังไม่มีระบบระบายน้ าจะดึงน้ าจากร้านวรรณ จากศูนย์การค้าทางนั้นได้  
  หากท าท่อระบายน้ าพร้อมถนนตรงนี้แล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาน้ าท่วมบริเวณ  
  ศูนย์การค้าด้านหลังสตาร์ได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
  เรื่องน้ าท่วมให้กับพี่น้องประชาชน ส่วนเรื่องสนามบาสเก็ตบอล สนามฟุตซอล  
  เนื่องจากได้รับค าร้องจากประชาชนที่มาออกก าลังกายในสวนศรีเมือง  
  โดยเฉพาะกลุ่มแอโรบิก ผู้เล่นบาสเก็ตบอล ผู้เล่นฟุตซอล ว่าสนามฟุตซอล 
  เริ่มช ารุดและมีปัญหา เนื่องจากว่าพ้ืนปูนมีรอยแยกจ านวนมาก ผู้ที่เล่นแอโรบิก  
  และกีฬาฟุตซอล หากว่าเล่นแบบไม่ได้สังเกตและเท้าตกไปในร่องปูนที่แตก  
  จะท าให้เกิดข้อเท้าพลิกแพลงและบาดเจ็บได้ คณะผู้บริหารจึงเห็นว่าควรจะ  
  ปรับปรุงสนามฟุตซอลทั้ง 2 สนามให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนที่มา 
  ออกก าลังกาย และมาเล่นกีฬาในบริเวณนี้ ประกอบกับสนามบาสเก็ตบอล 
  ก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากว่าช่วงหลังมีการแข่งขันกีฬา และมีการฝึกซ้อมกีฬาบาสเก็ตบอล 
  กันค่อนข้างมาก เกรงว่าจะเกิดอันตราย ซึ่งก็ได้รับการร้องขอมาเช่นเดียวกัน  
  จึงเห็นว่าควรจะต้องท าการปรับปรุงไปในคราวเดียวกัน ซึ่งพ้ืนสังเคราะห์นั้น 
  เป็นนวัตกรรมของคนไทยที่ผลิตมาจากยางพารา และเป็นการส่งเสริมให้ 
  ชาวสวนยางพาราสามารถขายยางพาราได้มีราคาท่ีดีขึ้น จึงกราบเรียน 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานสภาเทศบาล และท่านรองประธานสภาเทศบาล  
  ได้ทราบโดยทั่วกันครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล      นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขออนุญาตถอดหน้ากากอนามัยครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ในญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมที่ทางฝ่ายบริหารได้น าเสนอสภาเทศบาล 
  นครระยองแห่งนี้ ผมมีข้อที่จะสอบถามเพ่ือความกระจ่างอยู่ 2-3 ประเด็น  
  ประเด็นที่ 1 ในเรื่องของการก่อสร้างสนามฟุตซอลที่สวนศรีเมือง ซึ่งสนามฟุตซอล 
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  สวนศรีเมืองที่อยู่บริเวณติดกับสนามฟุตบอล ที่มี 2 สนาม ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี 
  ได้อธิบายเพิ่มเติมว่ามีการช ารุด และต้องมีการซ่อมแซม ส าหรับความเห็น  
  ของผมนั้นคิดว่าก็เป็นการดีที่จะซ่อมแซม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ  
  จากการใช้สนามของนักกีฬาและประชาชน เพียงแต่ผมต้องการจะเพ่ิมเติม  
  ว่าน่าจะมีรูปของสนามที่ช ารุดให้สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้ดูกันด้วย 
  ว่าปัญหาดังกล่าวนั้นมีสภาพแบบไหน อย่างไร ท าไมต้องมีการรื้อและซ่อมแซม  
  ซึ่งใช้จ านวนงบประมาณที่ค่อนข้างสูง ผมเองคือว่าถ้าหากมีการช ารุดเสียหาย  
  จริงๆ นั้น ก็เป็นอันสมควรครับ อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องการจะสอบถามว่าสนาม 
  ฟุตซอลที่เป็นสนามคิงเพาเวอร์ที่บริจาคให้ก็มีอยู่แล้ว ซึ่งเวลานี้ก็กลายเป็นว่า 
  มีทั้งหมด 3 สนาม ถูกต้องหรือไม่ครับ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด ที่ต้องการจะ 
  กราบเรียนคือจ านวนผู้ใช้บริการ หรือนักกีฬาที่มาใช้มีจ านวนมากขนาดนั้น  
  หรือมีความจ าเป็นต้องใช้ขนาดนั้นหรือไม่ครับ ส่วนประเด็นที่ 2 คือในเรื่อง 
  ของสนามบาสเก็ตบอล ในเอกสารแนบท้าย หน้าที่ 1/1 ระบุว่าเป็นการ 
  ปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล บริเวณสวนศรีเมืองจ านวน 1 แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น  
  4,230,000 บาท สนามบาสเก็ตบอลที่สวนศรีเมือง ปัจจุบันมี 2 สนาม  
  ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด แต่ว่าในเอกสารนี้ระบุเพียง 1 แห่ง เราซ่อมแซมสนามเดียว  
  หรือว่าทั้ง 2 สนามครับ ถึงใช้งบประมาณจ านวนนี้ และประเด็นที่ 3 คือในเรื่อง 
  ของค าอธิบายที่ท่านนายกเทศมนตรีได้กรุณาชี้แจงในเรื่องของการปรับปรุง  
  ระบบระบายน้ าบริเวณแยกออคิด จนถึงบริเวณโรงแรมเวียงวลี ที่ต้องการจะ 
  กราบเรียนสอบถามคือถ้าหากเราเริ่มต้นท าตั้งแต่บริเวณช่วงหลังจากแยกออคิด  
  ไปทางตะวันตก คือไปทางห้างแสงทอง ซึ่งตรงนั้นถนนจะต่างระดับกันหรือไม่  
  และบริเวณนั้นผมสังเกตว่าเมื่อฝนตกตรงนั้นก็จะมีน้ าท่วมขังสูงพอสมควร  
  ซึ่งถ้าหากว่าเราท าอยู่ช่วงเดียวนั้น อีกช่วงหนึ่งก็จะต่ าลงไปก็จะท าให้เกิด 
  น้ าท่วมขังเหมือนกัน ไม่ทราบทางผู้บริหารได้มีนโยบายอย่างไร ในเรื่องนี้  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  
ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่างในการ  

  ใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ ก่อนอื่นก็ต้องกราบขออภัยที่คณะผู้บริหารไม่ได้ถ่ายรูป  
  สนามฟุตซอลที่มีรอยแตกค่อนข้างจะหลายจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามคิงเพาเวอร์ 
  ไม่ได้เป็นสนามฟุตซอล แต่เป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ซึ่งปัจจุบันกลุ่มที่ 
  เต้นแอโรบิกนั้นเขาใช้อยู่สนามหนึ่งแล้ว ซึ่งพอเต้นเท้าเขาก็ตกลงไปในร่องท่ีแตก  
  และเขาก็ได้ร้องขอมานานแล้ว ซึ่งปัจจุบันก็จะเหลืออีกสนามเดียวส าหรับ 
  ผู้ที่เล่นฟุตซอล โดยเขาจะแบ่งกันเล่น ก็มีผู้ที่มาออกก าลังกายค่อนข้างมาก  
  ส่วนเรื่องท่ี 2 สนามบาสเก็ตบอล จ านวน 1 แห่ง แต่เป็น 2 คอร์ดเลยครับ  
  ที่เราเรียกหนึ่งแห่งนั้นคืออยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน จึงเรียนให้ท่านสมาชิกสภา 
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  เทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้รับทราบ ส่วนเรื่องงบประมาณที่จะแก้ไขปัญหา  
  น้ าท่วมบริเวณแยกออคิดมาจนถึงสะพานเวียงวลี ทางช่างได้ไปวัดระดับดูแล้ว  
  ว่าถ้าหากว่าท าท่อระบายน้ าบริเวณแยกดังกล่าวย้อนมาถึงเวียงวลีนั้น  
  จะสามารถรับน้ าบริเวณดังกล่าวมาลงที่สะพานเวียงวลีได้ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่ง 
  สามารถระบายน้ าไปลงได้ ซึ่งเทศบาลเคยท าไว้ที่ซอยในหมู่บ้าน ซึ่งตรงนั้นมีอยู่  
  หนึ่งจุดแล้ว ส่วนตรงนี้ก็จะมีอีกเส้นทางหนึ่งที่จะมาช่วยแชร์น้ าออกมาเพ่ือให้  
  น้ าสามารถระบายได้ทัน ซึ่งบริเวณดังกล่าวเวลาที่น้ าตกลงมาจะเป็นแอ่งท าให้ 
  น้ าไหลมารวมกันอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเลย ถ้าหากได้เพ่ิมท่อระบายน้ าตรงนี้อีก 
  หนึ่งจุดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมบริเวณแยกออคิดได้อย่างดี  
  จึงขอกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้รับทราบ  
  ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

    เห็นควรอนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 15 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 15 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
    เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

มติที่ประชุม   - อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม 

ระเบียบวาระท่ี  6   ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ รับมอบทรัพย์สิน 
                      อาคารอเนกประสงค์ พร้อมเสาไฟฟ้าไฮแมทบริเวณริมคลองชลประทานฝั่งตะวันตก  
                         จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล                  ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินอาคารอเนกประสงค์ พร้อมเสาไฟฟ้าไฮแมท         
                           บริเวณริมคลองชลประทานฝั่งตะวันตก จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
         เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับมอบ  

  ทรัพย์สินอาคารอเนกประสงค์ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 
 
 



 17 

  หลักการ   เทศบาลนครระยอง มีความประสงค์ขอความเห็นชอบรับมอบ 
  ทรัพย์สินอาคารอเนกประสงค์ พร้อมเสาไฟฟ้าไฮแมท บริเวณริมคลอง  
  ชลประทานฝั่งตะวันตก เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนในการจัดประชุม และเป็น 
  สถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  

  เหตุผล   ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ รย 51021.2/5248  
  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เรื่องการโอนทรัพย์สินให้หน่วยงานอื่น  
  ได้ส่งมอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดก้นปึกบริเวณริมคลองชลประทาน  
  ฝั่งทิศตะวันตก และฝั่งทิศตะวันตก (ช่วงที่ 2 ) เขตเทศบาลนครระยอง  
  เป็นเงิน 3,990,000 บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  
  ซึ่งประกอบด้วย อาคารอเนกประสงค์ พร้อมเสาไฟฟ้าไฮแมท (รายละเอียด  
  แนบท้ายนี้) และตามบันทึกความเข้าใจร่วม (MOU) เทศบาลนครระยอง  
  ตกลงรับผิดชอบงบประมาณท่ีจะด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

     1. จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการด าเนินการโครงการ  
     2. ดูแล บ ารุงรักษา ภูมิทัศน์หาดก้นปึกบริเวณริมคลองชลประทาน  

  ฝั่งทิศตะวันตกให้สวยงามอยู่เสมอ 
     3. บ ารุงรักษา ไฟฟ้าแสงสว่างให้อยู่ในสภาพใช้การได้  

  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร 
  ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 

     ข้อ 9 ในการที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการ  
  ส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ 
  กระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
  จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ 
  บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

     เพื่อให้การด าเนินการส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวเป็นไปด้วยความ  
  เรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร 
  ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558  
  ข้อ 9 จึงมีความจ าเป็นต้องขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยอง 
  ให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาต่อไป 

     จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบในการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศ  
  ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครระยองจากสภาเทศบาลนครระยอง  
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ส าหรับญัตตินี้มีเอกสารเพ่ิมเติม จ านวน 4 แผ่น มีท่านใดที่ยังไม่ได้ 
ประธานสภาเทศบาล      เอกสารบ้างครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม  
      ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
ประธานสภาเทศบาล        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินอาคารอเนกประสงค์ พร้อมเสาไฟฟ้า  

  ไฮแมทบริเวณริมคลองชลประทานฝั่งตะวันตก จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 15 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 15 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สิน 

  อาคารอเนกประสงค์ พร้อมเสาไฟฟ้าไฮแมทบริเวณริมคลองชลประทาน 
  ฝั่งตะวันตก จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินอาคารอเนกประสงค์ พร้อมเสาไฟฟ้า 
  ไฮแมทบริเวณริมคลองชลประทานฝั่งตะวันตก จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ระเบียบวาระท่ี  7   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกแนบท้ายข้อตกลง 
                        การจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม และการบริหารจัดการระบบน้ าเสียรวมระหว่าง 
                             องค์การจัดการน้ าเสียกับเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึก 
ประธานสภาเทศบาล                   แนบท้ายข้อตกลงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม และการบริหาร 
                            จัดการระบบน้ าเสียรวมระหว่างองค์การจัดการน้ าเสียกับเทศบาลนครระยอง  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างบันทึก 

  แนบท้ายข้อตกลงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมและการบริหารจัดการ 
  ระบบน้ าเสียรวมระหว่างองค์การจัดการน้ าเสียกับเทศบาลนครระยอง  
  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
     เทศบาลนครระยอง  มีความประสงค์ขอความเห็นชอบร่างบันทึก 

  แนบท้ายข้อตกลงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมและการบริหารจัดการ 
  ระบบน้ าเสียรวมระหว่างองค์การจัดการน้ าเสียกับเทศบาลนครระยอง  
  เพ่ือเตรียมความพร้อมสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  เหตุผล 

     ตามท่ีเทศบาลนครระยองร่วมกับองค์การจัดการน้ าเสีย ได้บันทึก 
  ข้อตกลงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมและการบริหารจัดการระบบบ าบัด 
  น้ าเสียรวม ระหว่างองค์การจัดการ น้ าเสีย กับเทศบาลนครระยอง  
  เลขที่ 03/2561 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และองค์การจัดการน้ าเสีย 
  ได้ด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมที่บริเวณสวนสาธารณะโขดศาลเจ้า  
  ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  
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  อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้การได้ดีอยู่เสมอเทศบาลนครระยอง จึงได้ร่วมกัน  
  จัดท าร่างบันทึกข้อตกลงเพ่ือด าเนินการบริหารจัดการดังกล่าว รายละเอียดได้  
  แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

     1. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
  (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  

     2. ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 16  
  บัญญัติให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าระบบบริการสาธารณะ 
  ในการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย มาตรา 21 วรรคสอง  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมมือกันด าเนินการ หรืออาจร้องขอให้รัฐ 
  หรือองค์กร ปกครองสวนท้องถิ่นอ่ืนแล้วแต่กรณีด าเนินการแทนได้  

     ดังนั้น จึงขอเสนอร่างบันทึกแนบท้ายข้อตกลงการจัดให้มีระบบบ าบัด 
  น้ าเสียรวม และการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมระหว่างองค์การ 
  จัดการน าเสียกับเทศบาลนครระยอง เพ่ือสภาเทศบาลนครระยองพิจารณา 
  ให้ความเห็นชอบ 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 
   ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  

  ดูจากญัตติผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเทศบาลนครระยองกับ อรจ ซึ่งน่าจะเรียก 
  ค าย่อว่า อรจ. ใช่หรือไม่ ผมดูในรายละเอียด หมายถึงว่าเรามีท า MOU  
  กับ อรจ. ผมไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือไม่ครับ ให้ท่านประธานสภาเทศบาล 
  ไปดูในบันทึกแนบท้ายข้อตกลง ในรายละเอียดหัวข้อที่ 4 หน้าที่ 2 นั้น  
  หมายถึงว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลนครระยองใช่หรือไม่ครับ ที่จะต้องด าเนินการ  
  จัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม เพื่อบ าบัดน้ าเสียให้อยู่ในสภาพดี ซึ่งเทศบาล 
  ต้องมีการสมทบเงินค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงาน อจร. ด้วย และผมไม่รู้ว่าเมื่อ 
  เทศบาลท าสัญญาแล้ว สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลากี่ปี หรือว่าตลอดชีวิต  
  ซึ่งถ้าเทศบาลท าสัญญาไปแล้วก็จะต้องดูแลตลอดเวลา ในนี้ไม่มีบอกว่าสัญญา  
  จะสิ้นสุดเมื่อไรผมยังไม่เห็นครับท่านประธานสภาเทศบาล ซึ่งผมเป็นห่วง 
  และกังวล เนื่องจากว่าน้ าเสียจะต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณจ านวนไม่น้อย  
  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ จดทะเบียนสมรสยังหย่าได้ แต่อันนี้คงจะเลิก 
  ไม่ได้ง่ายๆ ครับ ผมจึงต้องการจะให้ฝ่ายผู้บริหารกรุณาชี้แจงรายละเอียด 
  เพ่ิมเติมเพ่ือความกระจ่างด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่างต่อ  
  สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบจุดย่อยๆ นั้น ตรงนี้เป็น 
  งบประมาณของจากท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเรียกว่า อจน. คือ องค์การจัดการ 
  น้ าเสียมาลงทุนให้ ซึ่งเทศบาลขอร้องไปว่าให้ช่วยมาบ าบัดเป็นจุดๆ ให้เทศบาล 
  เนื่องจากว่าระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของเทศบาลยังไม่มี ซึ่งตรงนั้นน้ าเสีย 
  ค่อนข้างจะรุนแรง ทาง อจน. จึงหางบประมาณมาเพ่ือก่อสร้างให้ โดยใช้ 
  งบประมาณในการก่อสร้างประมาณหกสิบล้านบาท ทาง อจน.เขาลงทุนให้ 
  เทศบาลหมดเลย แต่เมื่อเสร็จแล้วเทศบาลไม่มีความสามารถที่จะบริหารจัดการ 
  เรื่องนี้ ก็จะมีเจ้าหน้าที่บุคลากรด าเนินการตามอ านาจหน้าที่มาบริหารให้เทศบาล  
  พร้อมกับท่ีเทศบาลจะต้องจ่ายค่าไฟด้วย ในปีหนึ่งค่าใช้จ่ายก็น่าจะอยู่ที่  
  ประมาณสองล้านบาท เป็นค่าพนักงาน ค่าไฟฟ้า และค่าอะไรต่างๆ ซึ่งสัญญา  
  ใน MOU ที่บันทึกไว้จะสิ้นสุดอยู่ประมาณ 15 ปี และหลังจาก 15 ปีไปแล้ว  
  หากว่ามีการช ารุด เทศบาลจะต้องซ่อมแซมเอง แต่เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆ นั้น  
  ผมว่าในหนึ่งปีเป็นเงินจ านวนสองล้านบาท ถือว่าถูกครับส าหรับระบบบ าบัด 
  น้ าเสียรวมทั้งหมด ซึ่งเมื่อก่อนที่เคยท าไว้แล้วไม่ได้ใช้นั้น ถ้าผมจ าไม่ผิดว่า 
  ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ค่าไฟอย่างเดียวก็ประมาณสี่ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งบ าบัด  
  น้ าเสียภายในเขตเทศบาลอย่างเดียวนั้น จ านวน 3-4 ล้านบาท แต่อันนี้ปีละ 
  สองล้านบาท มีทั้งค่าบุคลากร ค่าไฟค่าอะไรต่างๆ ซึ่งหลังจากก่อสร้างแล้ว  
  ผมและคณะผู้บริหารหลายท่านก็ได้ลงไปดู พี่น้องประชาชนในชุมชน  
  รวมทั้งประธานชุมชนก็ลงไปดู ปรากฏว่าน้ าที่บ าบัดแล้วอยู่ในมาตรฐานที่ดี  
  น้ าค่อนข้างใสก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ า ผมจึงเสนอ อจน.ว่าเทศบาลนครระยอง 
  ยังเหลืออีกหลายจุดช่วยหางบประมาณมาจัดการให้ด้วย เช่น บริเวณคลองสวนศรีเมือง 
  ที่น้ าไหลลงสู่รอบคลองสวนศรีเมือง ซึ่งตรงนี้รับน้ าจากหลายชุมชนมาก  
  ไม่ว่าจะเป็นชุมชนสนามเป้า จากแถบเทศบาลนครระยองตรงนี้ น้ าเสียจะไหล 
  ลงสู่คลองสวนศรีเมืองซึ่งเทศบาลไม่มีระบบบ าบัดเลย ซึ่งงบประมาณตรงนี้ 
  ทั่วประเทศนั้นค่อนข้างท่ีจะแย่งกัน เพราะเนื่องจากมีจ านวนเงินงบประมาณ  
  ค่อนข้างน้อย ซึ่งการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมขนาดใหญ่จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูง  
  โดยต้องดึงน้ าจากปลายท่อมารวมกัน บ าบัดเป็นจุดๆ คิดว่าตรงนี้น่าจะเกิด 
  ประโยชน์ ที่ผมอธิบายไปไม่แน่ใจว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านพอจะ 
  เข้าใจหรือไม่ว่านี่คือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ซึ่งเทศบาลต้องจ่ายให้ อจน.  
  มาลงทุนให้แล้ว จึงกราบเรียนในเบื้องต้นให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
ประธานสภาเทศบาล     มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นชอบร่างบันทึกแนบท้ายข้อตกลงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  

  และการบริหารจัดการระบบน้ าเสียรวมระหว่างองค์การจัดการน้ าเสียกับเทศบาลนครระยอง 
  โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 15 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 15 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
          เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบร่างบันทึกแนบท้ายข้อตกลง 

  การจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม และการบริหารจัดการระบบน้ าเสียรวมระหว่าง 
  องค์การจัดการน้ าเสียกับเทศบาลนครระยอง 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบร่างบันทึกแนบท้ายข้อตกลงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  
  และการบริหารจัดการระบบน้ าเสียรวมระหว่างองค์การจัดการน้ าเสีย 
  กับเทศบาลนครระยอง 

ระเบียบวาระท่ี  8   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สิน 
                       อันเป็นสาธารณูปโภคจากโครงการบ้านธาราริญญ์ บริษัท วรินธร พร็อพเพอร์ตี้ 2014 จ ากัด  
                       บริเวณหมู่บ้านธาราริญญ์ ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล                  รับมอบทรัพย์สินอ.ันเป็นสาธารณูปโภคจากโครงการบ้านธาราริญญ์  

                        บรษัิท วรินธร พร็อพเพอร์ต้ี 2014 จ ากัด บริเวณหมู่บ้านธาราริญญ์  
                            ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติขอความเห็นชอบ  

  กรณี บริษัท วรินธร พร็อพเพอร์ตี้2014 จ ากัด แจ้งความประสงค์  
  โอนทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคจากโครงการบ้านธาราริญญ์เพ่ือใช้เป็น  
  สาธารณประโยชน์โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

  หลักการ   เทศบาลนครระยองมีความประสงค์ขอความเห็นชอบรับมอบ 
  ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคจากโครงการบ้านธาราริญญ์เพื่อให้เทศบาล  
  นครระยองใช้เป็นสาธารณประโยชน์ มีรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

  เหตุผล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร 
  ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 

ข้อ 9 ในการที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการ 
  ส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ 
  กระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
  จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา  
  หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  
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เพ่ือให้การด าเนินการส่งมอบทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภค  
  จากโครงการบ้านธาราริญญ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
  พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 ข้อ 9 จึงมีความ 
  จ าเป็นต้องขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยอง ให้สภาเทศบาล 
  นครระยองพิจารณาต่อไป  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ต้องกราบเรียน 
  เพ่ิมเติมเพ่ือความกระจ่างแก่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากว่าโครงการ  
  หมู่บ้านธาราริญญ์ ได้ท าถนนพร้อมท่อระบายน้ า ระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว  
  และก็ได้ขายบ้านไปเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็เกรงว่าจะ  
  ได้รับผลกระทบหลังจากนี้ถ้าหากว่าถนนเกิดการช ารุด หรือท่อระบายน้ าช ารุด  
  หรือไฟฟ้าดับ ซึ่งเกรงว่าจะไม่มีผู้ใดมาซ่อมแซมให้ ทางโครงการหมู่บ้านจึง  
  ต้องการจะยกสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นถนน ท่อระบายน้ า ไฟฟ้าต่างๆ ให้กับ  
  เทศบาล เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชน ซึ่งทางช่างได้ลงไปตรวจ 
  เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ และก็ยังเป็นประโยชน์ 
  มากที่ทางเทศบาลก็อยากจะรับมอบไว้เพื่อไปดูแลพี่น้องประชาชนในเวลาที่  
  เกิดท่อระบายน้ าอุดตัน ไฟฟ้าดับ เทศบาลจะได้ไปซ่อมแซมได้ จึงเสนอญัตตินี้  
  มาเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ขอบคุณครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล      นางอ าไพ  วงเวียน  

นางอ าไพ วงเวียน  - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะท่านผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน ดิฉันนางอ าไพ วงเวียน  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ขออนุญาตสอบถามท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปยังฝ่ายผู้บริหาร ซึ่งดิฉันเองก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลมา  
  20 กว่าปี ก็ยังไม่เคยเห็นว่าเอาโครงการบ้านเข้าเสนอญัตติขอความเห็นชอบ 
  รับมอบทรัพย์สิน คือสอบถามเพ่ือต้องการจะได้ข้อมูลเพื่อที่จะไปพูดคุยให้กับ  
  พ่ีน้องประชาชนได้กระจ่างชัดนะคะ เพราะว่าเพ่ือนๆ ดิฉันหลายคนเป็นเจ้าของ  
  โครงการหลายๆ โครงการ ก็ไม่เห็นเคยต้องเอาโครงการเหล่านี้เข้าสภาเทศบาล  
  ดิฉันจึงเกิดข้อสงสัยว่าท าไมโครงการนี้ถึงต้องเสนอญัตติเข้าสภาเทศบาลเพื่อ 
  ขอรับความเห็นชอบด้วย และตามเอกสารในส่วนของเหตุผลในข้อที่ 9 ในการ 
  ที่ผู้อุทิตพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยงานราชการ ถ้าการกระท าดังกล่าว  
  มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ 
  หรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล จึงท าให้ดิฉันมอง 
  ว่าในเคสอย่างนี้มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันอะไรหรือไม่ ถึงต้องยื่นเสนอขอความ  
  เห็นชอบต่อสภาเทศบาล ข้อที่ 2 ดิฉันต้องการจะสอบถามว่าการรับโอน 
  ทรัพย์สินแบบนี้เทศบาลได้ประโยชน์อะไร ประโยชน์จะตกอยู่ที่ 12 ครัวเรือน 
  ใช่หรือไม่ แล้วมีความจ าเป็นหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปดิฉันท าโครงการเล็กๆ  
  ดิฉันก็สามารถท่ีจะมอบทรัพย์สินให้กับเทศบาลเป็นผู้ดูแล และรับผิดชอบได้ 
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  ใช่หรือไม่ และท่ีผ่านๆ มาดิฉันก็ไม่เคยเห็นนะคะ ยกตัวอย่างเช่นถนนหน้าโต๊ะ 
  สนุ๊กเกอร์ของท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายอรรควุฒิ   
  อรรถรุ่งโรจน์ ขออนุญาตเอ่ยนามค่ะ ถนนเส้นนั้นท่านมอบให้กับทางหลวงชนบท 
  ท าให้เสร็จเรียบร้อย ก็สอบถามท่านว่าได้มีการเข้าสภาเทศบาลหรือไม่  
  ถนนไม่ต้อง ทีนี้ก็เลยมองว่าท าไมอันนี้ถึงต้องเข้าสภาเทศบาลนะคะ  
  ขอบพระคุณค่ะ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่าง  
  ถนนของโครงการหมู่บ้านธาราริญญ์นั้นไม่ได้มีถนนแค่ใช้ในหมู่บ้านอย่างเดียว  
  ถนนเส้นนี้สามารถไปเชื่อมกับถนนเส้นอื่นได้ด้วย ซึ่งจะเกิดประโยชน์คือท่อระบายน้ า 
  ของถนนเส้นนี้จะเป็นจุดรับน้ าจากถนนเส้นอื่นเพ่ือผ่านท่อระบายน้ า  
  ถนนนี้เทศบาลไม่ต้องไปท าเพ่ิมแล้ว น้ าจะผ่านตรงนี้มาเพื่อไปลงสู่แม่น้ าระยองได้  
  ซึ่งถ้าหลังจากเทศบาลรับมอบตรงนี้มาแล้วจะเกิดประโยชน์กับหลายๆ ด้าน  
  กับในอีกหลายจุดในเขตเทศบาลนครระยอง ซึ่งจากที่กองช่างลงไปดูแล้ว  
  กลับมารายงานว่าถนนเส้นนี้ไม่เฉพาะ 12 ครัวเรือนที่เข้าไปวิ่ง คนอ่ืนก็สามารถ 
  ที่จะผ่านถนนตรงนี้ได้ ผ่านไปทะลุยังซอยอื่นได้เลย จึงกราบเรียนท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลได้เข้าใจตรงกัน ซึ่งเรื่องนี้ผมต้องการจะให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
  ช่วยชี้แจงด้วยเนื่องจากท่านได้ไปดูมาด้วยตัวเองเพ่ือที่จะท าญัตตินี้ ขออนุญาต  
  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเพ่ือความกระจ่างก็เป็นเรื่องที่ดีครับ
เลขานุการสภาเทศบาล     ผมว่าก็มีหลายท่านที่อาจจะสงสัยอยู่ก็จะได้เข้าใจตรงกัน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

  ที่พูดถึงกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้กับเทศบาลมีว่าถ้ามีภาระติดพัน ถ้ามีเงื่อนไข  
  จะต้องเข้าสภาเทศบาล ซึ่งการมองว่ามีภาระติดพันหรือเงื่อนไขมันเป็นอย่างนี้ครับ  
  คือการที่เทศบาลรับเอาถนนกับท่อระบายน้ ามา หรือแม้กระท่ังเสาไฟฟ้า  
  หรือโคมไฟมานั้น ภาระท่ีเทศบาลจะต้องท าต่อคือเทศบาลจะต้องดูแลในเรื่อง  
  ของค่าซ่อม ค่าซ่อมบ ารุงถนน ท่อระบายน้ า การขุดลอก การซ่อมไฟ  
  การเปลี่ยนหลอดไฟ ตรงนี้คือค่าใช้จ่ายที่เทศบาลจะต้องรับต่อ ฉะนั้นค าว่า  
  ภาระติดพันหรือเงื่อนไขซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เราจะต้องให้สภาเทศบาลได้รับรู้รับทราบ  
  เพราะถ้าเทศบาลรับทรัพย์สินมาแล้วภายหลังเทศบาลมาตั้งเทศบัญญัติ 
  มีค่าซ่อมบ ารุง มีค่าพัสดุ หรือค่าอะไรต่างๆ ก็จะได้มีที่มาที่ไปว่าสิ่งของเหล่านี้  
  เทศบาลรับมาและสภาเทศบาลได้เห็นชอบไปแล้ว ส่วนกรณีท่ีท่านยกตัวอย่าง 
  เรื่องถนน ซึ่งถนนนั้นมีหลายส่วน ถ้าสมมติว่าถนนที่อุทิศให้มีสภาพเป็นทางเฉย ๆ 
  ก็ไม่ถือว่าเป็นพัสดุ แล้วตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการอุทิศท่ีดินก็จะแยก  
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  ออกไปอีกต่างหาก เช่นผมมีที่อยู่แล้วผมจะอุทิศให้เทศบาล ผมแค่เอ่ยวาจา  
  ว่าผมจะให้ก็เป็นผลแล้วนะครับ หรือผมเซ็นหนังสือให้ว่าผมจะอุทิศที่ตรงนี้ 
  เพ่ือแบ่งตรงนี้เพ่ือท าทาง ซึ่งอันนั้นมีหนังสืออุทิศให้ถือว่าจบ ไม่ต้องเข้าสภาเทศบาล  
  แต่ว่าเคสกรณีของหมู่บ้านธาราริญญ ์มีทั้งที่ดิน มีทั้งถนน มีทั้งท่อระบายน้ า  
  มีทั้งไฟฟ้า มีทั้งเงินสด คือจะมีหลายส่วนด้วยกัน แต่ว่าประเด็นที่จะเข้าสภาเทศบาล 
  ประเด็นนี้ ที่ผมพิจารณาในฐานะท่ีเป็นเลขานุการสภาเทศบาลด้วยแล้ว ซึ่งได้มี 
  การตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบแล้ว และให้ฝ่ายนิติการให้ความเห็นแล้วว่า 
  ควรที่จะต้องเข้าสภาเทศบาลเนื่องจากว่าภาระติดพัน ขอเรียนว่าภาระติดพัน  
  หรือเงื่อนไขนั้น หมายถึง ภาระติดพันหลังจากท่ีเทศบาลรับมอบไปแล้วเทศบาล 
  จะต้องจ่ายอะไรบ้าง คือเทศบาลจะต้องจ่ายตามที่ผมได้เรียนไปแล้ว ค่าใช้จ่าย  
  ที่เกิดขึ้นหมายถึงภาระท่ีเทศบาลจะต้องรับต่อ ฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นภาระรับต่อนั้น  
  สภาเทศบาลควรที่จะรับรู้รับทราบ และควรที่จะรับเรื่องนี้เข้ามาพิจารณา 
  ในสภาเทศบาล ซึ่งถ้าเทศบาลรับไปโดยที่สภาเทศบาลไม่ทราบ แล้วภายหลัง 
  ถ้าสภาเทศบาลทราบว่าท าไมอยู่ดีๆ ถนนเส้นนี้มายังไง แล้วท าไมไม่เข้า 
  สภาเทศบาล ก็จะมีปัญหาย้อนกลับมาอีก จึงคิดว่าควรน าเรื่องนี้เข้า 
  สภาเทศบาลดีที่สุด เพื่อให้สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้รับรู้รับทราบ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล       เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินว่ามีเงินให้เทศบาลก้อนหนึ่งใช่หรือไม่ครับ ผมขอถามเป็น  

  ความรู้ว่าเงินนี้เทศบาลน าไปใช้เฉพาะหมู่บ้านนั้น หรือใช้ได้ทั้งหมด ขอให้ท่านชี้แจง 
  เพ่ิมเติมด้วยครับ   

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  - เงินจ านวนนี้เป็นเงินที่หมู่บ้านธาราริญญเ์ขาท าประชาคมไปแล้ว แล้วเขาจะมอบ
เลขานุการสภาเทศบาล    ทั้งหมดให้เทศบาล รวมทั้งเงินสดด้วย ซึ่งเงินที่ได้รับมาผมก็เข้าใจว่าหมายถึง  

  อุทิศให้เป็นเงินเทศบาล ขั้นตอนต่อไปอาจจะต้องออกใบเสร็จรับเงินกับทาง  
  ที่เขาอุทิศให้เทศบาลด้วย ซึ่งเงินส่วนนั้นก็คงอุทิศเป็นรายได้เทศบาล คงไม่ได้  
  ระบุว่าเงินแปดหมื่นกว่าบาท จะเอาไปใช้เฉพาะหมู่บ้านนี้ ก็คงไม่ใช่ คือคงจะ  
  เป็นรายได้ของเทศบาลไป   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล      

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุก พอดีว่าเทศบาลเอง 

  ก็ได้ตั้งงบประมาณท่ีจะท าสาธารณประโยชน์ บริเวณซอยร่มเย็น ซึ่งปลายซอย 
  จะไปชนก าแพงของหมู่บ้านธาราริญญ์ เมื่อเขายกให้เทศบาลแล้ว เทศบาลก็จะทุบ 
  ก าแพงออก แล้วก็เอาน้ าจากซอยร่มเย็น เพราะถ้าเราจะดึงน้ าจากทางปลายซอย 
  มาทางปากซอยเราจะต้องดึงสูง ถ้าเราถมสูงมากประชาชนในซอยร่มเย็น 
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  ก็จะเดือดร้อน จึงจะต้องน าน้ าตรงนี้ทะลุก าแพงโดยเปิดก าแพงออกให้น้ าไหล  
  เข้าบริเวณถนนที่จะอุทิศให้ และก็ผ่านมาทางบริเวณถนนในหมู่บ้าน ออกทาง  
  สาธารณประโยชน์ เพ่ือลงคลองชลประทานต่อไป ซึ่งตรงนี้ก็จะเกิดประโยชน์ 
  หลายทาง  ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล      เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ มติ 
          จากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการ 

  รับมอบทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคจากโครงการบ้านธาราริญญ์ บริษัท วรินธร  
  พร็อพเพอร์ตี้ 2014 จ ากัด บริเวณหมู่บ้านธาราริญญ์ ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง  
  จังหวัดระยอง โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 8 ท่าน ไม่เห็นชอบ 1 ท่าน  
   และงดออกเสียง 9 ท่าน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 8 ท่าน ไม่เห็นชอบ จ านวน 1 ท่าน 
        และงดออกเสียง จ านวน 9 ท่าน  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายณัฐพัฒน์ เขตขัน  

นายณัฐพัฒน์  เขตขัน  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล      ผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารทุกท่านครับ ผมมีความเห็นชอบแบบนี้ครับ  

  ท่านประธานสภาเทศบาล คือต้องการจะให้พักการประชุมเป็นระยะเวลา  
  10 นาที เพื่อให้ทุกคนได้คิดให้ดีว่าสิ่งนี้สมควรจะผ่านสภาเทศบาลหรือไม่  
  และใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์ ผมขอเสนอแบบนี้ครับท่านประธานสภา 
  เทศบาล โดยให้ทุกคนได้มีเวลาไปคิดกัน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายณัฐพัฒน์  เขตขัน แต่ตอนนี้ได้มี 
ประธานสภาเทศบาล    ลงมติไปแล้วครับ ไม่ต้องลงใหม่หรอกครับ เพราะเมื่อสักครู่ท่านรองประธาน  

  สภาเทศบาลแจ้งว่าขอใช้สิทธิเห็นชอบ หรือจะให้ผมถามใหม่ว่าที่ประชุมว่า 
  อย่างไร เพราะตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายณัฐพัฒน์  เขตขัน  
  เสนอพักการประชุม ก็ได้ครับ แต่ตอนนี้ผมขอให้พิจารณาให้จบก่อน  
  เนื่องจากอยู่ในช่วงขอมติที่ประชุม เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล     ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีความเห็นว่า  

  ควรจะขอมติที่ประชุมใหม่ เพราะเม่ือสักครู่การใช้สิทธิของรองประธาน  
  สภาเทศบาล ไม่ได้ยกมือในที่ประชุม ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล      ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ เสนอให้มีการขอ  

  มติที่ประชุมใหม่ ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ผมจะถาม  
ประธานสภาเทศบาล      ท่านสมาชิกอีกครั้งนะครับว่าท่านใดเห็นชอบให้ยกมือ ไม่เห็นชอบก็ต้องยกมือ  

  ส่วนถ้างดออกเสียงไม่ต้องยกมือครับ วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ใน  
  องค์ประชุม จ านวน 17 ท่าน และครึ่งหนึ่งขององค์ประชุมก็คือ 9 ท่าน  
  เป็นที่เข้าใจกันนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
  เห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคจากโครงการบ้านธาราริญญ์  
  บริษัท วรินธร พร็อพเพอร์ตี้ 2014 จ ากัด บริเวณหมู่บ้านธาราริญญ์ ต าบลเชิงเนิน  
  อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โปรดยกมือครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 9 ท่าน ไม่เห็นชอบ 1 ท่าน  
   และงดออกเสียง 7 ท่าน-  ) 

    - เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ มีมติเห็นชอบ เพราะเกินก่ึงหนึ่ง  
        ของสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในองค์ประชุม  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคจากโครงการบ้านธาราริญญ์  
                       บริษัท วรินธร พรอ็พเพอร์ต้ี 2014 จ ากัด บริเวณหมู่บ้านธาราริญญ์  
                       ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล     

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอเสนอให้พักการประชุมเป็นระยะเวลา 10 นาทีครับ เพื่อคลายเครียดครับ  

      (  -พักการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.40 น. – 13.50 น.-  ) 

ระเบียบวาระท่ี  9   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
                       เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอให้พิจารณาคัดเลือก 
ประธานสภาเทศบาล                  สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
                            ของเทศบาลนครระยอง  เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
               ดว้ยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นตอ้งเสนอญตัติต่อสภาเทศบาลนครระยอง  

  เพ่ือขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ  
  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล นครระยอง โดยมีหลักการและ 
  เหตุผล ดังนี ้

  หลักการ  ขอให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  
  จ านวน 1 ท่าน เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง 
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  เหตุผล  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435  ลงวันที่ 11  
  กุมภาพันธ์ 2548เรื่อง ข้อแนะน าแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 (4.1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
  การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 

     (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2  คน  
     (2) ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น    2  คน 
     (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ     2  คน  
     (4) ปลัดเทศบาล    

    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     (5) หัวหน้าส านักปลัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
     (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

     ในส่วนของผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น มีคณะกรรมประเมินผลการปฏิบัติ  
  ราชการของเทศบาลนครระยอง ลาออกจากต าแหน่ง จึงมีความจ าเป็นต้อง  
  สรรหาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง  

     จ านวน 1 คน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  

     จึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือก  
  สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 1 คน เป็นคณะกรรมการ ประเมินผลการ 
  ปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง เพื่อที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เนื่องจากตามที่ท่านประธานสภา 
  เทศบาลได้กล่าวในเบื้องต้นว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง นายไพรทูรย์   
  รัตนพรวารีสกุล ได้ลาออกจากต าแหน่ง ซึ่งท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์   
  รัตนพรวารีสกุล ท่านเป็นคณะกรรมการอยู่ในชุดนี้ครับ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
  เป็นไปอย่างถูกต้อง จึงมีความจ าเป็นต้องคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  
  จ านวน 1 ท่าน เพื่อมาทดแทนท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
  ที่ลาออกไป ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ท่านเห็นสมควร
ประธานสภาเทศบาล      เลือกสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ  

    ราชการของเทศบาลนครระยอง ขอเชิญเสนอชื่อได้เลยครับ เชิญท่านสมาชิก  
    สภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ  
สมาชิกสภาเทศบาล      ท่านประธานสภาเทศบาลครับ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่  

  ผมขอเสนอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์  
  เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยองครับ 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล      ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้เสนอให้  

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์ เป็นคณะกรรมการ 
  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

- รับรองถูกต้องครับ มีท่านใดเสนอท่านอื่นหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม เป็นอันว่ามติของสภาเทศบาล 
      แห่งนี้ได้มีมติให้ นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์ เป็นคณะกรรมการ 

      การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง 

มติที่ประชุม     - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง คือ นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์  
  เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง  

ระเบียบวาระท่ี  10   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 
                             ต่อสภาเทศบาลนครระยอง ประจ าปี พ.ศ. 2563 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง รายงานแสดงผล 
ประธานสภาเทศบาล                   การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลนครระยอง ประจ าปี พ.ศ. 2563    

  เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรี ต้องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้  

  แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน และสร้าง 
  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  เทศบาลนครระยองได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  พ.ศ.2563ฉบับนี้ขึ้นตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีนครระยองได้แถลงไว้ต่อ 
  สภาเทศบาลนครระยองเป็นประจ าทุกปี 

  เหตุผล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ 
  ปัจจุบัน มาตรา 48  ทศ  วรรค 5 ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผล 
  การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  
  และประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการ 
  บริหารงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ  
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการ 
  เสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่เทศบาลนครระยองในการบริหารงานให้เกิด 
  ประโยชน์สุขต่อประชาชนในชุมชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจและความมี 
  ประสิทธิภาพ 
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     จึงขอเสนอญัตติเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้  
  แถลงไว้ต่อ สภาเทศบาลให้สภาเทศบาลนครระยองทราบ ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล ผมได้ให้ทางกองวิชาการและแผนงานได้จัดรายงาน 
  แสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจ าปี 2557  
  เป็นวีดีทัศน์เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับชม ขออนุญาตท่านประธาน  
  สภาเทศบาลครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญเจ้าหน้าที่น าเสนอได้เลยครับ  
ประธานสภาเทศบาล     

  (  -ฉายวีดีทัศน์-  )  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

  (  -ไม่มี-  )  

มติที่ประชุม      - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 11   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
                       แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 11 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง การรายงานผลการติดตาม 
ประธานสภาเทศบาล                   และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
         เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติ เรื่อง การรายงานผลการ 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อสภาเทศบาลนครระยองโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ต่อสภาเทศบาลนครระยอง มาเพ่ือทราบ 

  เหตุผล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม 
  และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 
  ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม  
  และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย  
  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด 
  ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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     บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อนายกเทศมนตรีนครระยองแล้ว  
  ตามเอกสารแนบท้าย        

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยองมาเพ่ือทราบ ต้องขออนุญาต 
  ท่านประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  เทศบาลนครระยองในชุดดังกล่าว มีทั้งบุคคลภายนอก สมาชิกสภาเทศบาล 
  และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนะครับ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย  

      นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ซึ่งได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการชุดนี้เป็น  
  ประธานกรรมการ นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ เป็นกรรมการ นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
  เป็นกรรมการ นายเรวัตน์ สุขภิรมย์ ประธานชุมชนชายกระป่อม เป็นกรรมการ    
  นายมานะ สุกใส ประธานชุมชนสมุทรเจดีย์ เป็นกรรมการ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วน 
  ภูมิภาคจังหวัดระยอง เป็นกรรมการ ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง  
  เป็นกรรมการ นายมานพ  ศรีสุพรรณถาวร เป็นกรรมการ นายเฉลิมพล  สายทอง  
  เป็นกรรมการ นางอินทปัท  บรรจงอักษร เป็นกรรมการ นางวัฒนา  ชูวิทย์สกุลเลิศ  
  เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้ติดตามและประเมินผลแผน  
  และก็แสดงความคิดเห็นมาหลายหัวข้อ ซึ่งผมก็ได้อ่านและรับทราบไว้แล้ว  
  และเราจะน าปัญหาต่างๆ ที่คณะกรรมการชุดนี้ได้ติดตามและประเมินผลแผน  
  เพ่ือน าไปแก้ไข ปรับปรุง และไปพัฒนาต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินผล  
ประธานสภาเทศบาล                   แผนพัฒนาเทศบาลนครระยองทุกท่าน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
       จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม เป็นอันว่าสภาเทศบาล  
  นครระยองได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

มติที่ประชุม    - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 12  เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องอ่ืน ๆ ผมมีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  
ประธานสภาเทศบาล         ตามท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

  ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยก าหนดให้วันที่ 20 ธันวาคม 2563  
  เป็นวันเลือกตั้ง และก าหนดเวลาลงคะแนนเลือก ตั้งเวลา 08.00 - 17.00 น.  
  ขอให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ แต่ทุกท่านไม่สามารถช่วยผู้สมัครหาเสียง 
  ได้นะครับ เพราะทุกท่านคือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ  
  เลือกตั้งไปใช้สิทธิกันมากๆ ได้ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน เนื่องจากว่า 
  วันพรุ่งนี้ คือวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ตรงกับวันรัฐธรรมนูญ จนถึงวันที่ 13  
  ธันวาคม 2563 จะเป็นวันหยุดราชการ รวม 4 วัน ทางเทศบาลนครระยองเอง 
  ก็ได้จัดโครงการภูมิบุรีศรีระยองขึ้นท่ีถนนยมจินดา ในวันที่ 11-12 ธันวาคม  
  2563 ส่วนในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 นั้นเป็นงานเดินกินชิมเที่ยว ปกติแล้ว 
  งานเดินกินชิมเที่ยวจะจัดทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ ต้นเดือนของทุกๆ เดือน  
  ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่ให้แต่ละจังหวัดจัดโครงการเดินกินชิมเที่ยว  
  จังหวัดละ 1 แห่ง จังหวัดระยองก็ได้คัดเลือกถนนยมจินดาเป็นที่จัดงานเดิน 
  กินชิมเที่ยว ทางคณะกรรมการจัดงานเดินกินชิมเที่ยว จึงขอเอางานเดินกิน  
  ชิมเที่ยว 1 วัน มาผนวกกับงานภูมิบุรีศรีระยอง ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563  
  เป็นงานเดียวกันรวม 3 วัน เลยครับ จึงเชิญชวนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
  พร้อมครอบครัวและญาติมิตรไปเที่ยวงานภูมิบุรีศรีระยอง และงานเดินกินชิมเที่ยว  
  ณ ถนนยมจินดางาน ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์   
ประธานสภาเทศบาล       สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนาย อนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีเรื่องกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหาร เนื่องจากว่าพี่น้องชาวประมงเรือเล็กต้องการทราบระยะเวลา  
  ในการก่อสร้างสะพานเฉลิมชัย เพราะว่าเขาต้องเข้าออก ลอดสะพานตรงนั้น  
  เพ่ือความปลอดภัย และก็อีกเรื่องหนึ่ง คือ โครงการต่างๆ ที่ผ่านงบประมาณ  
  ปี 2560 เช่น ถนนพร้อมท่อระบายน้ าสมุทรเจดีย์ถึงสามแยกกนกศิลา ซึ่งปัจจุบัน  
  ยังไม่ได้ด าเนินการ ประชาชนเดือดร้อนกันครับ เพราะตอนนี้ถนนเสียมากแล้ว  
  จึงต้องการจะสอบถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าจะได้ 
  ด าเนินการเมื่อไร ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ   
ประธานสภาเทศบาล       เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องสะพานเฉลิมชัย  
  ให้กับประชาชนชาวปากน้ าที่สัญจรไปมาบริเวณสะพานแห่งนี้ ตอนนี้ได้ผู้รับจ้าง 
  แล้วครับ คาดว่าน่าจะด าเนินการได้ในต้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า ก็คงจะ 
  ด าเนินการรื้อถอน สัญญาทั้งหมด 630 วัน จะสิ้นสุดสัญญาประมาณ 
  เดือนสิงหาคม 2565 ขณะนี้ได้ลงนามในสัญญาแล้วครับ จะเริ่มด าเนินการให้ 
  แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2565 ก็ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน  
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  ส่วนถนนเส้นสมุทรเจดีย์งบประมาณตั้งไว้แล้ว เมื่อสักครู่ได้สอบถามผู้อ านวยการกองช่าง  
  ทราบว่าตอนนี้ได้เข้าสู่ระบบเตรียมประกาศหาผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าประกาศแล้ว  
  ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน ก็น่าจะได้ผู้รับจ้าง ถ้าได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าน่าจะ 
  เสร็จก่อนสะพานเฉลิมชัย เนื่องจากว่าใช้ระยะเวลาด าเนินการน้อยกว่า จึงกราบเรียน 
  ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ถ้าเป็นไปตาม Time line ของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประธานสภาเทศบาล       ครั้งนี้เราอาจจะประชุมสภาเทศบาลนครระยองร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ  

  หากว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลต้องการจะพูดอะไร ก็ขอเชิญได้เลยครับ  
  แต่โดยส่วนตัวผม ต้องขอขอบคุณทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านเลขานุการสภาเทศบาล  
  ท่านหัวหน้าส่วนทุกๆ กองงาน ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับสภาเทศบาล  
  นครระยองแห่งนี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลประสงค์จะอภิปรายขอเชิญครับ  

  (  -ไม่มี-  )  

- ไม่มีท่านใดเพ่ิมเติมนะครับ วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ประชุมมาครบ 
  ทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  
  ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   

 
(ปิดประชุมเวลา 15.45 น.) 
 

 

            (ลงชื่อ)                                           ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม  
                

                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            
                   (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
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