
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562  

วันที่  27  มิถุนายน  2562 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

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

1. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
2. นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล         (ลากิจ)  
3. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล       (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
3. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
4. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
5. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
6. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                           รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
7. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                           รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
8. นางสุภา ข างาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
9. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
10. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
12. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
13. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
14. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
15. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
17. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
18. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
19. นายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
20. นางสาวดลนภัส    ประดับสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
21. นางสาววัชรีย ์    ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง 
22. นางสาวเสาวลักษณ์ สืบนุการวัฒนา  นักพัฒนาชุมชน 
23. นายอริย์ธัช จันทร นักพัฒนาการท่องเที่ยว  
24. นางสาวอุษณีย์ โสธนะ นักทรัพยากรบุคคล 
25. นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์ นักทรัพยากรบุคคล 
26. นายวิสุทธิ์ กันสุธา นักทรัพยากรบุคคล  
27. นายสุรพจน์      บุญน า                นิติกร 
28. นางกุลยา    กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
29. นางสาวนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร เจ้าพนักงานธุรการ 
30. นางสาวณัฐยกานต์ ไชยา เจ้าพนักงานธุรการ  
31. นางสาวปิยะรัตน์ สัจจาธรรม เจ้าพนักงานธุรการ  
32. นางวลัยพร  ธนสินทว ี เจ้าพนักงานธุรการ 
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33. นางสาวสุนิสา บุญฤทธา เจ้าพนักงานธุรการ 
34 นางสาวปิยะนุช พ่วงความสุข  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
35. นางสาวปาริฉัตร ติวาสิริพงศ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  
36. นายนนทกร น้อยกมล ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
37. จ่าสิบเอกปิยะเทพ อุ่นดอนตอง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
38. นางสาวณัชชา ดุษฎีวงษ์ก าจร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
39. นางสาวกัญฤทัย ศรีพล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
40.  นางสาวปวีณา สว่างวงษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน  

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบ 
  เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

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

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ  
  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการเปิดประชุม    
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศจังหวัดระยองด้วยครับ  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   -  ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล           สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ด้วยมีความจ าเป็นที่เทศบาลนครระยอง  

  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  
  ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เพ่ือเสนอสภาเทศบาลพิจารณาให้ความ 
  เห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้  
  ขยายเวลาให้เบิกตัดปี (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) และขออนุมัติโอนเงิน 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ค่าครุภัณฑ์) และในเรื่อง 
  ที่เก่ียวกับกิจการของเทศบาลนครระยอง อาศัยอ านาจตามนัยมาตรา 26  
  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
  พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
  สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 36 (2)  
  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน   
  ประกาศ ณ วันที่  21  มิถุนายน  พ.ศ.2562 นายธีรวัฒน์  สุดสุข  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   วันนี้ผมไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                      

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2  
                         ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน  2562  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล                   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 

                         เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน  2562 ท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
                         ขอเชิญครับ  

    (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
         เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
                                                สมัยที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน  2562 
        โปรดยกมือครับ  

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
                                              สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน  2562 

ระเบียบวาระท่ี  3   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการ    
                         ที่ได้ขยายเวลาให้เบิกตัดปี (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประธานสภาเทศบาล    ค าชี้แจง งบประมาณรายการที่ได้ขยายเวลาให้เบิกตัดปี (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

  เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง  

  เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ขยายเวลา  
  ให้เบิกตัดปี (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
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  หลักการ   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ขยายเวลา  
  ให้เบิกตัดปี จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

                        กองช่าง 
        แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

   - ค่าก่อสร้างเข่ือนกันดิน คลองสวนสาธารณะ สวนศรีเมือง (ช่วงที่ 2)  
      เป็นเงิน 10,740,000 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด 
     ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/1 

      เหตุผล   ตามท่ีสภาเทศบาลนครระยอง ได้อนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายและ 
      เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
      รายการค่าก่อสร้างเข่ือนกันดิน คลองสวนสาธารณะสวนศรีเมือง (ช่วงที่ 2)  
      เป็นเงิน 10,740,000 บาท  (สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ในการประชุม 
      สภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2560   
      ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 21 กันยายน 2560 และสภาเทศบาลนครระยอง 
      ได้มีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการดังกล่าว ในการประชุม 
      สภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561  
      ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 นั้น  เนื่องด้วยจะด าเนินการ 
      ดาดคลองบริเวณปลายฝายและซ่อมแซมประตูระบายน้ าบริเวณดังกล่าวด้วย  
      จึงท าให้ความยาวของการก่อสร้างเข่ือนกันดินคลองสวนสาธารณะสวนศรีเมือง  
      (ช่วงที่ 2) ลดลงจากเดิมที่ก าหนดไว้ ยาว 415 เมตร เหลือเพียง 378 เมตร  
      (ลดลง 37 เมตร) พร้อมทั้งจะด าเนินการปรับขยายแนวเขื่อนกันดินออกไปจาก 
      ตลิ่งเดิม ท าให้ปริมาณการถมดินเพ่ิมข้ึนจากเดิมจ านวน ไม่น้อยกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตร  
      โดยใช้วงเงินงบประมาณคงเดิม คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
      ค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ขยายเวลาให้เบิกตัดปี (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  

                    ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
  ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 31  
  การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี  
  หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้  
  เบิกตัดปีหรือ ขยายเวลาเบิกตัดปี” และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ 
  ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4  
  พ.ศ. 2561  “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้  
  อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีกรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติ 
  ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ 
  จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
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  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา 
  เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีและโครงการดังกล่าว  
  ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน” 

                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง   
       เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล    หรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล      

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล     ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ส าหรับในญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงไปผมมีข้อที่จะเรียนสอบถาม 
  เพ่ือความกระจ่าง เหตุผลที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงมาเมื่อสักครู่นี้  
  เรื่องการลดความยาวของเขื่อนกันดิน จาก 415 เมตร เหลือ 378 เมตร  
  คือ ลดลงไป 37 เมตร ก็เหมาะสมดีครับ เมื่อไปส ารวจแล้วเป็นไปตามนี้ 
  ก็รับฟังได้ เพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องการจะสอบถามเพ่ือความกระจ่างคือในเรื่องของ  
  งบประมาณในการที่มีการขอก่อสร้างเข่ือนกันดินที่สวนศรีเมือง ซึ่งทางสภาเทศบาล 
  แห่งนี้มีการอนุมัติตั้งแต่งบประมาณปี 2560 ซึ่งระยะเวลาผ่านมา 2 ปีแล้ว       
  และมีการขอขยายเวลามา 2 ครั้งแล้ว ซึ่งครั้งนี้ในปี 2562 ก็มีการขอขยาย 
  เวลา และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังที่ผมได้กล่าวไป สิ่งที่ผมต้องการจะ 
  สอบถามคือว่าเพราะเหตุใดท าไมการก่อสร้างถึงล่าช้า มีเหตุผลอะไรบ้าง  
  เมื่อสภาเทศบาลแห่งนี้มีการอนุมัติไป 2 ปี ที่ผ่านมา ท าไมถึงยังไม่มีการ 
  ก่อสร้าง อีกค าถามหนึ่งคือว่าในครั้งนี้เมื่อมีการขอขยายเวลาให้เบิกตัดปีไปแล้ว  
  จะสามารถท่ีจะด าเนินการก่อสร้างได้ทันทีหรือไม่ อย่างไร มีการวางแผน  
  มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ขอค าชี้แจงด้วย ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล     ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

   ในญัตตินี้คือเดิมท าที่ความยาว 415 เมตร คือตัดออกไป 37 เมตร  
  เหลือ 378 เมตร ปริมาณงานเมื่อก่อนยาว 400 กว่าเมตร คือดินก็น่าจะ 
  เต็มพ้ืนที่อยู่แล้ว เรื่องการขออนุมัติถมดินตรงนี้ ซึ่งตัดไป 37 เมตร แต่ท าไม  
  บอกว่าขยายเนื้อดิน เพ่ิมเนื้อดินอีก 4000 ลูกบาศก์เมตร เดิมคิดไว้เท่าไร  
  แล้วพ้ืนที่ยาวกว่า ท าไมต้องมีส่วนที่เพ่ิม ขอสอบถามแค่นี้ครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 ท่าน ที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่าง 
  แก่สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ และแก่พ่ีน้องประชาชนที่ได้รับทราบข่าว  
  ขอตอบจากที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ขอเอ่ยนาม 
  ว่าสาเหตุที่ล่าช้านั้น เนื่องจากในแต่ละปีงบประมาณมีโครงการต่างๆ  ค่อนข้างมาก  
  และในรอบปีมีหลายๆ โครงการที่เร่งด่วน ทั้งถนนหนทาง ไม่ว่าจะเป็นถนน 
  สุขุมวิท และถนนในซอยต่างๆ ที่ประชาชนน่าจะเดือดร้อนมากกว่า  
  จึงเร่งกองช่างให้ไปด าเนินการ โดยเร่งเฉพาะงานที่เร่งด่วนก่อน หลังจากงาน 
  ที่เร่งด่วนได้ลดลงแล้ว ก็จะมาเร่งรัดติดตามการท าเขื่อนกันดินที่สวนศรีเมืองแห่งนี้  
  คาดว่าถึงจะล่าช้าเล็กน้อยแต่ประชาชนก็คงไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรมาก  
  เนื่องจากว่าไม่ค่อยมีผลกระทบกับประชาชนเท่าไร และจะขอตอบค าถาม  
  ในส่วนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้สอบถามด้วยเลย  
  ขออนุญาตเอ่ยนามครับ คือสาเหตุที่ต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในรอบนี้  
  เนื่องจากว่าพอเทศบาลจะมาเร่งงานโดยเจ้าหน้าที่ลงไปวัดเนื้องานอีกครั้งหนึ่ง  
  ปรากฏว่ามีประตูระบายน้ า แต่ช่างลืมคิดว่าเวลาจะท าประตูระบายน้ านั้น 
  จะต้องมีปีก 2 ข้างผายออกมาเพ่ือรับน้ า ซึ่งปีกนั้นเป็นคอนกรีต แล้วก็ต้องถมดินด้วย  
  หากว่าท าเขื่อนไปชนประตูระบายน้ าเลยก็จะไม่มีปีก จึงต้องตัดเนื้องานเขื่อนออกไป  
  แล้วมาเสริมปีก และถมดินตรงนี้ผมได้สอบถามช่างว่าท าไมตัดออกไปตั้ง 30 กว่าเมตร  
  แล้วงบประมาณท่ีจะด าเนินการจะน ามาจากไหน ช่างได้บอกว่างบประมาณ  
  ก็น ามาท าปีกตรงนี้ แล้วน าไปถมดินด้วย แต่ไม่ต้องเพ่ิมวงเงิน ซึ่งผมคิดว่าหาก  
  จะเพ่ิมเงินคงไม่ได้ และหากว่าท าการก่อสร้างแล้วสร้างไม่ครบตามเนื้องาน  
  ก็ต้องตัดลดเงินลงไปจึงขอกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ  
  ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาท่านต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

    เห็นควรอนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ขยายเวลา 
     ให้เบิกตัดปี (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 18 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล   
        นครระยองแห่งนี้อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ 
                 ขยายเวลาให้เบกิตดัปี (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  

มติที่ประชุม   - อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ขยายเวลาให้เบิกตัดปี 
   (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
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ระเบียบวาระท่ี  4   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
              พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน  
ประธานสภาเทศบาล            งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  

  (ค่าครุภัณฑ์) เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง   มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา  

  เทศบาล นครระยอง   เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์)  
  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
  จ านวน  415,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้   

      กองการศึกษา 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ 

      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     1. ค่าเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง- 
      ส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ประจ าปีการศึกษา 2562  

    จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 345,000 บาท  (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  1. 

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ 
      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์อ่ืน 
     1. ค่าชุดมาสคอตช้างชัยชนะ จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 70,000 บาท  
      (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  2. 
                        รวม 2 รายการ  เป็นเงิน 415,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

      เหตุผล      
      รายการที่ 1 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาให้เทศบาล  

  นครระยองเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง  
  ประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ประจ าปีการศึกษา 2562 
  ภายใต้ชื่อการแข่งขันว่า “นครระยองเกมส์” โดยก าหนดจัดการแข่งขัน ระหว่าง 
  วันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2562 ซึ่งในการด าเนินโครงการดังกล่าว มีความจ าเป็น  
  ต้องจัดซื้อเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
  ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาฯ การประสานงาน การประมวลผล และการ 
  รายงานผลการแข่งขันกีฬาฯ 
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  รายการที่ 2  จัดซื้อชุดมาสคอตช้างชัยชนะ จ านวน 2 ชุด ส าหรับใช้ในการแข่งขัน 
   กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ  

  ระดับประเทศ ครั้งที่ 37  “นครระยองเกมส์” ซึ่งได้ก าหนด มาสคอต (ตัวน าโชค)  
  คือช้างชัยชนะ เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง - 
  ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  รอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ  ครั้งที่ 37  
  “นครระยองเกมส์” คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ. 2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543  
  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 27 การโอนเงิน 
  งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  
  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ 
  ของสภาท้องถิ่น”   

                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือที่เทศบาล 
  จะได้ด าเนินการต่อไป 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล    หรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ที่หน้า 1/1 ในส่วนของงบประมาณท่ีโอนเพิ่ม 
  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ข้อที่ 1 ค่าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
  จัดซื้อเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น การแข่งขันนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  รอบชิงชนะเลิศนะ ตั้งไว้ 345,000 บาท ต้องการกราบเรียนสอบถามว่า 
  ในการที่เทศบาลตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นค่าเว็บไซต์และตั้งแอพพลิเคชั่นนี้  
  ไว้ส าหรับในการแข่งขันนครระยองเกมส์โดยเฉพาะ หรือไม่อย่างไร และหลังจาก 
  เมื่อการแข่งขันช่วงหนึ่งได้ผ่านไปแล้ว เว็บไซต์กับแอพพลิเคชั่นตัวนี้จะเอาไปใช้  
  อะไรได้บ้าง หรือว่าจะยกเลิกไปเลย เพราะว่าตั้งงบประมาณไว้ 345,000 บาท  
  ถ้าไม่ได้ใช้อะไรเลยแต่ใช้ส าหรับในการแข่งขันแค่ช่วงเดียวนั้นก็น่าเสียดาย 
  คือน่าจะเอาไปท าอะไร หรือจะแปลงเป็นอย่างอ่ืนได้หรือไม่ ขอบคุณครับ   

      ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่าง ซึ่งเรื่องนี้ผมได้เคย 
  สอบถามในที่ประชุมผู้ที่จะจัดท าเรื่องนี้เหมือนกันว่าเว็บไซต์กับแอพพลิเคชั่นตัวนี้  
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  เมื่อเทศบาลไปเช่าแล้วจะมีอายุการใช้งานเท่าไร คือจะมีอายุการใช้งานตามราคา 
  ของมันคือได้แค่ปีเดียว และเว็บไซต์กับแอพพลิเคชั่นตัวนี้ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อ 
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องกีฬาโดยตรง และถ้าหากว่าเทศบาลมีเว็บไซต์ 
  เทศบาลต่างๆ ทั่วประเทศก็จะสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ในเว็บไซต์นี้กับ 
  แอพพลิเคชั่นในนี้ได้ท้ังหมด โดยไม่ต้องสอบถามมายังเทศบาลนครระยอง  
  และหลังจากที่เทศบาลเริ่มจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อายุใช้งานได้แค่ 1 ปี ตามสัญญา  
  แล้วก็ต้องคืนเขาไป ซึ่งเป็นรายการครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏตามราคากลาง ก็อยู่ที่ว่า 
  เทศบาลจะต้องไปประสานงานเพื่อต่อรองราคาว่าจะได้ราคาเท่าไร แต่เทศบาลได้ 
  ตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้ 345,000 บาท ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล   

      (  -ไม่มี-  )   

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
       เห็นควรอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  (ค่าครุภัณฑ์) โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 18 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล   
        นครระยองแห่งนี้อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์)  

มติที่ประชุม   - อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์)  

ระเบียบวาระท่ี  5   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
             ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ค่าครุภัณฑ์) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข  
ประธานสภาเทศบาล    เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

  (ค่าครุภัณฑ์) เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

  นครระยอง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดค่าครุภัณฑ์) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้             

  หลักการ   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ.  2562   จ านวน 1 รายการ ดังนี ้
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      กองช่าง 
  แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 

                        งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์อ่ืน  
                       - ค่าเวทีประกอบชนิดแยกส่วน งบประมาณ 200,000 บาท  

  (สองแสนบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1/1 
  เหตุผล   ตามท่ี  สภาเทศบาลนครระยองได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการ ค่าเวที 
  ประกอบชนิดแยกส่วน เมื่อการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  
  จากการตรวจสอบพบว่ารายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายการดังกล่าว 
  มีความคลาดเคลื่อนในส่วนของขนาดพ้ืนที่เวที เดิมที่ได้ก าหนด ขนาดเวที  
  กว้าง 3.60 เมตร ยาว 9.60 เมตร สูง 1 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 34.50 ตารางเมตร  
  ปรากฏว่าจากการค านวณพ้ืนที่จะได้ไม่น้อยกว่า 34.56 ตารางเมตร   
  เพ่ิมข้ึน 0.06 ตารางเมตร คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  (หมวดค่าครุภัณฑ์) 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  

  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  
  “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง 
  สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง  
      เพ่ือที่เทศบาลจะได้ ด าเนินการต่อไป  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล    หรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ.2562 (ค่าครุภัณฑ์)  โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 18 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล   
        นครระยองแห่งนี้อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  งบประมาณ พ.ศ.2562 (ค่าครุภัณฑ์) 

มติที่ประชุม   - อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
          พ.ศ.2562 (ค่าครุภัณฑ์)  
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ - ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายมานะ กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  เรื่องแรกมีประชาชนฝากมา คือถนนราษฎร์บ ารุงในเวลาเร่งด่วน ขอให้ห้ามจอด 
  รถทั้ง 2 ฝั่ง และเวลาฝนตกน้ าจะมีน้ าท่วมขังบริเวณถนน จึงต้องการให้ปรับ 
  ถนนให้มีความสูงกับฟุตบาท โดยท าเป็นถนนคอนกรีต และปัจจุบันฟุตบาท 
  ก็ช ารุดทรุดโทรมไปมาก จึงต้องการให้ท าการปรับปรุงซ่อมแซมฟุตบาทด้วย  
  บริเวณตั้งแต่มโนราห์ไปจนถึงโรงฆ่าสัตว์ จึงขอฝากท่านประธานสภาเทศบาล   
  ผ่านไปยังท่านผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  
ประธานสภาเทศบาล         เชิญสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่ ส าราญรื่น  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายรักเร่  ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล  

  นครระยอง เขต 4 ต้องการจะสอบถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากประชาชน 
  ชาวปากน้ าทั้งหมดที่อยู่ด้านฝั่งทะเลว่าสะพานเบี่ยง หรือสะพานชั่วคราว 
  ที่เทศบาลก าลังด าเนินการอยู่จะเริ่มลงมือได้เมื่อไร เพราะว่าด้วยความเป็นห่วง 
  ของประชาชน ซึ่งประชาชนก็ทราบข่าวว่าจะท าการก่อสร้าง แต่ไม่ทราบว่าจะ 
  ด าเนินการเมื่อไร โดยประชาชนได้สอบถามไปยังสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  เขต 4 แทบทุกวัน จึงต้องการจะถามในที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ 
  เพ่ือความกระจ่างว่าเทศบาลจะลงมือได้เมื่อไร วันไหน  ขอบคุณมากครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้แจ้งปัญหามาเกี่ยวกับเรื่องความ  
  เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือให้คณะผู้บริหารได้น าไปแก้ไข ท่านแรกคือ  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ ขอเอ่ยนามนะครับ  
  ที่ได้แนะน ามาเก่ียวกับเรื่องการจอดรถในถนนราษฎร์บ ารุง ผมคงต้องน าเรื่องนี้  
  ไปหารือกับทางผู้บังคับการต ารวจภูธรเมืองระยองอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากว่า 
  ท่านได้ออกเป็นค าสั่งมาแล้ว ถ้าหากว่าจะท าการแก้ไขก็ต้องเข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง 
  เพ่ือท าให้ถูกต้องเป็นระเบียบ จะน าเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกันว่าจะขอห้ามจอด  
  เฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนได้หรือไม่ หรือจะให้คงไว้เช่นเดิมคือให้จอดเฉพาะวันคู่ 
  วันคี่ คือจอดได้ซีกเดียว ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึงเวลา 20.00 น.  
  ที่กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยองได้ออกค าสั่งมา ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง  
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  ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น ขอเอ่ยนามครับ คือวันที่ 2  
  กรกฎาคม 2562 นี้ก็จะได้ผู้รับจ้าง และคาดว่าจะลงนามหลังจากนั้นอีก 
  ประมาณ 1 สัปดาห์ คือเมื่อลงนามเสร็จผู้รับจ้างก็จะด าเนินการเลย  
  ซึ่งในรายละเอียดทั้งหมดนี้การก่อสร้างจะใช้เวลาทั้งหมด 90 วัน ถ้าหากว่า 
  เริ่มก่อสร้างตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม2562 คาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนตุลาคม 2562  
  ก็จะเสร็จสิ้นตามสัญญา เพราะว่าได้หารือกับผู้รับจ้างหลายรายแล้วว่าภายใน  
  90 วันนี้ จะสามารถท าได้เสร็จ จึงขอกราบเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ได้รับทราบ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล      ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ท่านประธานครับ   
        วันนี้ผมมีเรือ่งท่ีจะฝากขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยงัผู้บริหาร  

  คือเรื่องทาสีตีเส้นถนนราษฎร์บ ารุงจากบริเวณต้นมะขามใหญ่ ซึ่งผ่านไปแล้ว 
  แลดูสวยงามและสะอาดตา และดูมีราคาขึ้น เพราะว่าก่อนที่จะทาสีนี้ทรายก็มาก  
  แต่พอไปทาสี ปัดกวาดถนนเรียบร้อย ท าให้ถนนสะอาดดีมาก ต้องขอชมเชย  
  และหากว่าเป็นไปได้ก็ต้องการให้ปรับปรุงบริเวณจากสะพานเทศบาล 3  
  สวนศรีเมือง ไปจนถึงถนนสุขุมวิท แล้วให้ทาสีตีเส้นจราจรมาจนถึงรอบสวนศรีเมืองไปเลย  
  เพราะว่าถนนสายนี้ค่อนข้างจะมีท่อระบายน้ าที่มีขนาดเล็ก เวลาฝนตกจะมีข้ีโคลนขึ้นมา  
  และต้องการจะให้โอเวอร์เลย์ไปเลย ทาสีตีเส้นให้เรียบร้อย เพราะว่าเป็นหน้าเป็นตา 
  ของเทศบาลนครระยองของเรา ผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้าเมืองก็ผ่านถนนเส้นนี้ทุกวัน  
  จึงต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วย อีกเรื่องหนึ่งคือ 
  เด็กนักเรียนของโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ าฝากมาว่าต้องการจะได้หลังคา  
  สนามบาสเก็ตบอล  เพราะช่วงเวลากลางวันแดดร้อนท าให้เล่นไม่ได้  
  พอช่วงเวลาเย็นก็ไปเบียดกับพวกพ่ีๆ ไม่ได้ เพราะว่า 2 สนาม เขาใช้กันอยู่  
  จึงต้องการจะได้หลังคาเพ่ือจะได้เล่นในสนามในช่วงเวลากลางวันได้ และเรื่องท่ี  
  เทศบาลนคระยองได้จัดทีมปฐมพยาบาลไปเยี่ยมดูแลผู้ป่วยติดเตียง ที่ไปท าอยู่  
  ในชุมชนต่างๆ บ่อยๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีก็ต้องขอชมเชยครับที่ทางผู้บริหาร 
  มีวิสัยทัศน์ที่ว่าช่วยเหลือคนยากจน ซึ่งตรงนี้การจะเข้าถึงการรักษาพยาบาลนั้น 
  ค่อนข้างจะล าบาก โครงการนี้เกิดขึ้น จึงต้องการจะให้ประสานงานกับ อสม  
  หรือประธานชุมชน เพื่อที่จะเข้าถึงผู้ป่วยที่ไม่ค่อยกล้าที่จะใช้บริการทางการแพทย์ 
  จึงต้องการฝากโครงการนี้ให้คงไว้ และให้เพ่ิมจ านวนรถ จ านวนพยาบาลที่ลงไปด้วย 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  - ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายมานะ  กึกก้องสวัสดิ ์สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  ผมขอเสนอปิดประชุมครับ 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ ์
ประธานสภาเทศบาล      ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ ได้เสนอปิดประชุม 

  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

  (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

- สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องครับ ทางฝ่ายผู้บริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  

  (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม วันนี้สภาเทศบาล 
  นครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   

 

(ปิดประชุมเวลา 14.50 น.) 
 
 
 

            (ลงชื่อ)                                           ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม  

                

                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            

                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 
 
 
 
 
 


