
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี2562  

วันที ่26  กันยายน  2562 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

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

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
2. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ไปราชการ) 
3. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาปุวย) 
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4. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาปุวย)  
5. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาปุวย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล  
2. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล  
3. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
4. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
6. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                           รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
8. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
9. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
10. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
12. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝุายปกครอง  
13. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝุายการเจ้าหน้าที่ 
14. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
15. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝุายนิติการ 
17. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
18. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝุายงบประมาณ 
19. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
20. นางธนาวดี    ฑามาศ หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์ 
21. นางสาววัชรีย ์    ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง  
22. นางสาวกนกอร ธิบูรณ์บุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
23. ว่าที่รต.หญิงธิติวรรณ  เหมพิทักษ ์              นักประชาสัมพันธ์ 
24. นางสาวอรทัย         ศรีพงศ์                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
25.  นางสมฤดี รัตนวิจิตร นักประชาสัมพันธ์  
26. นางสาวเสาวลักษณ์ สืบนุการวัฒนา  นักพัฒนาชุมชน 
27. นายอริย์ธัช จันทร นักพัฒนาการท่องเที่ยว  
28. นายปูองคุณ  สุวรรณพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
29. นางสาวภัทรานิษฐ์ อ้ิววิวัฒน์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
30. นายวิสุทธิ์ กันสุธา นักทรัพยากรบุคคล  
31. นางสาวธนิตตา จันทศร นักทรัพยากรบุคคล 
32. นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์ นักทรัพยากรบุคคล 
33. นางสาวสาวิตรี บรรเทิงสุข นิติกร  
34. นางสาวปริศนา สิริวัฒน์เจริญ นิติกร  
35. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
36. นางสาวอาทิตยา   เทพจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ  
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37. นางสาวทิษฏยา ชวนสินธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
38. นางสาวนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร เจ้าพนักงานธุรการ 
39. นางอภิญญา กล่อมแก้ว เจ้าพนักงานทะเบียน  
40. นางสาวสุนิสา บุญฤทธา เจ้าพนักงานธุรการ 
41. นางสาวปิยะนุช พ่วงความสุข  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
42. นางสาวปาริฉัตร ติวาสิริพงศ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  
43. นางสาวสุมนา ปรางศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
44. นางสาวณัชชา ดุษฎีวงษ์ก าจร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้อง ชาวเทศบาลนครระยองวันนี้เป็นการประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล        สภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 

  บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภา 
  เทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป  
  ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                  ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 

นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้บริหารสถานศึกษา 
ท่านสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครระยองสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 บัดนี้ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลนครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ถ้ามี) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
ประธานสภาเทศบาล    
   (-ไม่มี-  )  

มติที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3            
                       ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม  2562  
                       และสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันที่ 19   
                       สิงหาคม 2562 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 

                         เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม  2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 
                         ประจ าป ีพ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม 2562 

  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม ขอเชิญครับ  

    (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล      ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
       เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
                                               สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  2562  
                                               และสมัยประชุมสามัญ สมัยที ่3 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562  
                                               เม่ือวันท่ี 19  สิงหาคม 2562 โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
                                             สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1/2562  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  2562  
                                             และสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 2/2562  
                                             เม่ือวันท่ี 19  สิงหาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้ 
                     แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2562 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง รายงานแสดงผล 
ประธานสภาเทศบาล         การปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้ แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2562  
      เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
               ด้วยนายกเทศมนตรี ต้องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

  ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน  
  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   เทศบาลนครระยองได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
  ประจ าปี พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ขึ้นตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีนครระยอง 
  ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลนครระยอง เป็นประจ าทุกปี 

  เหตุผล   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ 
  ปัจจุบัน มาตรา 48  ทศ  วรรค 5  ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงาน 
  แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  
  และประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล เพ่ือสร้างความโปร่งใส 
  ในการบริหารงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  กลุ่มองค์กรต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่มี 
  ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่เทศบาลนครระยอง 
  ในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในชุมชน เกิดผลสัมฤทธิ์ 
  ต่อภารกิจ และความมีประสิทธิภาพ 
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              จึงขอเสนอญัตติเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้  
  แถลงไว้ต่อ สภาเทศบาล ให้สภาเทศบาลนครระยองทราบ ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวปิยะนุช พ่วงความสุข  - แสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครระยอง  
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496   

  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ให้นายกเทศมนตรี 
  จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา 
  เทศบาล เป็นประจ าทุกปี และประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล  
  เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
  ของประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ อีกทั้งยังเป็นช่องทางหนึ่งที่มีการเผยแพร่  
  ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างธรรมาภิบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0  
  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในชุมชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจ  
  ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี  

     ด้านที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ 
  คู่คุณธรรม แนวทางการพัฒนา  

1.1 พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ให้มีคุณภาพ 
  ได้มาตรฐานระดับสากล 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ให้กับเด็กและ 
  เยาวชนเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจที่ดีงาม มีจริยธรรม 
  และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

1.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ควบคู่ไปกับการพัฒนา 
  หลักสูตรสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยี  ทางการศึกษาให้ทันสมัย  
  เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

       -โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562  
       -โครงการพัฒนาความรู้ และทักษาการใช้ภาษาต่างประเทศ  

  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง 
     -โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  ประจ าปีงบประมาณ 2561  
     ครั้งที่ 1 การอบรมหลักสูตรหลักการคุณธรรมขั้นพ้ืนฐาน และเกณฑ์ 

  การประเมินโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม  
     ครั้งที่ 2 การอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครู  

  และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ครั้งที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

  ทางวิชาชีพ Professional Learning Community หรือ PLC  
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     ครั้งที่ 4 การอบรมหลักสูตร การบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง  
       -โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  

  ประจ าปีงบประมาณพุทธศักราช 2561  
     -โครงการวันสัปดาห์เยาวชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ  

  พุทธศักราช 2561  
     - โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ประจ าปีงบประมาณ 2562  
     -โครงการอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตครบวงจร ประจ าปีงบประมาณ 2562  
     -โครงการสร้างเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน  
     -โครงการวันวิทยาศาสตร์  
     -โครงการวันวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สวดมนต์  

  ประจ าสัปดาห์ ค่ายยุวพุทธ ตักบาตรสร้างบุญ 
     -โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  
     -โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู  

  เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้นวัตกรรม PLC  
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ DLIT ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

     -โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมนิเทศ และวิจัย  
  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
  อันพึงประสงค์ กิจกรรมออมวันละนิด 

     ด้านที่ 2 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ 
  ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา  

2.1 บริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
  ตั้งแต่ครัวเรือน และน าขยะที่คัดแยกมาจัดการอย่างเป็นระบบ  

2.2 ฟ้ืนฟูคุณภาพแม่น้ าระยอง พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  ริมฝั่งแม่น้ าให้สวยงาม 

2.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการปลูกปุาชายเลนให้คงสภาพ 
  สมบูรณ์ พร้อมพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ 

2.4 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประชาชนทุกระดับ ตาข่ายดักขยะ 
  ปลายท่อ กิจกรรมเก็บผักตบชวาเพ่ือเปิดทางระบายน้ า  

     -โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ปุาชายเลน  
     -โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  
     -โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด วันแม่น้ าคูคลองแห่งชาติ  
     1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลังเยาวชนพิทักษ์แม่น้ าระยอง  

  รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 
     2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์รักษาความสะอาดแม่น้ าระยอง  

  ชุมชนที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561  
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     ด้านที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความสุขทั้ง 
  ทางร่างกายและจิตใจ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  แนวทางการพัฒนา  

3.1 พัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร ทั้งการส่งเสริมให้ความรู้     
  การปูองกันและการรักษาพยาบาล 

3.2 พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่นให้ 
  ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ 

3.3 ปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิมให้มีสภาพเหมาะสมแก่ 
  การพักผ่อนและออกก าลังกายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะแห่งใหม่  

3.4 พัฒนาห้องสมุดเทศบาลให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต และเป็นแหล่ง 
  เรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้ 

3.5 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลให้สะอาดและถูกสุขอนามัย  
  เป็นตลาดสดน่าซื้อ 

3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน  
  เพ่ือเพ่ิมรายได้ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นภูมิปัญญา 
  และทรัพยากรท้องถิ่น 

3.7 ให้ความส าคัญต่อบทบาทและการด าเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
  ในฐานะผู้ให้ค าแนะน าสั่งสอนและเป็นหลักของสถาบันครอบครัว  

3.8 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ 
  และท้องถิ่น  

จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาบริการทางด้านสาธารณสุข 
  ระหว่างเทศบาลนครระยองและโรงพยาบาลระยอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
  ในผู้ปุวยเบาหวานประจ าปีงบประมาณ 2562  

     -โครงการสร้างยิ้มสดใส สูงวัยแข็งแรง  
     -โครงการรักแท้รอได้  
     -โครงการสูงวัยสุขใจไม่ติดบ้าน  
     -โครงการผู้ปุวยสูงวัย ออกก าลังกายด้วย ตาล ต้าน ตึง  
     - โครงการรณรงค์ปูองกันโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูก ปี 2561  
     -โครงการปูองกันโรคจากการประกอบอาชีพในเขตเทศบาลนครระยอง  
     -กิจกรรมนครระยองใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร  
     -โครงการนครระยอง Strong Heart ออกก าลังกายให้หัวใจแข็งแรง 
     -โครงการฝึกอบรมแกนน าออกก าลังกายด้วยไลน์แดนซ์ มุ่งสู่หัวใจ  

 และปอดท่ีแข็งแรง  

      กิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน  
     โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาล  

  นครระยอง ปีงบประมาณ 2561  
     กิจกรรมจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวาย  

  เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว- 
  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปีงบประมาณ 2561  
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     -กิจกรรมรณรงค์ปูองกันโรคติดต่อน าโดยแมลง ในสถานประกอบการ  
  ประจ าปีงบประมาณ 2561  

     -กิจกรรมรณรงค์สถานที่ราชการปลอดโรคติดต่อน าโดยแมลง ปี 2561 
-โครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์ เนื่องในสัปดาห์วันเอดส์โลก 

     -กิจกรรมรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562  
     -โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ 256 1 
     -โครงการชุมชนริมน้ าสะอาด ปราศจากโรค ประจ าปีงบประมาณ 2561 
     -โครงการฝึกอาชีพเพ่ิมรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     -โครงการรวมวัยผู้สูงอายุเติมความสุขให้กันและกัน  

 กิจกรรม 2 เดือนต่อครั้ง 
     -กิจกรรมวันสงกรานต์รดน้ าผู้สูงอายุ  

      ด้านที่ 4 การพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่  
  แนวทางการพัฒนา 

4.1 เพ่ิมความสะดวกในการคมนาคมของประชาชน โดยก่อสร้าง 
  ถนนเพ่ิมเติม พร้อมทั้งปรับปรุงถนนและพ้ืนผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและ 
  มีความปลอดภัย 

4.2 ดูแลรักษาและตกแต่งเมืองให้สะอาด สวยงาม ไฟฟูาแสงสว่าง  
  เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 

4.3 แก้ไขปัญหาจราจร พร้อมทั้งรณรงค์ความมีวินัยและเคารพ 
  กฎจราจร 

4.4 ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด เพ่ิมให้ทั่วเขตเทศบาล พร้อมทั้ง   
  ปรับปรุงของเดิมเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนและปูองกันปัญหา  
  อาชญากรรม  

     -โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ซอยนครระยอง 78  
     -โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ า ถนนเกาะพรวด ซอย 4  
     - โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ซอยแยก ซอยชัยบรรจงเวช 
     -โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า ถนนเพลินตา  
     -โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า ถนนเรือนจ า  
     -โครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณสะพานเทศบาล 13  
     -โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสว่างชนิดไฮแมส  

ด้านที่ 5 การบริหารเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วม   
ของประชาชนแนวทางการพัฒนา 

5.1 ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการประชาชนให้ 
  ได้รับความสะดวกรวดเร็ว 

5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบริหาร 
  เทศบาล 

5.3 บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตส านึก 
  รับผิดชอบต่อสังคม 
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5.4 ให้ความส าคัญต่อบุคลากรของเทศบาล โดยจัดให้มีการพัฒนา   
  บุคลากรทุกระดับ สร้างเสริมขวัญและก าลังใจ พร้อมทั้งจัดหาสวัสดิการ 
  และปรับปรุงสถานที่ท างานให้มีความเหมาะสม 

5.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการท างานโดยอิงมาตรฐานสากล 
  และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์มาใช้ในการ 
  ปฏิบัติงาน  

     -โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาล 
นครระยอง ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2562 เกี่ยวกับการ   

  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 วัน  
  (สมาธิเพ่ือชนะใจตนเอง) 

     -โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังท้องถิ่น  
  ประจ าปี 2561 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล 
  ข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540 แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
  เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล 
  นครระยอง ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2562  

     จากรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี พุทธศักราช 2562  
  แสดงให้เห็นว่า นายกเทศมนตรีนครระยอง ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้ 
  แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เพ่ือแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ  
  ของประชาชน โดยยึดหลักความโปร่งใสในการบริหารงาน และการมีส่วน 
  ร่วมของประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้สามารถบรรลุตามเปูาหมาย เพ่ือให้เกิด 
  ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในชุมชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของ 
  นโยบายนายกเทศมนตรี  

     ขอขอบคุณทุกความร่วมมือรวมทั้งฝุายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
  พนักงานเทศบาล ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจของเทศบาลนครระยองให้ส าเร็จ 
  ลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีอย่างนี้ตลอดไป 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล    เพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  )   

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  
        เป็นอันว่าทีป่ระชุมรับทราบ  

มติที่ประชุม      - รับทราบ                  

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอเสนอญัตติรายงานการประเมินผลการจัดบริการ 
                    สาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
                          ของเทศบาลนครระยอง พ.ศ.2562 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอเสนอญัตติรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล         การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเปูาหมายข้ันต่ า 

  มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครระยอง  พ.ศ.2562 
      เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ  
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอรายงานการประเมินผล 

  การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเปูาหมายขั้นต่ ามาตรฐาน 
  การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครระยอง พ.ศ.2562 โดยมีหลักการ 
  และเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   เทศบาลนครระยอง ได้จัดท ารายงานการประเมินผลการจัด 
  บริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเปูาหมายขั้นต่ ามาตรฐาน 
  การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครระยอง พ.ศ.2562  

  เหตุผล   ตามหนังสือส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด  
  ที่ นร 0107/ว4696 ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2562 ขอความร่วมมือ 
  เทศบาลนครระยอง ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง 
  ส าหรับการติดตามประเมินผล ต้องรายงานข้อมูลการประเมินผล 
  การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเปูาหมายขั้นต่ ามาตรฐาน 
  การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครระยอง พ.ศ.2562  
  ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยองทราบ และแจ้งผลให้ประชาชนทราบ 
  ข้อมูลการประเมินผล ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซค์ของ 
  เทศบาลนครระยอง เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณา  
  การจัดสรรเงินอุดหนุนพร้อมรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ 

     จึงเสนอญัตติเพ่ือรายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ 
  ตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเปูาหมายข้ันต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
  ของเทศบาลนครระยอง ให้สภาเทศบาลนครระยองทราบต่อไป 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญเจ้าหน้าที่สภาเทศบาลฉาย 
ประธานสภาเทศบาล    สไลด์เพื่อประกอบการบรรยายได้เลยครับ  

นางสาวปิยะนุช พ่วงความสุข  - สรุปการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเปูาหมายข้ันต่ ามาตรฐาน 
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   เทศบาลนครระยอง ประจ าปี 2562 ผลการด าเนินงานประจ าปี 

  งบประมาณพุทธศักราช 2561 จ านวน 22 ภารกิจ 430 ตัวชี้วัด มากกว่า 
  หรือเท่ากับค่าเปูาหมายขั้นต่ า 162 ตัวชี้วัด ร้อยละ 37.67 น้อยกว่า 
  ค่าเปูาหมายข้ันต่ า 102 ตัวชี้วัด ร้อยละ 23.72 ไม่ได้ด าเนินการ  
  166 ตัวชี้วัด ร้อยละ 38.61  

  ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง  
  มี 7 ภารกิจ 89 ตัวชี้วัด มากกว่าหรือเท่ากับค่าเปูาหมายขั้นต่ า 23 ตัวชี้วัด    
  ร้อยละ 25.85 น้อยกว่าค่าเปูาหมายข้ันต่ า 26 ตัวชี้วัด ร้อยละ 29.20  
  ไม่ได้ด าเนินการ 40 ตัวชี้วัด ร้อยละ 44.95  
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  ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชีวิต  
  มี 6 ภารกิจ 97 ตัวชี้วัด มากกว่าหรือเท่ากับค่าเปูาหมายขั้นต่ า 56 ตัวชี้วัด    
  ร้อยละ 57.73 น้อยกว่าค่าเปูาหมายข้ันต่ า 24 ตัวชี้วัด ร้อยละ 24.74  
  ไม่ได้ด าเนินการ 17 ตัวชี้วัด ร้อยละ 17.53  

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษาในระบบ  
  มี 2 ภารกิจ 71 ตัวชี้วัด มากกว่าหรือเท่ากับค่าเปูาหมายขั้นต่ า 26 ตัวชี้วัด    
  ร้อยละ 36.61 น้อยกว่าค่าเปูาหมายข้ันต่ า 14 ตัวชี้วัด ร้อยละ 19.72    
  ไม่ได้ด าเนินการ 31 ตัวชี้วัด ร้อยละ 43.67  
 

  ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัย  
  มี 4 ภารกิจ 51 ตัวชี้วัด มากกว่าหรือเท่ากับค่าเปูาหมายขั้นต่ า 22 ตัวชี้วัด  
  ร้อยละ 43.14 น้อยกว่าค่าเปูาหมายข้ันต่ า 17 ตัวชี้วัด ร้อยละ 33.34  
  ไม่ได้ด าเนินการ 12 ตัวชี้วัด ร้อยละ 23.52  

  ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว  
  และการลงทุน มี 1 ภารกิจ 57 ตัวชี้วัด มากกว่าหรือเท่ากับค่าเปูาหมาย 
  ขั้นต่ า 7 ตัวชี้วัด ร้อยละ 12.28 น้อยกว่าค่าเปูาหมายข้ันต่ า 13 ตัวชี้วัด  
  ร้อยละ 22.80 ไม่ได้ด าเนินการ 37 ตัวชี้วัด ร้อยละ 64.92  

  ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มี 2 ภารกิจ 65 ตัวชี้วัด มากกว่า 
  หรือเท่ากับค่าเปูาหมายขั้นต่ า 28 ตัวชี้วัด ร้อยละ 43.08 น้อยกว่า 
  ค่าเปูาหมายข้ันต่ า 8 ตัวชี้วัด ร้อยละ 12.31 ไม่ได้ด าเนินการ 29 ตัวชี้วัด  
  ร้อยละ 44.61  

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการบริการสาธารณะ 
  มี 7 ด้าน 39 ข้อ จัดท าประเมินความพึงพอใจ 6 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 15.38  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ครับท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนรินทร์ เจนจิรวัฒนา ครับ  

นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล      ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล  

  นครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในญัตตินี้ผมไม่ได้จะ 
  อภิปราย แต่ว่าจากท่ีศึกษาดูจากเอกสารแล้ว ผมยังไม่ค่อยเข้าใจดี  จะเป็น 
  ภาษาเขียนอักษร หรือเป็นภาษาค าพูด ผมก็ยังดูไม่ค่อยออก ดังนั้นผม  
  ต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่ท าเอกสารเรื่องนี้ช่วยชี้แจงด้วย ผมขอยกตัวอย่างครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล คือในญัตติด้านที่ 6 เรื่องของการส่งเสริม 
  เศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยวและการลงทุน อันนี้น่าจะมีดัชนี 
  ตัวชี้วัด 57 หัวข้อ ใช่หรือไม่ครับ และบอกว่าไม่ได้ด าเนินการ 37 ตัวชี้วัด  
  ผมคงไม่ขอลงลึกว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับ แต่ต้องการจะให้  
  อภิปรายว่าค าว่า “มากกว่า หรือเท่ากับ” หมายถึงอะไร และในเรื่องท่ียังไม 
  ได้ด าเนินการ เทศบาลเราไม่ได้ท าหรืออย่างไรครับ เพราะดูแล้วยังไม่เข้าใจ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาลครับ 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน เมื่อสักครู่นี้ 
  ผมเองก็ต้องการจะให้เจ้าหน้าที่ขึ้นมาชี้แจงเหมือนกัน ซึ่งผมก็อ่านมา  
  2 - 3 วันแล้ว ยังไม่เข้าใจว่าตัวชี้วัด “เท่ากับ”, “มากกว่า” หรือ “น้อยกว่า”  
  นั้นคืออะไร มาจากไหน แล้วท าไมต้องส่งส านักนายกรัฐมนตรี หรือมาจาก 
  ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ผมขออนุญาตให้กองวิชาการและแผนงาน 
  ได้ชี้แจงตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา  
  ได้สอบถามมา เพ่ือความกระจ่าง และความเข้าใจให้ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลได้รับทราบโดยทั่วกัน  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานชี้แจงด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อ านวยการกองวิชาการ    รวมทั้งคณะผู้บริหาร และท่านหัวหน้าส่วนผู้เข้าประชุมทุกท่าน ในเรื่องของ 
และแผนงาน     การประเมิน การสรุปการบริหาร การบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและ  

  ค่าเปูาหมายข้ันต่ ามาตรฐานของทางเทศบาลนี้เราท าตามพระราชกฤษฎีกา  
  เรื่อง การกระจายอ านาจ ตามเรื่องของการกระจายอ านาจซึ่งสั่งการมา  
  อย่างชัดเจนว่าเทศบาลจะต้องบริการสาธารณะให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัด  
  แล้วจะต้องท ารายงานเสนอต่อสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลทราบ  
  ซึ่งที่ผ่านมาทุกปี โดยปกติเทศบาลทุกแห่งจะต้องท าผ่านระบบเพ่ือรายงาน 
  ไปยังส านักการกระจายอ านาจทราบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  
  ต้องรายงานในลักษณะเดียวกัน ซึ่งในเรื่องของผลที่ออกมาแล้วรู้สึกว่าจะต่ า  
  นั้นเนื่องจากปีนี้มีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมข้ึน อีกร้อยละ 50 จึงท าให้เกณฑ์ 
  ที่เทศบาลด าเนินการออกมานั้นได้ค่าที่ค่อนข้างต่ า ซึ่งตรงนี้ต้องขออนุญาต  
  กราบเรียนขออภัยทางสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เป็นอย่างสูง  
  ขอโทษท่านนายกเทศมนตรีเป็นอย่างสูง คือเรื่องนี้เผอิญทางเจ้าหน้าที่ 
  ด าเนินการแล้วแต่ไม่ได้เสนอผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงานทราบ  
  ดิฉันในฐานะที่เป็นผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงานก็ต้องขอโทษ 
  แทนเจ้าหน้าที่ท่านนี้ที่มาใหม่ด้วย ซึ่งเทศบาลอื่นเจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็ได้ท า 
  ในลักษณะนี้มา ต้องขอรับผิดไว้ และขออนุญาตน าเรียนเท่านี้ขอบคุณค่ะ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน นางกรรณิกา   
ประธานสภาเทศบาล    วิโรจน์แสงทอง  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหวัหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมตอ้งการ  

  ให้ทางกองวิชาการและแผนงานแสดงตัวอย่างเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มจาก  
  ส านักนายกรัฐมนตรีว่ามีตัวชี้วัดอะไรบ้าง เพื่อดูเป็นตัวอย่างและท าให้เข้าใจ  
  ว่าคืออะไร ไม่ทราบว่ากองวิชาการและแผนงานมีเอกสารจาก  
  ส านักนายกรัฐมนตรีหรือไม่ เพราะเรื่องนี้หากว่าไม่มีแบบฟอร์มมาให้ดู  
  ประกอบก็จะท าให้ไม่ค่อยเข้าใจ แล้วปีนี้ได้มีการเพ่ิมตัวชี้วัดให้เทศบาล  
  มากขึ้นอีกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ จึงต้องการจะให้เจ้าหน้าที่ของ 
  กองวิชาการและแผนงานช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วย ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน  
ประธานสภาเทศบาล     

นางสาวกนกอร  ธิบูรณ์บุญ - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในกรณีของผู้จัดท าการบริการสาธารณะ เป็นแบบของ  

  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ของคณะกรรมการการกระจายอ านาจ  
  กรอกแบบเหมือนแบบสอบถาม เป็นการประเมินตนเอง ซึ่งตัวชี้วัดตัวนี้  
  ในปี 2562 เป็นผลการด าเนินงานของปี 2561 ซึ่งท่านผู้อ านวยการ 
  กองวิชาการและแผนงาน นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง ได้น าเรียน 
  ที่ประชุมไปเมื่อสักครู่นี้ว่าตัวชี้วัดของเราเพ่ิมข้ึน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ทั่วประเทศก็จะมีค่าเปูาหมายขั้นต่ าที่ค่อนข้างจะต่ า เพื่อที่จะให้เราประเมิน  
  ตนเอง แล้วก็จะน าไปพิจารณาเงินอุดหนุน ซึ่งท่านนายกเทศมนตรี 
  ให้น าเรียนตัวอย่างข้อมูลที่เป็นตัวชี้วัด ในด้านแรกนั้นเป็นข้อมูลพื้นฐาน  
  ซึ่งตัวนี้ได้โหลดในเว็บไซต์ของเทศบาลนครระยองแล้วบ้างเป็นบางส่วน  
  เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ระยะทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ในความ 
  รับผิดชอบทั้งหมดของเทศบาล มีทั้งหมดก่ีกิโลเมตร ซึ่งเป็นข้อมูลค่อนข้าง 
  ละเอียด จึงไม่ได้น าเรียนในที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ แต่ว่าจากข้อมูล 
  ทั้งหมด ได้น าขึ้นเว็บไซต์ของเทศบาลนครระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
  จึงขออนุญาตน าเรียนที่ประชุม ขอบคุณค่ะ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ผมก็คงยังไม่เข้าใจอยู่ ผมขอถามเองเลยดีกว่าครับ  
ประธานสภาเทศบาล    ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน คือก็เป็นพ้ืนฐานอยู่แล้ว แต่ท าไม 
        ค าว่าไม่ด าเนินการ 40 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดนั้นเป็นแบบไหน จึงต้องการจะ  

  ดูตัวอย่างว่าท าไมถึงไม่ด าเนินการ 

นางสาวกนกอร  ธิบูรณ์บุญ - คณะกรรมการการกระจายอ านาจ ร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ก าหนดแบบตัวชี้วัดน ามาให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ขอน าเรียนที่ประชุมว่า  

  มีทั้งหมด 8 ด้าน ครอบคลุมท้ังหมดที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจ  
  มอบนโยบายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละองค์กรปกครองส่วน  
  ท้องถิ่นด าเนินการ ในแต่ละภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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  เรื่องแรกเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่น าเรียนในที่ประชุมสภาเทศบาลไป 
  เมื่อสักครู่นี้ ส่วนที่ 2 เป็นภารกิจต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ก็ได้ส ารวจข้อมูล น าเข้าข้อมูลจากส่วนราชการที่ด าเนินการกิจการบริการ 
  ในการด าเนินการสาธารณะ ยกตัวอย่างเช่น จ านวนของเด็กอายุ 0-5 ปี  
  ทั้งหมดในเขตพ้ืนที่เทศบาล อันนี้ภารกิจขั้นต่ าของเรา ค าอธิบายในตัวชี้วัด 
  ระบุจ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดในเขตพ้ืนที่เทศบาล ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
  กับทางราชการ ซึ่งตรงนี้จะมีหน่วยเป็นคน ข้อมูลทั้งสิ้นในปีพุทธศักราช 2561  
  ส าหรับแหล่งข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองหรือว่า 
  แหล่งข้อมูลอื่น หรือไม่มีบริการสาธารณะ ยกตัวอย่างค าถามใน 
  แบบสอบถามทั้งหมด มี 430 ค าถาม เรียนท่านผู้อ านวยการกองวิชาการ 
  และแผนงานชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ   
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหวัหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลกับสภาเทศบาลแห่งนี้ครับ ในญัตตินี้  
  เป็นญัตติแจ้งเพื่อทราบครับ ส่วนในการประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไป 
  จะน ารายละเอียดให้มากกว่านี้มาน าเสนอให้สภาเทศบาลแห่งนี้  
  และท่านประธานสภาได้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งจะดีกว่าครับ เพราะว่าถ้าหาก 
  อธิบายอย่างนี้ก็คงยังไม่เข้าใจ ไม่มีเป็นตัวอย่างให้ผมดู ไม่มีตัวอย่างให้  
  ท่านสมาชิกได้รับทราบ ควรให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาให้เข้าใจ แล้วมาอธิบาย 
  ในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองครั้งต่อไป เพราะญัตตินี้เป็นญัตติแจ้ง  
  เพ่ือทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขออนุญาต  

  แสดงความคิดเห็นในญัตตินี้ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้น าเรียน 
  สภาเทศบาลแห่งนี้ได้รับทราบว่าอาจจะเป็นภารกิจใหม่ ซึ่งทางส านักนายกรัฐมนตรี 
  เพ่ิงจะมีค าสั่งมา ซึ่งในปีที่ผ่านมาเทศบาลก็อาจจะไม่เคยมีในเรื่องนี้  
  ผมทราบดีและก็ยอมรับได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งเทศบาลอาจจะยังไม่เคย  
  ท าเรื่องนี้ผมเองหรือแม้กระทั่งท่านประธานสภาเทศบาล หรือท่านนายกเทศมนตรี 
  ก็อาจจะไม่เคยเห็น และอาจจะสงสัย ซึ่งอันนี้ก็ไม่ผิดที่จะสงสัย และก็ขอบคุณ 
  ท่านนายกเทศมนตรีที่ได้กรุณาน าเรียนชี้แจงว่าในการประชุมครั้งต่อไป 
  อาจจะมามีการยกตัวอย่าง และมีการมาอธิบายในรายละเอียดที่มากกว่านี้  
  ขอเวลาไปศึกษา ซึ่งก็รับทราบครับ เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการจะกราบเรียน  
  ท่านประธานสภาเทศบาลคือเรื่องการรับผิดชอบของหัวหน้าส่วน  
  ขออนุญาตเอ่ยนาม คือ ท่านผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  
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  นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง ที่ได้มาชี้แจงให้กับสภาเทศบาลแห่งนี้ 
  เมื่อสักครู่นี้ ซึ่งทางผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงานเองก็ไม่ทราบว่า 
  มีในเรื่องของรายละเอียดต่างๆ เพราะว่าเป็นค าสั่งใหม่ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ใหม่เข้ามา  
  ตรงนี้เองท่ีผมติดใจแล้วต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
  ว่าในส่วนของหัวหน้าส่วน หัวหน้ากองงานต่างๆ นั้น ผมคิดว่าในเรื่องต่างๆ  
  ที่จะน าเข้าสภาเทศบาลนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ต้องการจะให้มี  
  การศึกษาและดูในรายละเอียดให้เข้าใจก่อน เพราะหากว่ามีเรื่องเก่ียวกับ  
  กองงานอ่ืนๆ และมีสมาชิกสภาเทศบาลสงสัยแล้วถาม แต่ท่านผู้บริหารนั้น 
  ก็ไม่ทราบในรายละเอียดแล้วได้มอบให้เจ้าหน้าที่ขึ้นมาชี้แจงในที่ประชุม  
  ซึ่งสิ่งที่ผมต้องการคือต้องการจะให้ทางผู้รับผิดชอบ คือ ท่านผู้อ านวยการ  
  กองต่างๆ นั้น มาชี้แจงให้กับสภาเทศบาลได้ทราบ หรือชี้แจงรายละเอียด 
  ให้กับสภาเทศบาลได้มากกว่านี้ ดีกว่าที่จะมาบอกว่าบางครั้งนั้นอาจจะยัง  
  ไม่ทราบ ตรงนี้ก็ฝากถึงกองงานอ่ืนๆด้วย เพราะว่าหากมีการประชุมสภา  
  เทศบาลครั้งต่อไปก็ต้องการจะฝากไว้ว่าให้แต่ละกองงานดูในรายละเอียด  
  ของกองงานตัวเองด้วย เพราะบางครั้งไม่มีอะไรผมก็ไม่ถาม แต่ถ้าหากว่าผม  
  เกิดสงสัยขึ้นมาแล้วกองงานตอบไม่ได้ ก็จะมีปัญหาว่าท าไมไม่ทราบเรื่อง  
  ขอฝากไว้เท่านี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เรื่องนี้ต้องฝากท่านเลขานุการสภาเทศบาลด้วยครับ เชิญสมาชิกสภาฃ 

  เทศบาลท่านต่อไป 

  (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  
        เป็นอันว่าทีป่ระชุมรับทราบ  

มติที่ประชุม      - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการ 
                    ที่ได้เบิกตัดปี(งบประมาณ พ.ศ.2561) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(กรณีที่มีความจ าเป็น 
                    ต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล         เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี(งบประมาณ    

  พ.ศ.2561) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง(กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญา 
  หรือข้อตกลง) เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อ 

  สภาเทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
  งบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี  (งบประมาณ พ.ศ. 2561) ค่าท่ีดินและ  
  สิ่งก่อสร้าง (กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง) 

       โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี   
  (งบประมาณ พ.ศ. 2561) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้อง 
  แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง) จ านวน 1 รายการ ดังนี้   

      กองช่าง 
      แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน 
      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
     ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนตากสินมหาราช (ช่วงที่ 2) บริเวณหน้า  
      สภ.เมืองระยอง ถึงแยกถนนสมุทรคงคา วงเงินงบประมาณตามสัญญา  
      11,488,500 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 1. 

      เหตุผล    ตามท่ีสภาเทศบาลนครระยองได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ 
      รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ  
      ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนตากสินมหาราช (ช่วงที่ 2) บริเวณหน้า สภ.เมืองระยอง  
      ถึงแยกถนนสมุทรคงคา จ านวน 12,500,000 บาท (สิบสองล้านห้าแสน- 
      บาทถ้วน) เมื่อการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
      สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 26 กันยายน 2561 นั้น  

เทศบาลนครระยองได้ว่าจ้าง บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จ ากัด 
  ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนตากสินมหาราช (ช่วงที่ 2) บริเวณหน้า 
  สถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง ถึงแยกถนนสมุทรคงคา ตามสัญญาเลขท่ี 25/2562  
  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 วงเงินงบประมาณตามสัญญา 11,488,500 บาท  
  (สิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยท าการรื้อผิว 
  จราจรเดิมบดอัด (Pavement in Recycling) เฉพาะจุดที่ช ารุดแล้วก่อสร้าง 
  ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร กว้าง 9.60-21.50 เมตร  
  หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 26,000 ตารางเมตร ทาสีตีเส้นจราจร  
  Thermoplastic พร้อมท าเครื่องหมายจราจรบนผิวจราจรและติดตั้งปูายเตือน  
  ตามแบบแปลนเทศบาลนครระยอง ซึ่งภายหลังที่ลงนามสัญญาแล้วปรากฏว่า 
  มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ เนื่องจากการด าเนินการ 
  ก่อสร้างด้วยวิธี Pavement in Recycling ไม่สามารถด าเนินการได้ จึงต้อง 
  ด าเนินการโดยท าความสะอาดผิวจราจรเดิม แล้วลาดยาง Tackcoat  
  เพ่ือปูแผ่น Paving Fabric และปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คณะผู้บริหาร 
  จึงเห็นควรให้แก้ไขรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายการดังกล่าว 
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     ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
      พ.ศ. 2560   

     มาตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือท่ีได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  
      เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติ  
      ให้แก้ไขได้ 

      ฯลฯ 

     (2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการ  
      แก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงาน ของรัฐเสียประโยชน์ 
     (3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 

      ฯลฯ 

     การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้อง  
      ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
      หากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลด ระยะเวลาส่งมอบ 
      หรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 31  
  การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี  
  หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  
  ให้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาเบิกตัดปี” 

                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อที่เทศบาล 
  จะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล    ประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ  
      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ก่อนที่จะอภิปรายขออนุญาตเรียนสอบถามการด าเนินการก่อสร้างด้วยวิธี  
      Pavement in Recycling คืออะไรครับ   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญกองช่างครับ 

นายชาคริต  เอ่ียมส าอาง  - ขออนุญาตน าเรียนในที่ประชุมได้รับทราบครับ การที่จะใช้วิธีการ  
หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง   Recycling คือ รื้อถนน ปูยางความหนาที่ 5 เซนติเมตร เสร็จแล้วก็จะน า 
      วัสดุมาผสมแล้วก็เททับใหม่อีก 5 เซนติเมตร แต่ว่าถนนตากสินมหาราช  
      ในบางช่วงซึ่งส่วนใหญ่มีการเจาะส ารวจเจอ ปรากฏว่าชั้นทางมีความหนา  
      มากกว่า 5 เซนติเมตร จึงไม่สามารถเปิดผิวยางเพ่ือให้เจอหินคลุกได้ 
      จะเจอคอนกรีตบา้ง เจอยางท่ีทับกันประมาณ 3 ชั้นบ้าง จึงไม่สามารถท า  
      วิธีการ Recycling ได้ จึงเปลี่ยนวิธีการโดยการเปิดผิว ซึ่งจะเจอถนนเดิม  
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      แล้ว ก็จะปูแผ่น Geo-Textile เพ่ือปูองกันน้ าซึมลงไปที่ผิวยาง เพราะยางนั้น 
  ข้อเสียคือจะแพ้น้ า ถ้าน้ าซึมเข้าไปใต้ผิวยางๆ ก็จะช ารุด ดังนั้นจึงจะท าการ  
  ปูแผ่นตัวนี้ และปูยางทับ 5 เซนติเมตรเช่นเดิม คือเป็นการปูที่เปลี่ยนจากวิธี 
  ชั้นรองผิวทางเดิม ซึ่งก็จะเหมือนกันทุกประการ จึงใช้งบประมาณเท่าเดิม  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล     

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล  

  นครระยอง เขต 4 ความจริงงบประมาณ จ านวน 12,500,000 บาท  
  แต่ท าสัญญากัน 11,488,500 บาท เดิมช่างก็น่าจะมีการศึกษาแล้วว่า 
  จะต้องท าอย่างไร การท า Recycling  คือจะต้องเอาหน้ายางออกมาก่อน  
  แล้วค่อยกดอัดลงไปอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะดีกว่า เนื่องจากถนนตากสินมหาราช  
  ผมจ าได้ว่ามีการลาดยางทับกันมาประมาณ 2- 3 ครั้ง ได้แล้ว 
  และเกิดการแตกร้าวมานานแล้ว น้ ามันก็ลงไปข้างล่าง หากว่าถ้าไปท าแบบนี้ 
  ความคงทน และการใช้งานจะใช้ได้ไม่นาน ก็ด้วยความเป็นห่วงครับ  
  เพราะว่างบประมาณก็ยังใช้เท่าเดิม ผมเชื่อว่าถนนที่ช ารุดอยู่แล้ว น้ ามันลง 
  ไปแล้ว แล้วไปปูยางไว้ข้างบน ข้างล่างก็จะมีอากาศ อากาศผ่านได้  
  ท าให้ความคงทนไม่มี ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่มีความเป็นห่วงว่าถนนที่เปลี่ยนจากวิธี  
  Recycling แล้วมาปูแผ่นยางนั้น เท่าที่ผมได้สอบถามทางวิศวกรแล้วว่าเมื่อ 
  ลอกผิวมาประมาณ 5 เซนติเมตร แล้วปูแผ่นยาง จะมีผลกระทบต่อพ้ืนผิว 
  ใต้ล่างที่จะเกิดความไม่ม่ันคงหรือไม่ เพราะว่าตัวนี้ตามหลักวิศวกรรมแล้ว  
  แข็งแรงครับ น้ าไม่สามารถซึมลงไปได้ แผ่นยางค่อนข้างจะมีมาตรฐาน  
  แล้วก็เอาวัสดุที่ Recycling นั้น มาผสมกับวัสดุน้ ายาที่เพ่ิมข้ึนตัวใหม่ 
  ผสมกันแล้วก็น ามาปูใหม่ และความหนาเท่าเดิม ไม่ท าให้ความคงทนหรือ 
  ความแข็งแรงลดลงไป ซึ่งอายุการใช้งานได้นานครับ ขอบพระคุณครับท่าน  
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ประธานสภาเทศบาล    จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่   

      (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
        อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี 

  (งบประมาณ พ.ศ.2561) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง(กรณีท่ีมีความจ าเป็น 
  ต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง)  โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 1 7 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน -  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 17 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

  งบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี(งบประมาณ พ.ศ.2561) ค่าท่ีดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง(กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง)  

มติที่ประชุม   - อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี 
  (งบประมาณ พ.ศ.2561) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(กรณีที่มีความจ าเป็น 

        ต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง)  

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการ 
                    ที่ได้เบิกตัดปี(งบประมาณ พ.ศ.2561) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล         เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี(งบประมาณ    

  พ.ศ.2561) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อ 

  สภาเทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
  งบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี  (งบประมาณ พ.ศ. 2561) ค่าท่ีดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดป ี  
  (งบประมาณ พ.ศ. 2561) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ ดังนี้   

      ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
          แผนงานการพาณิชย์/งานโรงฆ่าสัตว์ 
      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/อาคารต่างๆ 
     ค่าก่อสร้างสถานที่กักและดูแลสัตว์ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข  
      พ.ศ. 2535 เป็นเงิน จ านวน 8,500,000 บาท(แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 1. 

      เหตุผล   ตามท่ีสภาเทศบาลนครระยองได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ 
      รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ  
      ค่าก่อสร้างสถานที่กักและดูแลสัตว์ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
      จ านวน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เมื่อการประชุมสภา 
      เทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561  
      ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 26 กันยายน 2561  นั้น  
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ปรากฏว่าจังหวัดระยองได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ รย 0023.3/ว 3147  
  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เรื่อง การจัดท าทะเบียนและแบบรูปรายการ 
  ก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
  ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  พ.ศ. 2562 โดยได้ก าหนดให้น าแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ 
  ตามท่ีหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าข้ึน อาทิ กรมปศุสัตว์,  
  มหาวิทยาลัยมหิดล, ส านักงานโยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา, ส านักงานปศุสัตว์ 
  จังหวัดอุดรธานี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี,ส านักงานชลประทาน 
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เทศบาลเมืองหัวหินและเทศบาลนครรังสิต  
  ไปใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบก่อสร้างหรือปรับแบบก่อสร้าง 
  สถานสงเคราะห์สัตว์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ โดยให้ 
  ค านึงถึงระเบียบกฎหมายและมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด  

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้กองช่างด าเนินการปรับ 
  แบบรูปรายการ และรายละเอียดการก่อสร้างสถานที่กักและดูแลสัตว์  
  เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวแล้ว คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้แก้ไข 
  รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายการดังกล่าว 

                     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 31  
  การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี  
  หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  
  ให้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาเบิกตัดปี” และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4  
  พ.ศ. 2561  “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก  
  ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีกรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติ 
  ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ 
  จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ  
  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
  และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  
  และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  
  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน” 

                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อที่เทศบาล 
  จะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล      หรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภา  

  เทศบาลนครระยอง เขต 1 ในญัตตินี้ผมมีข้อสงสัยต้องการจะสอบถาม 
  เพ่ือความกระจ่างในเรื่องของการก่อสร้างสถานกัก และดูแลสัตว์  
  ถ้าท่านประธานสภาเทศบาลจ าได้ ในการขอสภาเทศบาลแห่งนี้ในเรื่องของ  
  งบประมาณนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี จากท่ีดูในเอกสารที่เป็น 
  งบประมาณปี 2561 สิ่งที่ผมต้องการจะกราบเรียนสอบถาม คือ เพราะเหตุใด 
  ที่เวลาผ่านมาแล้วเกือบสองปี เทศบาลยังไม่ได้ท าการก่อสร้างหรือท า 
  สถานที่กักสัตว์แห่งนี้ มีปัญหาหรือมีอุปสรรคอย่างไรบ้าง เพราะว่าความจริงแล้ว 
  ถ้าตามแบบเดิมที่มีการขอสภาเทศบาลแห่งนี้มา ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร  
  ในการก่อสร้าง จึงสงสัยและต้องการจะสอบถามเรื่องนี้ ขอบคุณครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีเรื่องที่จะสอบถามท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารเรื่องงบประมาณ  เมื่อสักครู่พ้ืนที่ที่เราคิดไว้  
  9,830 ตารางเมตร ที่แก้ไขใหม่นั้น คือ 6,500 ตารางเมตร  
  อาคารก็เท่ากัน รู้สึกว่าจะมีอาคารดูแลสัตว์อีก 1 อาคาร งบประมาณไม่ได้  
  ลดลงครับ ยังคงเป็นจ านวน 8,500,000 บาท อยู่เท่าเดิม ความจริงผม 
  ก็เข้าใจเหมือนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
  ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ผมนึกว่าสร้างไปแล้วเพราะเห็นว่าจัดงาน  
  RUN FOR DOGS ไปมาครั้งหนึ่งแล้วด้วย นึกว่ามีที่ดูแลสัตว์อยู่แล้ว  
  และน างบประมาณไปเลี้ยงสัตว์ ซึ่งต้องขออภัย คือต้องการจะสอบถามว่า  
  เนื้องานลดลง งบประมาณก็น่าจะลดลงครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   
   ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่างแก่สภา  
  เทศบาลแห่งนี้ เพื่อความเข้าใจแก่พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบข้อมูล  
  ว่าเดิมเทศบาลตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 8,500,000 บาท ซึ่งก าหนด 
  สุดพื้นที่ในบริเวณบ่อฝังกลบขยะ ที่ได้ปิดไปแล้วในจุดหนึ่ง เมื่อได้ออกแบบ  
  เรียบร้อยแล้ว และเข้าไปส ารวจพื้นที่จริงแล้วปรากฏว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมันใกล้ 
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  บ้านเรือนคนส่วนหนึ่ง เกรงว่าหลังจากท่ีน าสุนัขจรจัดเข้าไปเลี้ยงจะมี 
  ผลกระทบต่อเสียง จึงท าการขยับพื้นที่ให้ลึกเข้าไปอีก ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ  
  สุดเขตบ่อขยะพอดี แต่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ท่ีเป็นหลุม ต้องปรับพื้นที่ใหม่  
  ทั้งหมด ต้องใช้งบประมาณตัวเดิมนั้นเข้าไปปรับพ้ืนที่ด้วย แล้วก็ต้องมีท า 
  ก าแพงกันดินเพื่อไม่ให้ดินไหลออกข้างนอก จึงต้องให้งบประมาณตัวนี้มาท า  
  เพ่ือให้ครอบคลุมทั้งหมด เลยต้องลดจ านวน ลดขนาดของสถานกักกันสัตว์ 
  ให้เล็กลงนะครับ ซึ่งท าให้มองว่างบประมาณเท่าเดิม แต่พื้นที่ใช้สอยเล็กลง  
  เนื่องจากว่าต้องเอางบประมาณตัวนี้ไปท าเข่ือนกันดินด้วย ต้องมีการยิง  
  เสาเข็มด้วย ซึ่งพ้ืนที่เดิมนั้นเป็นพื้นที่ราบและอาจไม่ต้องตอกเข็มมาก  
  แต่พ้ืนที่ตรงนี้เป็นเหมือนแอ่ง เมื่อเอาดินไปถมใหม่ จะต้องตอกเสาเข็มด้วย  
  ผมถามทางสถาปนิก ทางวิศวกรแล้วว่าต้องใช้งบประมาณจ านวน   
  8,500,000 บาท เพราะฉะนั้นทางอาคารต้องเล็กลงตามสัดส่วนของมัน 
  เพราะต้องเอาเงินตัวนี้ไปใช้ด้านอื่นเพ่ิมเติม จึงกราบเรียนท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลได้รับทราบ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล    

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
        สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
        อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี 

  (งบประมาณ พ.ศ.2561) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 16 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน, 
                                                                  ไม่อยู่ในทีป่ระชุม 1 ท่าน -  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 16 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

  งบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี(งบประมาณ พ.ศ.2561) ค่าท่ีดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง 

มติที่ประชุม   - อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี 
                  (งบประมาณ พ.ศ.2561) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลา 
ประธานสภาเทศบาล         เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา  
  เทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  

  หลักการ   ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ  
  สิ่งก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

     1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
      และเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 จ านวน 3  รายการ เป็นเงิน 17,000,000 บาท  
      (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 2-4 
     2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
      (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 56,500,000 บาท  
      (ห้าสิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
      รายการที่ 1 และ 5 
     รวมทั้งสิ้น 5 รายการ เป็นเงิน 73,500,000 บาท (เจ็ดสิบสามล้าน- 
      ห้าแสนบาทถ้วน)   

        เหตุผล   เนื่องจากรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซ่ึงด าเนนิการก่อหน้ีผกูพันไม่ทันภายใน 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ด าเนินการขออนุมัติกันเงินต่อสภา  
        ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ายังไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน  
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (30 กันยายน 2562) รวม 5 รายการ  
      เป็นเงิน 73,500,000 บาท (เจ็ดสิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) จึงมีความ 
      จ าเป็นต้องด าเนินการขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายการดังกล่าว  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน 

   “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
    ระยะเวลาหนึ่งป ี

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา  
  เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้อง  
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  
  เปลี่ยนหรือเปลี่ยน แปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ 
  ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  
  และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
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    กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้  
     ตามข้อผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลา 
     เบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงิน 
     เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
  รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ  
  สิ่งก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน 73,500,000 บาท  
  (เจ็ดสิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน ภายใน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถาม
ประธานสภาเทศบาล       เพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
        สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 

  อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 1 3 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน, 
                                                                  ไม่อยู่ในทีป่ระชุม 4 ท่าน -  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 13 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มติที่ประชุม   - อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาล       

นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2  

  ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลเรียกร้องให้พัก 
  การประชุมเป็นเวลา 10 นาที ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  
ประธานสภาเทศบาล      เสนอขอพักการประชุมเป็นเวลา 10 นาที ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

 (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

      - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องครับ  

 (  -พักการประชุมตั้งแต่เวลา 14.50 น. – 13.00 น.-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติครับ ขณะนี้ครบเวลา 10 นาทีแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล      ผมขอด าเนินการประชุมต่อครับ  
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ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย  
                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล         ค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 
  เทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 หมวดค่าครุภัณฑ์  
  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ  พ.ศ.  2562   จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

      กองช่าง 
  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

- ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ ( Ink Tank  
  Printer) แบบกระดาษ A3 จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 29,800 บาท  
  (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
  รายการที่ 1 

  เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครระยองได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  รายการค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
  พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์     (Ink Tank Printer) แบบกระดาษ A3  
  จ านวน 2 เครื่อง เนื่องจากรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายการ 
  เครื่องพิมพ์ฯ ที่ระบุไว้ไม่สามารถจัดซื้อได้ คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้แก้ไข  
  รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายการเครื่องพิมพ์ฯ รายการดังกล่าว  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543  
  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 “การแก้ไข 
  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง 
  สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” 

     จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง  
      เพ่ือที่เทศบาลจะได้ ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล       หรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
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นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครรระยอง เขต 1  
      ขออนุญาตสอบถามในเรื่องค่าเครื่องพิมพ์ ผมได้อ่านในรายละเอียดทั้งหมด  
       จากข้อความเดิม และข้อความใหม่นัน้ มีข้อความทีต่า่งกันอยู่บรรทัดที ่4  

  จากข้างล่าง ข้อความเดิม คือ สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าโดยอัตโนมัติได้  
  ข้อความใหม่ไม่มี ตรงนี้คือที่ต้องการจะสอบถาม ประเด็นที่สองที่ต้องการ  
  จะกราบเรียนสอบถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่า  
  ในเรื่องของครุภัณฑ์ต่างๆ นั้น ของกองงานต่างๆ ที่ต้องการใช้ ความจริงแล้ว  
  ผมคิดว่าน่าจะมีการศึกษา และหาในเรื่องของรายละเอียดของเครื่องมือ  
  ต่างๆ เหล่านั้นที่ต้องการจะใช้งาน แต่ว่าท าไมในเรื่องของค่าเครื่องพิมพ์  
  แบบฉีดหมึก ซึ่งเป็นเงินจ านวน 29,800 บาท ก็ไม่ได้เป็นเงินจ านวน 
  มากมาย แต่ว่าไม่สามารถท่ีจะจัดซื้อได้นั้นเพราะเหตุใด เพราะว่าไม่มี  
  รายละเอียด หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงรุ่นแบบไหน หรืออย่างไร ตรงนี้จึง 
  ต้องการจะสอบถามเป็นความรู้ แล้วก็ต้องการจะให้เป็นบรรทัดฐานส าหรับ 
  เรื่องของการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับกองงานอ่ืนๆ ว่ามีการศึกษาในเรื่อง  
  ของรุ่น หรือเรื่องของแบบต่างๆ ดีแค่ไหน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล       เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถาม และเพ่ือความรอบคอบ  
  ในการจัดท างบประมาณในแต่ละกองงานที่จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ  
  อะไรต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันนั้น 
  เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก เมื่อเทศบาลตั้งงบประมาณในปีนี้  
  ปัจจุบันต้องส่งเรื่องเข้าจังหวัดระยองด้วย มีคณะกรรมการพิจารณา 
  คอมพิวเตอร์ ในรอบ 2 เดือน 3 เดือน คือเมื่อเทศบาลส่งเรื่องขอซื้อ  
  คอมพิวเตอร์ไปที่จังหวัดระยอง แล้วจังหวัดระยองอนุมัติกลับมา ซึ่งการ 
  ด าเนินงานนั้นจะต้องผ่านหลายขั้นตอน แต่ถ้าหากมีการซื้อช้าไป พอจะไป 
  ซื้อจริงๆ สเปคเครื่องตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้นั้นในท้องตลาดไม่มีขาย  
  แต่มีขายอีกรูปแบบหนึ่ง จึงท าให้ผิดรายละเอียดที่เทศบาลขอซ้ือ จึงมีความ 
  จ าเป็นต้องน าเรื่องเข้าท่ีประชุมสภาเทศบาลเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
  ค าชี้แจง ในรายละเอียด ขอกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ
ประธานสภาเทศบาล        

      (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
        อนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ.2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 1 5 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน -  ) 
                                                                  ไม่อยู่ในทีป่ระชุม 2 ท่าน -  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 15 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

มติที่ประชุม   - อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                               พ.ศ.2562 หมวดค่าครุภัณฑ์  

ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่าย  
                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล         งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา   
เทศบาลนครระยอง   เพื่อขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่าย  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2562  จ านวน  31,071,500  บาท  (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน- 
  ห้าร้อยบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้   

  1. ส านักปลัดเทศบาล 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ 
  รักษาความสงบภายใน 

      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1.1 เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)  จ านวน 8 เครื่อง    

  เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย รายการที่ 1.1 
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  2. ส านักการคลัง 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 
      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 

2.1 เครื่องท าลายเอกสาร แบบตัดตรง จ านวน 1 เครื่อง  
  เป็นเงิน 65,000 บาท  (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย รายการที่ 2.1 

      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
2.2 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ  

  จ านวน 1 คัน  เป็นเงิน 49,500 บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 2.2 

      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
2.3 ปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง  

  เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย รายการที่ 2.3  

                  3. กองการศึกษา 
      แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

3.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนและศูนย์พัฒนา 
  เด็กเล็กสังกัด เทศบาลนครระยอง เป็นเงิน 2,820,000 บาท  
  (สองล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
  รายการที่ 3.1 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

3.2 โครงการก่อสร้างห้องน้ า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
  เป็นเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย รายการที่ 3.2 

     3.3  โครงการก่อสร้างรั้วกั้นระหว่างโรงเรียนสาธิตเทศบาล 
  นครระยองกับวัดตรีรัตนาราม เป็นเงิน 660,000 บาท (หกแสนหกหมื่น- 
  บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 3.3 

     3.4  โครงการกั้นพนังห้องเรียนชั่วคราวโรงเรียนสาธิตเทศบาล 
  นครระยอง เป็นเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย รายการที่ 3.4 

  แผนงานการศึกษา/งานระดับมัธยมศึกษา 
      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

3.5  ปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
  (วัดโขดใต้) เป็นเงิน 990,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด 
  ตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 3.5 
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      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ 
  ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

3.6  ปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตห้องสมุดและ 
  ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง เป็นเงิน 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่น- 
  บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 3.6 

3.7  จอประชาสัมพันธ์ LED จ านวน 1 จอ เป็นเงิน 500,000 บาท    
  (ห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 3.7 

      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน  
  นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  

3.8  ออกแบบระบบไฟฟูาภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน 
  เทศบาลนครระยอง เป็นเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 3.8 

  4. ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

      แผนงานเคหะและชุมชน/งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   4.1 เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)  จ านวน 1 เครื่อง  
  เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย รายการที่ 4.1 

      แผนงานการพาณิชย์/งานโรงฆ่าสัตว์ 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

                       4.2 ติดตั้งระบบไฟฟูาและประปาส าหรับสถานที่กักและดูแลสัตว์  
  ตาม พ.ร.บ.  การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นเงิน 1,300,000 บาท  
  (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
  รายการที่ 4.2 

  5. กองการแพทย์ 

      แผนงานสาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 
      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
     5.1 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟูาแบบอัตโนมัติ (AED)  

  จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 5.1 

  ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     5.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตคลินิกชุมชนอบอุ่น  

  เป็นเงิน 205,000 บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย รายการที่ 5.2 
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      6. กองช่าง 

      แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน 
  ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

6.1 รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟูา  
  จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 2,550,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 6.1 

    6.2 เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)  จ านวน 7 เครื่อง   
     เป็นเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 

  เอกสารแนบท้าย รายการที่ 6.2 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

                        6.3 โครงการก่อสร้างถนน ถนนเรือนจ า ซอย 2 (ระยะ 3)  
  และซอยเชื่อมถนนเรือนจ ากับถนนราษฎร์อุทิศ เป็นเงิน 1,000,000 บาท  
  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 6.3 

     6.4 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ าเชื่อมระหว่าง 
  ถนนราษฎร์บ ารุง ซอย 3 และถนนทิมทาราม 4/4 เป็นเงิน 625,000 บาท  
  (หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
  รายการที่ 6.4 

     6.5 โครงการติดตั้งเสาไฟฟูาส่องสว่าง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  บริเวณเกาะกลางถนนตากสินมหาราช เป็นเงิน 483,000 บาท  
  (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
  รายการที่ 6.5 

     6.6 โครงการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างบริเวณ 
  สวนสาธารณะสวนศรีเมืองเป็นเงิน 466,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพัน- 
  บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 6.6 

                      6.7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนนครระยอง 58 (ปุาประดู)่,  
      ถนนเทศวานิช,ถนนนครระยอง 60 (ราชภัคด)ี และถนนอ านวยสุข  
      เป็นเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
      เอกสารแนบท้าย รายการที่ 6.7 
     6.8 โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ า ถนนสมุทรเจดีย์  
      (บริเวณข้างวัดปากน้ า) เป็นเงิน 1,495,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่น- 
      ห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 6.8 
     6.9 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ถนนทางไผ่ 1  

  ซอย 6 เป็นเงิน 505,000 บาท  (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียด 
  ตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 6.9 

     6.10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ า  
ถนนสมุทรคงคา  เป็นเงิน 6,723,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนสองหมื่น-     
สามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 6.10 
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      แผนงานเคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ 
  ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์อ่ืน 

6.11  เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 10 รายการ   
  เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย รายการที่ 6.11 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
6.12 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  

  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นเงิน 4,000,000 บาท  
  (สี่ล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 6.12 

                         รวม 28 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 31,071,500 บาท (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่น- 
      หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

  เหตุผล   เนื่องจาก  เทศบาลนครระยองได้ด าเนินการส ารวจการใช้จ่ายเงิน 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว ปรากฏว่ามีเงินงบประมาณเหลือจ่าย 
  จากการด าเนินการและการยกเลิกโครงการที่หมดความจ าเป็น รวมเป็นเงิน 
  ทั้งสิ้น 31,071,500 บาท (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด  คณะผู้บริหาร 
  จึงพิจารณาให้ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายจ านวนดังกล่าวโอนไปตั้งจ่าย 
  เป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือใช้ในการ 
  ปฏิบัติงาน และการจัดบริการสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
  ให้กับประชาชนในพื้นท่ี โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล 
  นครระยอง  (พ.ศ. 2561 - 2565)  และฉบับเพิ่มเติมแล้ว  

                       ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 27  
  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

                       จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง   
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล       จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภา 

  เทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล   

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมขออนุญาตเรียนถาม ในหน้าที่ 19/21   
สมาชิกสภาเทศบาล    โครงการที่ 6.10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ า  

  ถนนสมุทรคงคา 6,723,000 บาท ความยาวไม่น้อยกว่า 1,038 เมตร  
  ไม่ทราบว่าท าบริเวณไหนครับ ขออนุญาตน าเรียนสอบถาม 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหวัหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามและเพ่ือความกระจ่างในการ  
  ใช้จ่ายครั้งนี้นะครับ 1,038 เมตรนั้น ตั้งแต่ตลาดปากคลอง ไปจนถึงหน้า 
  วัดปากน้ า ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์   
ประธานสภาเทศบาล      เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในญัตตินี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีเราจะมีการ  

  น าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า GPS  
  ผมเห็นด้วยที่เราสมควรจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นนี้ เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ 
  รถยนต์จ านวนที่นั่งเกินเจ็ดที่นั่งนั้น กฎหมายมีการบังคับให้ติด GPS  
  โดยเฉพาะรถตู้นะครับ เพราะ GPS สามารถบันทึกเส้นทางการใช้รถ รวมถึง 
  การใช้ความเร็ว โดยจะบ่งบอก และเช็คได้ทั้งหมด ตรงนี้ผมเห็นด้วย  
  อีกเรื่องหนึ่ง คือ รบกวนว่าให้ท่านประธานตามไปดูเอกสารแนบท้ายญัตติ 
  ในหน้า 3/21 สิ่งที่ผมต้องการจะเรียนถามท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังฝุายบริหาร ในหัวข้อ 3.1 ในการปรับปรุง และพัฒนาระบบ 
  อินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
  เทศบาลนครระยอง ขอทราบหลักการและเหตุผล ว่ามีความจ าเป็นมากน้อย 
  ขนาดไหนที่จะต้องมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ต เพราะว่าเด็กก็ยังเล็กอยู่  
  จะมีการใช้อินเทอร์เน็ตหรืออย่างไรครับ ถ้าท่านประธานสภาเทศบาล 
  เปิดเอกสารต่อไปจะเห็นว่าโรงเรียนนครระยองก็มีการติดตั้งในเรื่อง 
  โครงการนี้ ตรงนี้ผมเห็นด้วย แต่ในกรณีที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมี 
  อินเทอร์เน็ตเพื่ออะไร จึงต้องการจะทราบเหตุผล ช่วยอธิบายให้ฟังด้วย   
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล    และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
  ก่อนอื่นผมขอชื่นชมแล้วก็ขอเป็นก าลังใจให้กับทางท่านผู้บริหาร  
  และเจ้าหน้าที่ที่มีการรวบรวมเงินงบประมาณที่เราไม่มีความจ าเป็นที่ 
  จะต้องใช้แล้วมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือก่อสร้างหรือเพ่ือจะซื้อครุภัณฑ์  
  ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ และสิ่งที่มีความจ าเป็นมากกว่า เป็นเงินทั้งหมด 
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  สามสิบเอ็ดล้านเศษ ดังที่ท่านนายกเทศมนตรีได้มีการอ่านให้กับสภา 
  เทศบาลแห่งนี้ได้ฟังว่าทั้งหมดมีโครงการต่างๆ มากมาย มีหลักการและ 
  เหตุผลอย่างไรบ้าง สิ่งที่ผมมีข้อเสนอแนะและต้องการจะกราบเรียน 
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรี คือผมอดเป็นห่วง 
  ไม่ได้ในเรื่องของโครงการต่างๆ ในเรื่องของกองการศึกษาก็ดี หรือกองช่างก็ดี  
  ผมเป็นห่วงว่าในเรื่องของโครงการที่จะมีการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างต่างๆ  
  ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนก็ดี หรือไม่ว่าจะเป็นถนนก็ดี ทั้งหมด 10 กว่าโครงการ  
  เกือบ 20 โครงการ สิ่งที่ผมกังวลคือขณะนี้ถ้าหากว่ามีการก่อสร้างต่างๆ  
  มีโครงการต่างๆ มากมายนั้น ทุกโครงการจะต้องผ่านกองช่าง โดยกองช่าง  
  จะเป็นผู้ออกแบบ เป็นคนถอดแบบ เป็นคนคิดค านวณประเมินราคา  
  แต่สิ่งที่จะมีปัญหาตามมาก็คือว่าเมื่อกองช่างมีงานล้นมือ เยอะขนาดนี้  
  เกรงว่าจะท าให้โครงการต่างๆ เหล่านี้ต้องมีการขยายเวลา มีการพับไป  
  หรือมีการกันเงิน หรือบางโครงการก็อาจจะต้องล้มเลิกไป ซึ่งก็น่าเสียดาย  
  ถ้าหากว่ามีการยืดเวลาอีก 1-2 ปี สิ่งที่ผมต้องการจะกราบเรียน 
  ท่านประธานสภาเทศบาลคือว่าทางท่านนายกเทศมนตรีมีโครงการที่จะใช้ 
  เอกชน เรียกว่า Outsource ในการที่จะมาช่วยออกแบบ บางสิ่งบางอย่าง 
  ที่เป็นงานใหญ่ หรือเป็นงานที่ต้องใช้เวลา ผมทราบดีว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่ของ 
  กองช่างอาจจะมีงานล้นมือ แล้วมีเจ้าหน้าที่ที่อาจจะไม่เพียงพอ ยกตัวอย่าง  
  ว่าท่านผู้อ านวยการกองช่างก็จะขอลาออกไปแล้ว ฉะนั้น สิ่งต่างๆเหล่านี้  
  ผมจึงมีความกังวลว่าถ้าหากว่างานไปกระจุกตัวอยู่ที่กองช่าง และต้องรอแบบ  
  เพราะว่าแบบไม่ได้ออกแบบมาแล้วสามารถท าได้ทันที บางทีต้องมีการแก้ไข  
  ต้องมีการที่จะมาดู ต้องมีการที่จะรื้อแบบต่างๆ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
  กว่าแบบจะออกมาแต่ละงาน ซึ่งใช้เวลานาน แล้วก็จะเป็นการเสียโอกาส  
  สิ่งที่บางครั้งมีความจ าเป็นจะต้องใช้ก็ไม่ได้ใช้ ผมจึงมีความคิดว่าถ้าหากว่า  
  เป็นไปได้บางโครงการซึ่งเป็นโครงการใหญ่ๆ ซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากมาย  
  ต้องใช้ระยะเวลานานๆ เรา Outsource ได้หรือไม่ครับ ผมคิดว่าข้อบังคับ 
  ของกฎหมายน่าจะเปิดให้เราสามารถท าได้ ถ้าหากว่ามีความเป็นไปได้นั้น  
  น่าจะมาพิจารณาตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหวัหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้มีความเป็นห่วงในหลายๆ เรื่อง  
  ในหลายๆโครงการ ต้องขอเรียนชี้แจงท่านแรกก่อนครับ ขอเอ่ยนามครับ 
  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ได้เป็นห่วง 
  สอบถามเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ซึ่งเรื่องนี้ผมได้หารือกับ 
  ทางโรงเรียนต่างๆแล้ว และได้เชิญเจ้าหน้าที่บริษัท TOT มาหารือด้วย  
  ซึ่งท่านได้ชี้แนะว่าอนาคตข้างหน้า อินเทอร์เน็ต การสื่อสารต่างๆ  
  มีความหมายส าหรับโรงเรียนมาก ไม่เฉพาะเด็กอย่างเดียว ครูต้องเรียนรู้  
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  ต้องรับข้อมูลทางโซเชียลค่อนข้างมาก จึงควรจะเริ่มต้นเสียตั้งแต่ตอนนี้  
  ผมถามเจ้าหน้าที่บริษัท TOT ว่าจะติดตั้งอินเทอร์เน็ตเฉพาะตัวอย่าง 
  โรงเรียนได้หรือไม่ บริษัทฯ บอกว่ามันไม่คุ้มค่า ถ้าเกิดติดก็ควรจะติด  
  ทุกโรงเรียนเลย แม้แต่ศูนย์เด็กเล็กก็ควรจะมี รวมทั้งสวนศรีเมือง ซึ่งท่านจะ 
  สังเกตเห็นว่าตอนนี้เริ่มมีติดตั้งแล้ว มี wifi ไปติด มีกล้องวงจรปิดไปติด 
  ที่สวนศรีเมืองแล้ว และต่อไปอนาคตข้างหน้าเทศบาลก็มีโครงการท่ีจะใช้ 
  บริการ TOT ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นจ านวน 1,000 ตัว ซึ่งสามารถลิงค์ 
  กับโรงพักได้ทันที ถือว่าค่อนข้างจะทันสมัยมาก  จึงคิดว่าต่อไปนั้นเทศบาล  
  เราก็จะเป็นเมือง EEC เป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองอุตสาหกรรม มีคนเข้ามา 
  เยอะมาก เราต้องสร้างความม่ันใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้ที่จะ  
  มาอยู่อาศัยในระยองให้มาก เพื่อความมั่นใจ อย่างน้อยก็เป็นการสร้าง  
  เศรษฐกิจให้กับจังหวัดระยอง ต้องกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ได้ทราบ อีกท่านหนึ่งขอเอ่ยนามครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  
  มโนพรศิริกุล ที่ได้เสนอแนะเชิงเป็นห่วง ก็จะรับข้อเสนอแนะนี้ไปว่าสามารถ  
  Outsource จ้างให้เอกชนออกแบบได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้มีระเบียบอยู่ครับ  
  เป็นระเบียบที่ค่อนข้างอึดอัดใจครับ ว่าถ้าหากจะไป Outsource โดยทันท ี
  ก็ไม่ได้ เราต้องท าหนังสือไปถึงหน่วยงานราชการด้วยกันก่อน ไม่ว่าจะเป็น  
  การโยธา สามารถช่วยเราได้หรือไม่ ออกแบบได้หรือไม่ ต้องให้เขาปฏิเสธ 
  มาก่อนในหลายๆ หน่วยงานว่าไม่สามารถจะช่วยได้ และต้องมีเหตุผล 
  เพียงพอว่าก าลังของเรานั้นไม่เพียงพอจริงๆ ที่จะไปจ้างคนนอกได้ มิฉะนั้น  
  จะถูกหน่วยงานองค์กรอิสระตรวจสอบถึงขั้นเล่นงานเรียกเงินคืนได้ แต่จะมี  
  อยู่เรื่องหนึ่งที่ 70,000 บาท คือค่าจ้าง เหมือนให้ศึกษาออกแบบเกี่ยวกับ 
  เรื่องไฟฟูา วันนั้นผมได้ถามช่างไฟฟูาแล้ว ก่อนที่ผมจะตั้งงบประมาณ  
  เราสามารถออกแบบเองได้หรือไม่ ไฟฟูาในห้องสมุดมันเกิดการช็อตบ่อยมาก  
  ผมเกรงว่าจะเกิดไฟช็อตแล้วจะเกิดไฟไหม้ห้องสมุด จะเกิดการเสียหายอย่าง  
  ใหญ่หลวง ฉะนั้นทางช่างไฟฟูาบอกว่าถ้าเกิดให้มาดูระบบไฟทั้งหมดเลย  
  เดินสายไฟใหม่ หรืออะไรยังไงต่างๆ มันเกินสมรรถภาพ ช่างไฟบอกเลยว่า  
  มันเกินสมรรถภาพ ขอให้ตั้งงบประมาณจ้างศึกษาระบบไฟทั้งหมด  
  ในห้องสมุดทั้งหมดเลยว่าใช้เงินประมาณเท่าไร ถ้าหากว่าจะจ้างศึกษา 
  ออกแบบเกี่ยวกับระบบไฟฟูา น่าจะอยู่ไม่เกิน 70,000 บาท จึงตั้งงบประมาณไว้  
  จ านวน 70,000 บาท ผมถามว่าแล้วเรื่องออกแบบถนน และอาคารเรียน 
  อะไรต่างๆ  เขาบอกว่ายังพอสู้ไหว ถ้าหากว่าไม่ไหวก็ขอให้นายกเทศมนตรี  
  ตั้งโอทีก็แล้วกัน ให้เจ้าหน้าที่ท านอกเวลาในช่วงกลางคืน ก็ถือว่าเป็นโอกาสด ี
  ที่ว่าอย่างน้อยทุกคนก็มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจที่จะช่วยงานราชการ  
  ให้เร่งรัด และรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงกราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลแห่งนี้ได้ทราบ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล        

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

  อนุมัตโิอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 1 6 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน -  ) 
                                                                  ไม่อยู่ในทีป่ระชุม 1 ท่าน -  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 16 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณ 

  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
                    พ.ศ.2562 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน 
ประธานสภาเทศบาล      งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

  เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล     
  นครระยอง เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2562 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี ้

  หลักการ   ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
  จ านวน 77 รายการ เป็นเงิน 112,036,100 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้าน- 
  สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
  หน้าที่ 1-5  

              2.  เงินเหลือจ่ายและเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2562 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 28 รายการ  
      เป็นเงิน 31,071,500 บาท (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย หน้าที่ 6 – 8 รวมทั้งสิ้น 105 รายการ  
      เป็นเงิน 143,107,600 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดพัน- 
      หกร้อยบาทถ้วน) 

  เหตุผล   เนื่องจากรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ยังมีรายการที่ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ 
  ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30 กันยายน 2562)  
  และเทศบาลนครระยองยังมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงาน/ 
  โครงการ ที่ก าหนดไว้ต่อไปอีก รวมทั้งสิ้น 105 รายการ  
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  เป็นเงิน 143,107,600 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดพัน - 
  หกร้อยบาทถ้วน)  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภาเทศบาลไปอีกหนึ่งปี 

        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
       การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง  
         ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หมวด 5  
       การกันเงิน                                                                                            

      “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
       ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร 
        ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
       ระยะเวลาหนึ่งป ี

     กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา  
  เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้อง  
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
  หรือเปลี่ยน แปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย 
  เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการ 
  ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

    กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้  
     ตามข้อผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลา 
     เบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงิน 
      เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

                         จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
       งบประมาณ  พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
       จ านวน 104 รายการ เป็นเงิน 142,607,600 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้าน- 
       หกแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินภายใน 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล      จะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ผมได้อ่านดูตามรายการที่ขอกันเงินทุกรายการแล้วปรากฏว่ามีอยู่หนึ่ง 
  โครงการที่ผมเคยน าเสนอ ผมจ าได้ว่าตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 13,500,000 บาท  
  ไม่มีในนี้หมายความว่าคงจะตกไปนะครับ แล้วด้วยเหตุผลใดผมจึงต้องการ 
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  จะขอค าชี้แจงเนื่องจากว่าโครงการนี้ผมก็ติดตามอยู่ตลอด แล้วประชาชน  
  ที่เขาฟังการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านก็ได้สอบถามมาว่าเป็นโครงการที่มี  
  ประโยชน์ เห็นเงียบไปจึงต้องการจะสอบถามท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหวัหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามถึงโครงการดังกล่าว  
  จ านวนเงินสิบสามล้านกว่าบาท  ซึ่งสภาเทศบาลแห่งนี้ได้อนุมัติให้ไปใช้จ่าย 
  แต่ปรากฏว่าเมื่อตั้งงบประมาณไปแล้วก็ได้ท าโครงการดังกล่าว ประกาศหา  
  ผู้รับจ้างหลายครั้งแต่ไม่มีผู้ใดมายื่นซื้อซองเลยจึงไม่สามารถด าเนินการได้  
  เงินดังกล่าวจึงต้องตกไป แต่ถึงแม้จะตกไปก็ไปเป็นเงินสะสม ซึ่งเร็วๆนี้ก็จะ  
  น าเงินสะสมนั้นมาท าโครงการเพื่อพัฒนาเทศบาลนครระยองต่อไป  
  จึงกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลแห่งนี้ได้ทราบ ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล       

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
        สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 

  อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 1 6 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน -  ) 
                                                                  ไม่อยู่ในทีป่ระชุม 1 ท่าน -  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 16 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

มติที่ประชุม   - อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ระเบียบวาระท่ี 11 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบในการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศ 
                     ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 11 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล         ในการรับมอบพัสดทุี่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครระยอง 
           เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญตัติครับ  
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

  นครระยอง เพ่ือขอความเห็นชอบในการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ 
  ของเทศบาลนครระยอง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขอความเห็นชอบในการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ 
  ของเทศบาลนครระยอง  รายละเอียด ดังนี้ 

เทศบาลนครระยอง ได้รับหนังสือจากชมรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเมืองเก่า  
  ระยอง เลขท่ี ร.ย. 19/2562 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอยืนยัน 
  การส่งมอบโอนวัตถุฯ ในพิพิธภัณฑ์บ้านสัตย์อุดม โดยก าหนดเงื่อนไขให้ 
  เทศบาลนครระยองจัดหาสถานที่จัดเก็บและจัดแสดงให้ประชาชนและ 
  นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ (เอกสารแนบท้าย 1)  ซึ่งเทศบาลฯ  
  ได้ด าเนินการส ารวจและแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบสภาพวัตถุฯ  
  และประเมินราคาพัสดุในพิพิธภัณฑ์บ้านสัตย์อุดม (เอกสารแนบท้าย 2)   
  ซึ่งด าเนินการแบ่งประเภทบัญชีรายการวัสดุออกเป็นหมวดหมู่ได้ 15  
  หมวดหมู่ จ านวน 424 รายการ เป็นมูลค่า 236,650 บาท  
  (เอกสารแนบท้าย 3) และบัญชีรายการครุภัณฑ์ได้ 6 หมวดหมู่  
  จ านวน 70 รายการ เป็นมูลค่า 103,100 บาท (เอกสารแนบท้าย 4)   
  รวมรายการวัสดุครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 494 รายการ รวมเป็นมูลค่า 339,750 บาท  
  ประกอบด้วย 

           บัญชีรายการวัสดุ 
  1. รูปภาพ  จ านวน  74    รายการ  มูลค่า 34,200 บาท 
  2. เครื่องมือช่าง จ านวน  77    รายการ  มูลค่า 31,400 บาท 
  3. เครื่องแก้ว  จ านวน  23    รายการ  มูลค่า 6,050   บาท 
  4. ปูนปั้น  จ านวน  2      รายการ  มูลค่า 8,000   บาท 
  5. เครื่องประดับ จ านวน  13    รายการ  มูลค่า 3,260   บาท 
  6. เครื่องมือหิน      จ านวน   2 รายการ   มูลค่า    1,000 บาท 
  7. เงินตรา       จ านวน   1 รายการ   มูลค่า      300 บาท 
  8. เครื่องปั้นดินเผาเคลือบ  จ านวน 32 รายการ   มูลค่า 25,700 บาท 
  9. เครื่องใช้งานทองเหลือง  จ านวน 29 รายการ   มูลค่า 23,250 บาท 
  10. เครื่องใช้สแตนเลส     จ านวน    6 รายการ   มูลค่า   1,500 บาท 
  11. ทรัพยากรธรรมชาติ    จ านวน    9 รายการ   มูลค่า 27,000 บาท 
  12. เครื่องใช้งานไม้     จ านวน  23 รายการ   มูลค่า 14,380 บาท 
  13. เครื่องใช้งานโลหะ     จ านวน  10 รายการ   มูลค่า 10,800 บาท 
  14. หนังสือเก่า     จ านวน 105 รายการ  มูลค่า 39,210 บาท 
  15. ภาชนะดินเผา     จ านวน  18 รายการ   มูลค่า 10,600 บาท 
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  รายการวัสดุทั้งสิ้น 424 รายการ   รวมเป็นมูลค่า 236,650 บาท 
  บัญชีรายการครุภัณฑ์ 
  1) รายการ เครื่องใช้งานโลหะ จ านวน 9 รายการ มูลค่า 19,000 บาท 
  2) รายการ เครื่องใช้ไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 34 รายการ  
      มูลค่า 26,000 บาท 
  3) รายการ ตะเกียง จ านวน 12 รายการ มูลค่า 14,900 บาท 
  4) รายการ ยานพาหนะ จ านวน 2 รายการ มูลค่า 12,500 บาท 
  5) รายการ เครื่องบดหิน จ านวน  2 รายการ มูลค่า 1,800  บาท 
  6) รายการ เฟอร์นิเจอร์งานไม้ จ านวน 11 รายการ มูลค่า 28,900 บาท 
  รายการครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 70 รายการ รวมเป็นมูลค่า 103,100 บาท 
  รวมบัญชีรายการวัสดุและบัญชีรายการครุภัณฑ์ จ านวน 494 รายการ  
  เป็นเงินทั้งสิ้น 339,750 บาท(สามแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบ- 
  บาทถ้วน) 

      เหตุผล 
     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543  

  ได้ก าหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้โดยแบ่งตามประเภทของเทศบาล ดังนี้   
  มาตราที่ 50 (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
  วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มาตราที่ 56 (8) การส่งเสริมกิจการการ 
  ท่องเที่ยว ประกอบกับ พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและข้ันตอนการ 
  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16  
  ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ 
  ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
  ของตนเอง ดังนี้   (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ  
  จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น  

โดยชมรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเมืองเก่าระยอง (ถนนยมจินดา) มีหนังสือ                     
  ที่ ร.ย. 09/2562 ลงวันที่ 19 สิงหาคม  2562 เรื่อง ขอยืนยันการ 
  ส่งมอบโอนวัตถุฯ ภายในพิพิธภัณฑ์บ้านสัตย์อุดม จ านวน 494 รายการ  
  โดยที่ประชุมได้มีมติ มอบพัสดุ/ครุภัณฑ์ เช่น ภาพถ่าย และสิ่งของเครื่องใช้ 
  ต่างๆ ที่แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวระยองให้แก่เทศบาลนครระยอง  
  เป็นผู้ดูแล โดยมีเงื่อนไขว่า “ให้เทศบาลนครระยองจัดหาสถานที่จัดเก็บและ 
  จัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้” 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
  บริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 (3) ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
  ของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสูงสุด 
  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ตามล าดับ ดังนั้น กรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ องค์กรปกครอง  
  ส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็น 
  อ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543&action=edit&redlink=1
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แต่เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ  
  กรณีท่ีมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณขององค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้อง 
  ก าหนดให้สภาท้องถิ่นท่ีมีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่อง 
  ดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ 
  บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  

ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร 
  ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  
  ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยงานบริหารราชการ 
  ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 
  สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบในการรับมอบพัสดุ ที่มีผู้อุทิศให้  
  เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครระยองจากสภาเทศบาลนครระยอง   
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอกราบเรียนว่าทางกลุ่มอนุรักษ์ 
  และชมรมฯ ไม่มีรายรับเข้ามาเพียงพอที่จะดูแลทรัพย์สินดังกล่าว เนื่องจากว่า 
  เป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมจิตใจ และในอดีตท่ีผ่านมาก็ต้องการ 
  จะมอบของสิ่งนี้ให้กับเทศบาลดูแล และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
  แต่เนื่องจากว่าเทศบาลจะไปเช่าบ้านสัตย์อุดมต่อ เพื่อเอาสิ่งของเหล่านี้ที่  
  อยู่ข้างในอยู่แล้วนั้นไว้ที่เดิม แล้วจัดเป็นศูนย์บริการการท่องเที่ยว  
  เพ่ือท่องเที่ยวถนนยมจินดาแห่งนี้ จึงต้องน าเรื่องนี้มาขอสภาเทศบาล 
  เพ่ืออนุมัติให้ความเห็นชอบอนุมัติที่จะรับของพวกนี้ ขอบคุณครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล         

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ส าหรับในญัตตินี้ โดยส่วนตัว 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมเห็นด้วยนะครับ เพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องของศิลปวัฒนธรรม และความ
      เป็นมาดั้งเดิมของพ่ีน้องชาวระยอง แต่ยังเป็นห่วงในเรื่องของการบริหาร  

  จัดการ ตามเงื่อนไขตรงที่ว่าการส่งมอบวัตถุ โอนวัตถุพิพิธภัณฑ์บ้านสัตย์อุดม  
  โดยส่งเงื่อนไขให้เทศบาลนครระยอง จัดหาสถานที่จัดเก็บ และจัดแสดงให้ 
  ประชาชนนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้นั้น ผมต้องการจะทราบว่า 
  ในส่วนของเทศบาลนครระยองมีการบริหารจัดการอย่างไร เช่น เรื่องสถานท่ี 
  ว่าใครเป็นผู้ดูแล การเยี่ยมชมเป็นอย่างไร ใครเป็นเจ้าภาพในการดูแลรักษา  
  แล้วถ้าหากว่าของเสียหายจะท าอย่างไร ขออนุญาตทราบแนวทางครับ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหวัหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่างแก่  
  สภาเทศบาลแห่งนี้ ต้องขอกราบเรียนว่าเทศบาลเองนั้นมีนโยบายที่จะเช่า 
  บ้านสัตย์อุดม ซึ่งได้เจรจาติดต่อไว้แล้ว และท่านเจ้าของบ้านก็ยินดีที่จะให้ 
  เทศบาลเช่าเป็นระยะเวลายาวนานเลย เป็น 10 ปี เพื่อที่ว่าจะได้น าสิ่งของ 
  เหล่านี้อยู่ในบ้านสัตย์อุดมเช่นเดิม ซึ่งเทศบาลนครระยองจะมีหน่วยงาน   
  ท่องเที่ยวที่จะจัดเจ้าหน้าที่ลงไป ต่อไปคงต้องไปบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่อง 
  การท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ลงไปดูแล มีการปิด-เปิด ที่เป็นเวลา ซึ่งตรงนี้ 
  น่าจะเป็นประโยชน์แก่จังหวัดระยองเก่ียวกับเรื่องการท่องเที่ยว จึงต้องการ   
  จะกราบเรียนให้สภาเทศบาลแห่งนี้ได้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
        สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

  เห็นชอบในการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครระยอง 
  โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 1 6 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน -  ) 
                                                                  ไม่อยู่ในทีป่ระชุม 1 ท่าน -  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 16 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบในการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศ 

  ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครระยอง 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบในการรับมอบพัสดุท่ีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครระยอง 

ระเบียบวาระท่ี 12 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบการท าความตกลงร่วมมือจัดท า 
                       บริการสาธารณะในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 12 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล         การท าความตกลงร่วมมือจัดท าบริการสาธารณะในการบริหารจัดการขยะ 

  ติดเชื้อ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เชิญท่านนายกเทศมนตร ี
  เสนอญัตติครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
       ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง 

  เพ่ือขอความเห็นชอบการท าความตกลงร่วมมือจัดท าบริการสาธารณะใน  
  การบริหารจัดการ  ขยะติดเชื้อร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขอรับความเห็นชอบการท าความตกลงร่วมมือจัดท าบริการ 
  สาธารณะในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อร่วมกับองค์การบริหารส่วน 
  จังหวัดระยอง  

  เหตุผล   ด้วยจังหวัดระยอง  แจ้งว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
  ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ 
  คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด  เงินอุดหนุนประจ าปี พ.ศ.2559   
  โครงการก่อสร้างระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ 
  ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว และได้เปิดให้บริการเก็บ ขน  และก าจัด 
  มูลฝอยติดเชื้อ จากสถานบริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง  
  ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง  เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา   
  ซึ่งระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวมีความพร้อมสามารถรองรับมูลฝอย  
  ติดเชื้อในพ้ืนที่เข้ามาก าจัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพ่ือให้การ  
  ด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตามกฎหมายและ 
  ระเบียบที่เก่ียวข้อง  และสนับสนุนผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ทั้ง 67 แห่ง ในจังหวัดระยอง จัดท าบันทึกข้อตกลงในการบริหารจัดการ 
  ขยะติดเชื้อในพ้ืนที่จังหวัดระยอง  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ  
  สาธารณสุข พ.ศ.2535  มาตรา  18  การเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 
  หรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ   
  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้และตาม 
  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น (ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558) ข้อ ๒ การท าความ 
  ตกลงร่วมมือกันในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง  
  ส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้ หากเป็นพ้ืนที่ติดต่อกัน  
  และประชาชนในพื้นท่ีนั้นได้รับประโยชน์จากการจัดท าบริการสาธารณะนั้น 
  โดยตรง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

     (๑) เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  
  ว่าด้วยการก าหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจาย 
  อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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      (๒) เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กร 

  ปกครองส่วนท้องถิ่น จะด าเนินการเอง หรือเป็นภารกิจหรือโครงการที่ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพ่ือเกิดประโยชน์ แก่ประชาชน  
  ในท้องถิ่น  

     ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงเป็น 
  หนังสือ และน าเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ ให้รายงาน 
  และจัดส่งส าเนาบันทึก ข้อตกลงให้ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ทราบด้วย  

                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบการท าความตกลงร่วมมือจัดท า  
  บริการสาธารณะในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อร่วมกับองค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาให้ความ 
  เห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ต้องกราบเรียน 
  เพ่ิมเติมว่าเดิมนั้นเทศบาลนครระยองมีขยะติดเชื้อในเขตเทศบาล  
  และได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนเก็บขนและน าขยะไปท าลายที่จังหวัดชลบุรี 
  โดยด าเนินการเช่นนี้เป็นประจ าทุกปีงบประมาณ แต่เมื่อ 2-3 ปี ต่อมา  
  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับงบประมาณและเงินอุดหนุนท าโรงงาน 
  เตาเผาขยะติดเชื้อ ในพ้ืนที่บ่อขยะที่ต าบลทับมา โดยสร้างเสร็จเรียบร้อย 
  เมื่อเดือนพฤษภาคม ซึ่งสามารถรองรับขยะติดเชื้อทั้ง 67 แห่ง ในจังหวัด 
  ระยองได้ เทศบาลจึงเห็นควรว่าเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดท าตรงนี้ 
  เสร็จแล้วก็น่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้องถิ่นต่างๆก็ควรจะรวบรวม 
  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะมีรถมาเก็บขนให้ด้วย โดยคิดค่าบริการ  
  ซึ่งก็น่าจะไม่แพงกว่าเอกชนที่มารับบริการ และน่าจะเกิดประโยชน์กับ 
  ท้องถิ่นทุกแห่ง รวมทั้งเกิดประโยชน์กับจังหวัดระยอง จึงน าเรื่องนี้มาขอ 
  อนุมัติจากสภาเทศบาลแห่งนี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล    ประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ เชิญท่านสมาชิก 

  สภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมต้องการจะขอเป็นความรู้นะครับ ต้องการจะเรียนถามท่านประธานสภา  

  เทศบาลผ่านไปยังฝุายผู้บริหารว่าเมื่อเทศบาลต้องน าขยะติดเชื้อไปก าจัด 
  ที่ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พอจะตอบได้หรือไม่ครับ  
  ว่าเทศบาลจะต้องจ่ายค่าบริการในราคาตันละเท่าไร ขอบคุณครับท่าน  
  ประธานสภาเทศบาล 

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

  ขอกราบเรียนว่าเดิมเทศบาลจ้างเอกชนเก็บในราคากิโลกรัมละ 18 บาท 
  แต่เมื่อมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสามารถสร้างโรงเตาเผาขยะ 
  ติดเชื้อได้แล้ว โดยการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  จึงท าให้เทศบาลจ่ายค่าบริหารจัดการในราคากิโลกรัมละ 13 บาท 
  กราบเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตร ีเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
        สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ 
          การท าความตกลงร่วมมือจัดท าบริการสาธารณะในการบริหารจัดการขยะ 
        ติดเชื้อ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 1 6 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน -  ) 
                                                                  ไม่อยู่ในทีป่ระชุม 1 ท่าน -  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 16 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบการท าความตกลงร่วมมือ 

  จัดท าบริการสาธารณะในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ร่วมกับองค์การ 
  บริหารส่วนจังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบการท าความตกลงร่วมมือจัดท าบริการสาธารณะในการ 
  บริหารจัดการขยะติดเชื้อ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง       

ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหวัหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  

  เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องงานบุญครับ เนื่องจากว่าทางเทศบาลได้ไปสร้าง 
  สะพานชั่วคราวซึ่งคาดว่าในเดือนตุลาคมนี้น่าจะแล้วเสร็จ สามารถใช้บริการ 
  ให้ประชาชนข้ามไปได้ ก็ได้ท าอะไรต่างๆ ในบริเวณพ้ืนที่ปากน้ า ผมจึงมี 
  ความคิดว่าเมื่อเทศบาลไปท าโครงการใหญ่ๆ แล้วอนาคตข้างหน้า เทศบาล 
  ก็จะสร้างสะพานอีก จึงต้องการจะไปท าโรงทานที่วัดปากน้ า เพื่อแผ่อุทิศ  
  ส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับในบริเวณปากน้ าทั้งหมด ให้รับรู้ว่าเราได้มาท าการ 
  อะไรในที่ของท่าน จึงถือโอกาสเลี้ยงพระไปเลย ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  
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  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ข้าราชการทุกท่าน ที่ว่างจาก 
  ภารกิจก็ขอเรียนเชิญไปร่วมงานด้วยครับ ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลกินเจ  
  ในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 สถานที่จัดงาน คือ วัดปากน้ า โดยจะมี 
  การเลี้ยงพระเพล และขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมโรงทานด้วยกัน  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์   
ประธานสภาเทศบาล      มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล     ผู้ทรงเกียรติ ผมต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง  

  ผู้บริหาร คือ เมื่อ 2-3 วันก่อน ผมกับเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลบางท่าน 
  ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง มีการไปเยี่ยมชม  
  ในเรื่องของการเอกซเรย์ ที่ทางสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้มีการอนุมัติ  
  งบประมาณให้ จ านวน 2,000,000 บาท เพื่อไปซื้อเครื่องเอกซเรย์  
  จึงต้องการจะประชาสัมพันธ์ว่าขณะนี้คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง  

     มีเครื่องเอกซเรย์ ซึ่งเป็นเครื่องที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง  
  สามารถที่จะรองรับประชาชนที่ต้องการที่จะไปเอกซเรย์ดูในเรื่องของความ  
  เจ็บปุวย หรือในเรื่องของร่างกายได้เป็นอย่างดี เป็นระบบแบบปรับทิศทาง 
  ที่เจ้าหน้าที่ได้อธิบายให้ฟัง อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องการจะกราบเรียนในเรื่องของ  
  การขอขยายห้องกายภาพบ าบัด เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า 
  เทศบาลมีการโอนในเรื่องของคนไข้ก็ดี คือเรื่องของการตรวจรักษาคนไข้นั้น  
  จะเป็นคนไข้จากโรงพยาบาลระยองมาด้วย คนที่มาใช้บริการที่คลินิกชุมชน 
  อบอุ่นฯ จึงมีจ านวนมากขึ้น จากสถิติที่ได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ ส่วนใน 
  เรื่องของห้องกายภาพบ าบัดที่ผมได้มีโอกาสไปดูนั้นขณะนี้ค่อนข้างจะคับแคบ  
  มีเตียงที่สามารถจะให้บริการประชาชนอยู่จ านวน 3 เตียงเท่านั้น ซึ่งในห้องนี้  
  มีเจ้าหน้าที่ไม่กี่คน แล้วก็มีเตียงอยู่จ านวนน้อย เมื่อก่อนนี้ 2-3 ปีที่แล้วนั้น  
  เจ้าหน้าที่ได้บอกว่ามีจ านวนประชาชนผู้มาใช้บริการนั้น เฉลี่ยวันละไม่ถึง  
  10 คน แต่ปัจจุบันนี้มีเพิ่มขึ้นไปจนถึงเฉลี่ยวันละ 30 คน ซึ่งเตียง 
  ไม่เพียงพอ จึงต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป  
  ยังผู้บริหารว่าหากมีการขยายพื้นท่ีเพ่ือรองรับประชาชนที่ไปใช้บริการก็จะ 
  เป็นการดี เพราะว่าขณะนี้ทราบมาว่าบางครั้งคนไปใช้บริการต้องรอคิวกัน  
  เป็นสัปดาห์ เมื่อเทศบาลจะมีการบริการประชาชนก็น่าจะดูแลตรงนี้ให้ทั่วถึงด้วย  
  อีกอย่างหนึ่งคือว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องของการท ากายภาพบ าบัดนั้นเป็นสิ่ง 
  ที่จ าเป็น เวลาเราเจ็บปุวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูก ด้านต่างๆ หรือปวด 
  เมื่อยเส้นเอ็นต่างๆ นั้น ไปพบแพทย์ก็จะแนะน าให้มาท ากายภาพบ าบัด  
  ซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับประชาชนที่มาใช้บริการ อีกเรื่องหนึ่ง  
  คือ เรื่องของห้อง ER (EMERGENCY ROOM) หรือห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
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  ซึ่งตรงนี้ของเทศบาลนครระยองมีอยู่ แต่ว่าใช้งานอาจจะยังไม่ค่อยเต็ม  
  ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เพราะว่ามีการให้บริการรวมในห้องนั้น ไม่มีห้องท่ี 
  จะไปสังเกตอาการผู้ปุวย ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกมาว่าถ้าเป็นไปได้ห้องนี้ก็น่าจะมี 
  การพิจารณาและปรับปรุงเพิ่มเติม จึงกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหารว่าถ้ามีโอกาสก็น่าจะมีการทบทวน และตั้งงบประมาณ 
  เพ่ิมเติมตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล   
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
     ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  
      ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ใช้เวลาว่างเข้าไปเยี่ยมชมและเข้าไปดู  
          การปฏิบัติงานของคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง และดูเครื่องมือแพทย์  
      และได้น าข้อมูลมาเสนอแนะต่อสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ต้องกราบเรียน 

  ว่าห้องกายภาพบ าบัดก็ได้รับรายงานจากทางคลินิกชุมชนอบอุ่นฯแล้ว 
  ว่าห้องมีจ านวนไม่เพียงพอกับการให้บริหารประชาชน เนื่องจากปัจจุบัน 
  มีจ านวนผู้ปุวยมากขึ้น ตรงนี้ผมได้ก าชับทางสถาปนิกของเทศบาล  
  คือ นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง ให้ไปดูพ้ืนทีว่่า 
  จะสามารถขยายต่อด้านหลังได้หรือไม่ หรือด้านหลังตรงบริเวณโรงจอดรถ 
  สามารถก่อสร้างเป็นอาคาร 2 ชั้น หรือ อาคาร 3 ชั้น ได้หรือไม่ แล้วท า 
  สะพานเชื่อมต่อไปเพื่อจะขยายห้องกายภาพบ าบัดให้มีบริเวณเพ่ิมมากข้ึน  
  เพราะต่อไปผมก็มีความม่ันใจว่าคลินิกชุมชนอบอุ่นฯ จะต้องตรวจถึง 
  เด็กแรกเกิด ยังไม่เกิด  ตั้งครรภ์ โดยจะมีการให้ตรวจครรภ์ด้วย และการ 
  ตรวจครรภ์จะต้องแยกต่างหากเลย ไม่เข้าไปอยู่ในศูนย์ตรวจ โดยจะต้อง 
  แยกเป็นการตรวจครรภ์ การรับฝากครรภ์ คือผมก็คิดต่อไปเลยว่าต้องขยาย 
  แน่นอน เพราะเนื่องจากว่าเทศบาลนครระยองได้ท าบันทึกข้อตกลงแล้วว่า  
  โรงพยาบาลระยอง สาขาจันทอุดมนั้นปิดไปแล้ว ทางโรงพยาบาลก็จะ 
  ผลักดันผู้ปุวยให้มาดูแลรักษาท่ีคลินิกชุมชนอบอุ่นฯ โดยโรงพยาบาลได้ 
  ส่งแพทย์ และพยาบาล มาช่วยด้วย จึงจะสามารถดูแลได้ทัน และก็เกิด 
  ประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง คือ ตอนนี้โรงพยาบาลได้ส่งยามาช่วยด้วย โดยที่ 
  เทศบาลไม่ต้องไปซื้อเลย ซึ่งต่อไประยะยาวก็คิดว่าปีหนึ่งคิดเป็นเงินจ านวน  
  หลายล้านบาทที่เทศบาลไม่ต้องซื้อยา เทศบาลก็สามารถบริการได้ทัน  
  และคิดว่าการกายภาพบ าบัดนั้น ทางสถาปนิกคงมารายงานให้ทราบว่าพ้ืนที่ 
  ควรจะใช้อย่างไรดี แต่ก็ต้องการจะกราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ให้ได้รับทราบว่าทางคณะผู้บริหารเองนั้นก็มีโครงการที่จะสร้างคลินิกอย่างนี้  
  อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเหมือนแบบเดิมเลย โดยจะไปสร้างที่เขตท่าบรรทุก เพราะว่า 
  เขตเทศบาลนั้นมีประชากรจ านวนหกหมื่นกว่าคน คลินิกชุมชนอบอุ่นฯ  
  รับได้ประมาณ 35,000 คน ฉะนั้นอีกประมาณ 30,000 คน คือเนินพระ 
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  กับเขตปากน้ า ต่อไปถ้าหากว่าไปสร้างตรงท่าบรรทุก ก็จะไปใช้บริการตรงนั้น  
  เพราะเราเล็งว่าอนาคตข้างหน้าท้องถิ่นต้องรับดูบริการในเรื่องปฐมภูมิ 
  ในเบื้องต้น และคิดว่าเมื่อเรารับปฐมภูมิเต็มรูปแบบในเบื้องต้นแล้วนั้น  
  เงินส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวนปีละประมาณ 60 ล้าน 
  ก็จะไม่ไปที่โรงพยาบาลแล้ว ซึ่งก็จะตกมาที่ท้องถิ่นโดยตรงเลย ซึ่งช่วง 
  นั้นเองเทศบาลก็จะมีเงินบริหารจัดการโดยไม่ต้องใช้เงินงบประมาณของ  
  ท้องถิ่นโดยตรง โดยจะรับเงินจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
  มาใช้ในการบริหารจัดการก็น่าจะเพียงพอ จึงคิดว่าเรามีความตั้งใจว่าจะ 
  บริการสาธารณะในด้านนั้นอีกด้านหนึ่ง จึงกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  
ประธานสภาเทศบาล   มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล     ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ขอบคุณค าชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรีที่ได้กรุณาชี้แจง และได้มี  
  การคาดหมายว่าจะมีการก่อสร้างในเรื่องของคลินิกอบอุ่นแห่งท่ี 2 ซึ่งตรงนี้  
  ต้องการจะฝากไว้ว่าให้มีการศึกษา มีการดูให้ดี ว่าน่าจะมีการศึกษาเอาข้อดี  
  ข้อเสียต่างๆ ของคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยองที่มีอยู่แล้วนั้น น ามา  
  ศึกษาพิจารณาดูว่าเทศบาลควรจะสร้างแบบไหนอย่างไร ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง 
  ที่ผมต้องการจะสอบถามความคืบหน้าในเรื่องของอาคารส านักงานเทศบาล  
  แห่งใหม่ ท่านประธานสภาเทศบาลครับ อาคารของแห่งนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็ 
  เป็นเหมือนมหากาพย์นะครับ ก็เป็นการก่อสร้างที่ยาวนานพอสมควร ถ้าผม 
  จ าไม่ผิดก็คือการก่อสร้างอาคารเทศบาลหลังใหม่นี้ตั้งแต่ที่เริ่มสร้างมาได้ใช้  
  ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 - 4 ปีมาแล้ว แต่ผมทราบดีว่าการท างาน 
  ก่อสร้างนั้นก็เริ่มประมาณ  2 ปี สิ่งที่ต้องการจะกราบเรียนคือว่าถ้าผมจ าไม่ผิด  
  ผมได้เคยอภิปรายเพ่ือสอบถามในสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าเมื่อครบก าหนดของ  
  สัญญาแล้วนั้นก็น่าจะประมาณเดือนเมษายน 2562 หรือเดือนพฤษภาคม  
  2562  ที่ผ่านมา จากนั้นก็มีการขอขยายเวลาออกไปอีกผมไม่แน่ใจว่า  
  2 เดือน หรือ 3 เดือน ซึ่งถ้าจะนับเวลาแล้วนั้นผมคิดว่าน่าจะครบสัญญา  
  หรืออย่างไรไม่ทราบ แต่ต้องการจะกราบเรียนสอบถาม คือ 1. เรื่องสัญญา 
  ของอาคารส านักงานแห่งใหม่มีการขยายเวลาออกไปแล้ว และครบสัญญา 
  แล้วหรือยัง 2. ในเรื่องของสัญญาตัวนี้เทศบาลได้มีการแจ้งหรือมีการเรียก 
  ผู้รับจ้างมาพูดคุยบ้างหรือยังว่าขณะนี้ได้ท างานไปถึงไหนแล้ว แล้วเนื้องาน 
  เป็นอย่างไร หากว่าท่านประธานสภาเทศบาลสังเกตเห็นนะครับ  
  คือมีประชาชนหลายท่านที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยด้วยได้สอบถามมาว่าอาคาร  
  หลังใหม่ของเทศบาลนครระยองนั้นจะสร้างเสร็จเมื่อไร เพราะว่าบางครั้ง 
  ผ่านมานั้นผมเองก็ไม่ค่อยได้เห็นคนงานก่อสร้างที่จะมาท า หรือมี แต่จ านวน  
  คนงานก่อสร้างไม่มาก ฉะนั้นบางครั้งอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าทางผู้รับจ้าง  
  ไม่ทราบในเรื่องของรายละเอียดว่าขณะนี้จะครบสัญญาหรือครบสัญญาไปแล้ว  
  อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องการจะสอบถามคือว่ากรณีอย่างนี้ถ้าหากว่าเทศบาล  
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  มีการท าสัญญา มีการให้ยืดเวลาออกไปแล้วนั้น แต่ว่างานยังไม่แล้วเสร็จ  
  เทศบาลจะมีมาตรการอย่างไรบ้าง ทางผู้บริหารหรือทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น 
  มีการคิดกันบ้างหรือไม่ว่าเทศบาลจะมีการปรับ หรือมีการบอกเลิกสัญญา  
  หรืออะไรอย่างไร ตรงนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นอย่างไร ก็อดเป็นห่วง  
  ไม่ได้ว่าอาคารแห่งนี้สร้างมานานมากพอสมควรแล้ว และช่วงนี้เป็นช่วงหน้า 
  ฝนจะสังเกตดีๆ ว่าฝูาในชั้นบนนั้น บางครั้งฝนตกลงไป ผมกลัวว่าฝูาจะได้รับ 
  ความเสียหาย เวลาที่มีการไปตรวจรับงาน และไม่ทราบว่าเทศบาลมีคน 
  ตรวจรับงาน มีคนคุมงานแค่ไหนอย่างไร ด้วยความเป็นห่วงครับ จึงต้องการ 
  จะกราบเรียนสอบถามเพ่ือความกระจ่าง และสอบถามความคืบหน้าตรงนี้  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนานยอนุสรณ์   
     สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ 
     เมื่อ 2 วันก่อนนี้ผมได้ลงพื้นที่ไปกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์   
     มโนพรศิริกุล และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลอีกหลายท่าน ก็เป็นมิติใหม่ท่ีว่า  

  เราต้องการจะเห็นความก้าวหน้างานของเทศบาลของเรา จึงชวนกันไปดู  
  คือได้ไปที่โรงเรียนตามกระแสที่ว่าอาหารกลางวันเด็กไม่ดีบ้าง ที่นั่นที่นี่  
  เลยต้องการจะไปดูโรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยองของเราบ้าง  
  พอลงพื้นที่ไปดูแล้ว สิ่งแรกที่ประทับใจคือความสะอาด ทุกโรงเรียนสะอาด  
  ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนหรือว่าทางเดินต่างๆ สะอาดหมด ก็ต้องขอชมเชย  
  และเป็นก าลังใจให้คณะครู และผู้บริหารของโรงเรียน และเรื่องอาหาร 
  กลางวันก็ดีมาก คือ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม และโรงเรียน 
  เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล และท่ีอ่ืนๆ ก็สะอาดได้มาตรฐานพอสมควร  
  และได้ข่าวว่าเมื่อวานโรงเรียนก็รับรางวัลกันไป ต้องขอแสดงความยินดีและ 
  เป็นก าลังใจให้กับทุกโรงเรียนด้วย ส่วนเรื่องคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาล 
  นครระยอง ตามที่เม่ือสักครู่ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์   
  มโนพรศิริกุล ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ได้น าเสนอนั้น ซึ่งความจริงห้อง  
  Observe หรือห้องสังเกตอาการ ก็จะแยกเป็นสัดแยกส่วนว่าปั้มหัวใจ  
  หรืออะไรอย่างนี้ ของคลินิกชุมชนอบอุ่นฯ มีอยู่ทั้งหมด จ านวน 5 เตียง   
  ส่วนผู้ปุวยมีจ านวนมาก มีการนั่งท าแผลสดๆ ให้เห็น และบางครั้งก็มีการ 
  ปั้มหัวใจให้เห็น เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ต้องการให้รีบแก้ไขครับ อีกเรื่อง  
  หนึ่งคือเรื่องผู้ปุวยเด็ก และสตรีมีครรภ์ ไปรวมกัน จนทุกวันนี้เกิดการติดเชื้อ 
  กันได้ง่าย เพราะเด็กเล็กค่อนข้างจะติดเชื้อโรคได้เร็ว จึงเห็นควรว่าน่าจะ 
  ต้องมีการแก้ไขในส่วนของพ้ืนที่โดยแบ่งโซนให้เป็นสัดส่วน ฝากท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารให้เร่งด าเนินการด้วย ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
     ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  
    ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องอาคารส านักงาน  

  เทศบาลนครระยองแห่งใหม่ คือจริงๆ แล้วนั้นบริษัทผู้รับจ้างได้รับการขยาย 
  สัญญาไปครั้งหนึ่งแล้ว น่าจะประมาณ 90 วัน ซึ่งก็น่าจะหมดสัญญาแล้ว  
  ผมก็มีหนังสือไปแล้วว่าขอสงวนค่าปรับว่าถ้าหากเลยเวลาไปแล้วจะปรับ 
  วันละเท่าไร ในสัญญามีอยู่ ถ้าผู้รับจ้างท าเสร็จช้าไปเรื่อยๆ ก็จะปรับไป 
  เรื่อยๆ และถ้าหากเกินวงเงินเมื่อไรก็ต้องบอกเลิกสัญญาทันที แล้วหาผู้รับจ้าง 
  รายใหม่ เงินที่เหลือที่ปรับไว้ที่ยังไม่ได้จ่ายนั้น ก็จะน ามาจ้างผู้รับเหมา 
  รายใหม่เพื่อมาท าต่อ จึงขอเรียนว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลไม่ต้องเป็นห่วงครับ  
  ทางส านักการคลัง เทศบาลนครระยอง ได้มีการท าสัญญาอยู่ ขณะนี้แจ้งไป  
  แล้วว่าหมดสัญญาแล้ว นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้รับเหมาจะต้องเสียเงิน 
  ค่าปรับแล้วจึงกราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ   
ประธานสภาเทศบาล   วงเวียน  

นางอ าไพ  วงเวียน - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
    เขต 1 ติมาก็มากนะคะ ขอชมบ้าง ชั่วโมงนี้ต้องชื่นชม นายชญชม   

  ปลื้มวุฒิวัฒน ์หวัหน้าฝุายช่างสุขาภิบาล หรือที่เขาเรียกกันว่าหัวหน้านที  
  ซึ่งตอนนี้เขาจะดังระดับโลกแล้ว ตอนนี้ดังระดับท่ัวประเทศ ขาดอีกไม่ก่ี 
  เทศบาลที่ไม่รู้จักเขานะคะ ในเรื่องของการใช้ตาข่ายดักขยะปลายท่อ  
  ซึ่งได้ปริมาณขยะค่อนข้างเยอะมาก ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ง่ายนิดเดียว แล้วก็  
  ลงทุนนิดเดียว และก็ต้องยกความดีความชอบให้ท่านนายกเทศมนตรีด้วย 
  ซึ่งเป็นความบังเอิญที่ท่านได้เล่น Facebook แล้วไปเจอตาข่ายดักจับขยะ 

     ของออสเตรเลีย แล้วน าเรื่องนี้ไปพูดคุยกับ นายชญชม  ปลื้มวุฒิวัฒน์  
     หวัหน้าฝุายช่างสุขาภิบาล และเปิดโอกาสให้มาดูว่าน่าจะท าท่ีประเทศไทย 

  ได้หรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าท าได้ผลดีจริงๆ ได้ขยะเกินคาด อันนี้ก็เป็นความชื่นชม 
  ก็ต้องการจะให้ท าต่อๆไป ก็ขอชื่นชมแล้วก็ต้องการจะให้เขาท าต่อๆ ไปเพ่ือ  
  ลดปริมาณขยะ และท าให้น้ าในแม่น้ าล าคลองสะอาดยิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน   
ประธานสภาเทศบาล   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
    นายรักเร่  ส าราญรื่นครับ  
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นายรักเร่  ส าราญรื่น - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ก่อนที่จะปิดการประชุม วาระนี้ผมมีอยู่ 2 เรื่อง คือ เรื่องของเสียงตามสาย  

  ขณะนี้เสียงตามสายที่แถวบริเวณต าบลปากน้ าไม่ได้ยินอยู่ 2-3 จุด  
  ต้องการจะฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 
  รีบด าเนินการแก้ไขด้วย เพราะตอนนี้ข่าวสารต่างๆ ประชาชนยังคงต้องการ 
  ที่จะรับฟังอยู่ ซึ่งชุมชนปากน้ าไม่ค่อยจะเหมือนแถวข้างบนๆ นี้ครับ  
  มีประชาชนถามมาเรื่อยๆ บริเวณชายทะเลที่มีจุดติดตั้งเสียงตามสายอยู่ 
  ในขณะนี้ไม่ได้ยินเสียงเลย ประเด็นที่ 2 ที่จะพูดในวันนี้คือ ผมได้ใช้บริการ 
  ของคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง เพื่อดึงหลัง ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ 
  ที่ให้บริการบอกว่ามีแค่เตียงเดียว วันนั้นมีผู้ปุวยไปใช้บริการเกือบ 20 คน  
  ต้องนั่งรอคิวกัน ต้องฝากเรื่องนี้ไปยังผู้บริหารด้วยว่าถ้าจะขยายห้อง 
  กายภาพบ าบัด หรือจะเพ่ิมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาผู้ปุวยก็เป็น  
  สิ่งที่ดีมากครับ เพราะเตียงดึงหลังมีเตียงเดียว อีก 2 เตียง นั้น เป็นเตียง 
  ที่แพทย์ใช้ในการตรวจผู้ปุวย ซึ่งท าให้มีคิวเต็มยาวตลอดทั้งเดือน ซึ่งคลินิก 
  ชุมชนอบอุ่นฯ ก็มีทุกอย่างทุกด้านที่ให้บริการ ฝากท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วยครับ เรื่องสุดท้ายคือสมาชิกสภาเทศบาล 
  ส่วนใหญ่จะได้รับหนังสือจากเทศบาลล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเชิญประชุม 
  หรือหนังสืออะไรต่างๆ ของแต่ละกองงาน เพื่อส่งให้กับสมาชิกสภาเทศบาล  
  ซึ่งที่ผ่านมาบางครั้งก็ได้รับหนังสือบ้าง ไม่ได้รับหนังสือบ้าง ส่งทางไปรษณีย์  
  บางครั้งก็ไม่ถึง บางครั้งเลยวันประชุมไปแล้วหนังสือเพ่ิงจะถึงผู้รับ ซึ่งเรื่องนี้ 
  ต้องแก้ไขว่าจะท าอย่างไรถึงจะส่งหนังสือให้สมาชิกสภาเทศบาล 
  ให้ได้รับหนังสือที่รวดเร็ว ไม่ล่าช้า จึงต้องการจะฝากแต่ละกองงาน 
  ที่รับผิดชอบในการส่งหนังสือให้กับสมาชิกสภาเทศบาล เพราะว่าเรื่องนี้ 
  ส าคัญมากครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร รวมถึง  

  ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันนี้จะมีอยู่ท่านหนึ่งครับที่อาจจะต้องท างาน 
  ในสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ผมจะไม่สบายใจเลย 
  ถ้าไม่ได้ยินเสียงท่าน ซึ่งท่านผู้นี้ก็ได้ท างานร่วมกันอยู่ในสภาเทศบาล 
  นครระยองแห่งนี้มา 4 ปี ผมต้องการจะให้ท่านกล่าวอะไรเป็นความในใจแก่ 
  สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ด้วยครับ ขอเรียนเชิญ นายสุธน  ซื่อประเสริฐ  
  เลขานุการสภาเทศบาลนครระยองครับ    

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านรองประธานสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี  

  ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี และเพ่ือนๆ  
  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน พนักงานเทศบาลทุกท่านท่ีอยู่ ณ ที่นี้  
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  ซึ่งก็เป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปี ที่ผมได้มานั่งท าหน้าที่เลขานุการสภา 
  เทศบาล ของเทศบาลนครระยอง ผมมีความรู้สึกว่าเราได้ความร่วมมือจาก  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล จากท่านผู้บริหาร และเพ่ือนร่วมงานด้วยดีตลอดมา    
  ซึ่งก็เหลือเวลาอีกไม่ก่ีวันนี้ ค าว่าปลัดเทศบาลของผมก็จะหมดไปแล้ว  
  คงจะเหลือแต่นายสุธน พ่ีสุธน น้องสุธน ก็สุดแล้วแต่ที่จะเป็นนะครับ 
  แต่ปลัดเทศบาลคงเป็นไม่ได้แล้วเพราะว่าหมดเวลาแล้ว ต้องเรียนว่าสภา 
  เทศบาลนครระยองแห่งนี้ดีครับ หลังจากท่ีเคยอยู่มาหลายที่นั้น ต้องพูดว่า 
  ต้องการจะให้สภาเทศบาลแห่งนี้ได้ไปดูสภาเทศบาลที่อื่นบ้างนะครับ  
  แล้วมาดูของตัวเอง ผมในฐานะคนนอกดูแล้วรู้สึกว่าที่นี่เป็นระบบเป็น 
  ระเบียบ แล้วก็อยู่ในขั้นตอนของระบบสภาท้องถิ่นท้ังหมด เราไม่เคย 
  เหลวไหลที่จะไปท าอย่างอ่ืน เพราะฉะนั้น ก็ถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมของ  
  สมาชิกสภาเทศบาลด้วยกัน แล้วก็ของผู้บริหาร ถึงแม้ว่าบางเรื่องเราจะมี 
  ความเห็นที่แตกต่างกัน แต่เราก็เอาความเห็นนั้นมาว่ากันด้วยเหตุผล  
  ไม่มีการก้าวล่วงถึงเรื่องท่ีไม่ดีที่จะมาพูดกัน ส าหรับผมวันนี้ก็คือคนหนึ่ง  
  ที่ท าหน้าที่ของข้าราชการ เพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าบางครั้งก็ไม่ได้เป็น  
  คนเก่ง เพียงแต่วันนี้เป็นเท่านั้นเอง ต้องเรียนว่า ณ วันนี้ผมก็ได้ท าหน้าที่ 
  ได้สมบูรณ์เกือบจะท่ีสุดแล้วครับ ส่วนที่ท าหน้าที่นั้นบางครั้งอาจจะถูกใจบ้าง  
  หรือบางครั้งอาจจะไม่ถูกอารมณ์ของท่านสมาชิกสภาเทศบาลบ้าง  
  ท่านประธานสภาเทศบาลบ้าง ท่านรองประธานสภาเทศบาลบ้าง  
  และคณะผู้บริหาร รวมทั้งเพ่ือนข้าราชการด้วยกันบ้าง ก็ต้องถือว่าผมไม่ได้  
  มีเจตนาที่จะให้มันเป็นไปโดยขัดขวางให้ไม่ราบรื่นในเรื่องของการประชุม 
  สภาเทศบาล แต่ได้ท าไปด้วยหน้าที่ของกฎหมาย และระเบียบที่ต้องการ 
  จะให้เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ให้อยู่ในระบบของการบริหารจัดการ  
  ผมอยู่ท่ีนี้รู้สึกอบอุ่นครับ อย่างน้อยผมก็เป็นคนระยอง และหลังจากนี้ไป  
  ที่ผมเป็นนายสุธน ซึ่งไม่ได้เป็นปลัดเทศบาลแล้วนั้น ผมก็คงจะวนเวียนอยู่ 
  แถวนี้แหละครับ ก็คงไม่ไปไหน เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านมีอะไรที่ต้องการ  
  จะให้ผมรับใช้ผมก็ยินดีครับ ยินดีที่เป็นเพื่อนแก้เหงา ยินดีที่จะเป็นเพ่ือน 
  ร่วมเดินทางด้วยกัน และยินดีที่จะร่วมให้ค าปรึกษาไม่ว่าจะเป็นทั้งงาน  
  หรือเรื่องส่วนตัว ต้องขอขอบคุณมากครับส าหรับเวลาที่ผ่านมาที่มีแต่ความ 
  อบอุ่น และถ้าถามว่าประทับใจหรือไม่ อย่างน้อยๆ ก็คือคนระยองด้วยกัน  
  ก็ต้องบอกว่ารักครับ เป็นพี่เป็นน้อง ใครที่อายุเยอะกว่าก็ต้องบอกว่าเป็นพี่  
  ใครที่อายุเท่ากันก็ต้องบอกว่าเป็นเพื่อน และใครที่อายุน้อยก็ต้องบอกว่าเป็น  
  น้องครับ ขอบคุณมากครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล นายสุธน  ซื่อประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล      ในนามของสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง  

  ซึ่งการที่สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้จะเรียบร้อยและด าเนินการไปได้ 
  อย่างสมบูรณ์แบบก็เพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนครับ ผมขอให้ 
  พวกเราปรบมือให้ท่านอีกครั้งหนึ่งครับ  

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้ ท่านผ่านเทศบาลก็แวะเข้ามาหา  
ประธานสภาเทศบาล      พวกเราบ้างนะครับ พวกเรายังยินดีต้อนรับท่านอยู่ครับ ไม่ทราบว่ามี  

  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

  (  -ไม่มี-  ) 

 -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม  
      วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว  

  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
  คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจน 
  ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   
 

(ปิดประชุมเวลา 16.35 น.) 
   

            (ลงชื่อ)                                           ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม 
                 

                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
            

                    (นายประเสริฐ  ฟูาประทานชัย)    
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 
 

 

 

 

 

 

 


