
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 

วันที่  14  กุมภาพันธ์  2563 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
5. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
6. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
7. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
10. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
11. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
12. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
16 นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี    (ลากิจ)  
2. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
3. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
4. นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
5. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
6. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
7. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
8. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล  
2. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล  
3. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
4. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง รก.หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นายปรีชา สาลี ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
9. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                           รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                           รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
11. นางสุภา ข างาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
12. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
13. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
14. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
15. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
16. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
18. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
19. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
20. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
21. นางสาวระวีวรรณ กล่อมแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
22. นางสาวทันยา โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล  
23. นางดลนภัส จันมณี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
24. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
25. นางสาววัชรีย ์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง  
26. นางสาวณัฐทิชา กาญจนาวาณิช นักวิชาการสุขาภิบาล  
27. นางเบญจวรรณ อินนาคกูล นักวิชาการสุขาภิบาล  
28. นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์ นักทรัพยากรบุคคล 
29.  นางสมฤดี รัตนวิจิตร นักประชาสัมพันธ์  
30. นายอริย์ธัช จันทร นักพัฒนาการท่องเที่ยว  
31. นางสาวนนทินี บุรีเพีย นักพัฒนาชุมชน  
32. นางสาวเสาวลักษณ์ สืบนุการวัฒนา  นักพัฒนาชุมชน 
33. นายป้องคุณ  สุวรรณพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
34. นางสาวอรทัย         ศรีพงศ์                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
35. นางสาวกนกอร ธิบูรณ์บุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
36. นางสาวภัทรานิษฐ์ อ้ิววิวัฒน์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
37. ว่าที่รต.หญิงธิติวรรณ  เหมพิทักษ ์              นักประชาสัมพันธ์ 
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38. นายสุรพจน์      บุญน า                นิติกร 
39. นางสาวสาวิตรี บรรเทิงสุข นิติกร  
40. นางสาวปริศนา สิริวัฒน์เจริญ นิติกร  
41. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
42. นางสาวอนงค์นาถ สุขประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ 
43. นางสาวสุรีย์วัล จันทกุล เจ้าพนักงานธุรการ  
44. นางสาวนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร เจ้าพนักงานธุรการ 
45. นางสาวทิษฏยา ชวนสินธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
46. นางสาวปิยะรัตน์ สัจจาธรรม เจ้าพนักงานธุรการ  
47. นางสาวณัชชา ดุษฎีวงษ์ก าจร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  

เริ่มประชุมเวลา 13.30  น.  

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2563 บดันี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  
  ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

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

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

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล        สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี 2563 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

  นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  2562  
  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 10  
  กุมภาพันธ์  2563  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยแรก ประจ าปี 2563 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแต่วันที่ 10  
  กุมภาพันธ์  2563  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

      ประกาศ ณ วันที่  2  มกราคม  พ.ศ. 2563 นายประกิต ปฐวีศรีสุธา 
                                           ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม วันนี้ผมมีเรื่องแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล   ให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ ดังนี้ 

      - เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล จ านวน 3 ราย ได้แก่  

      1. นายปรีชา  สาลี พนักงานเทศบาล ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  
       (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) สังกัดกองช่าง เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  
       อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  
       (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) กองช่าง เทศบาลนครระยอง 

 (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

   2. นางสาวระวีวรรณ  กล่อมแก้ว พนักงานเทศบาล ต าแหน่งหัวหน้า 
    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัดกองการศึกษา  
     เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหน่งหัวหน้า 
    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ส านักการสาธารณสุขและ 
    สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2563 เป็นต้นไป 

 (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

   3. นางสาวเกศสุดา  จันทร์สมปอง พนักงานส่วนต าบล  
    ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สังกัดกองช่าง องค์การบริหาร- 
    ส่วนต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  มาบรรจุเป็นพนักงาน 
    เทศบาล และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน งานสารบรรณ  
     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม  2563 เป็นต้นไป 

 (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

      - เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 
       เทศบาล จ านวน 1 ราย คือ นางมริสา  สิงหเดช ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
       ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มงานเวชปฏิบัติ 
       ครอบครัว สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านเขาวังม่าน ส านักงาน 
       สาธารณสุขอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล  
       และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานบริการทางการแพทย์     
       ฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม  2563 เป็นต้นไป บุคคลท่านนี้ได้ 
    ติดภารกิจอยู่ในขณะนี้ จึงไม่สามารถมารายงานตัวได้  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล จ านวน 4 ราย ได้แก่ 
ประธานสภาเทศบาล   1. นางสาวสุรีย์วัล  จันทกุล วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  

    เป็นผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
    ปฏิบัติงาน งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักการสาธารณสุขและ  
    สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2  ธันวาคม  2562  เป็นต้นไป 

 (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

   2. นางสาวอนงค์นาถ  สุขประเสริฐ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต        
    (สถิติประยุกต)์ เป็นผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง          
    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป           
    ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2  มกราคม  2563  เป็นต้นไป 

 (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

   3 . นางเบญจวรรณ  อินนาคกูล วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต บรรจุและ 
    แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กองช่าง เทศบาลนครระยอง 

 (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

   4 . นางสาวณัฐทิชา  กาญจนาวาณิช วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต       
    บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ                  
    ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3  กุมภาพันธ์  2563 เป็นต้นไป 

 (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

    - ในนามเทศบาลนครระยองยินดีต้อนรับทุกท่านครับ 

มติที่ประชุม      - รับทราบ              

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
                        สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน  2562  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล         สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29   

  พฤศจิกายน 2562 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงาน 
  การประชุมขอเชิญครับ  

  (  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล      ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
         เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
        สมัยที ่4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
        โปรดยกมือครับ  

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปี  
                             พ.ศ. 2563 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล            สมัยประชุมสามัญ ประจ าปีแต่ละสมัยในปี พ.ศ. 2563 และก าหนดวันเริ่มประชุม 

  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  เห็นสมควรก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยองในแต่ละสมัยอย่างไร 
  ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ ์

นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา        
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล  

  นครระยอง เขต 2 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอเสนอก าหนดการ 
  ประชุมสภาเทศบาลนครระยองในแต่ละสมัยดังนี้ 

  สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 2563 
  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป    
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2564 
  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน       
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์     
ประธานสภาเทศบาล    ตามที่ท่านสมาชิก  สภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  

  ได้เสนอก าหนดการประชุม สมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปี พ.ศ.2563  
  และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2564  
  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

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

  (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าสภาเทศบาล  
        นครระยอง ได้ก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ดังนี้  

  สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 2563 
  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป    
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
 
  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2564 
  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน       

มติที่ประชุม      - เห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ เสนอ  

ระเบียบวาระท่ี  4   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับเอาสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร 
  และทรัพย์สินของอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับเอาสิทธิ 
ประธานสภาเทศบาล                  การใช้ประโยชน์ในอาคาร  และทรัพย์สินของอุทยานการเรียนรู้ 

  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง เชิญท่านนายกเทศมนตรี  
  เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  

  นครระยอง เพ่ือขอความเห็นชอบการรับเอาสิทธิ การใช้ประโยชน์ในอาคารและ  
  ทรัพย์สินของอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง    
  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขอความเห็นชอบการรับเอาสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารและ 
  ทรัพย์สินของอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง  
  มูลค่า 21,760,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายรายการที่ 1 – 5  
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  เหตุผล   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543   
  ได้ก าหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้โดยแบ่งตามประเภทของเทศบาล ดังนี้  
  มาตรา 50(8) บ ารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 
  ของท้องถิ่น มาตรา 56(8) การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และ พระราชบัญญัติ  
  ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล  
  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ  
  ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (11)  
  การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ  
  ท้องถิ่น  

     เทศบาลนครระยองได้ด าเนินการขออนุญาตใช้อาคารและทรัพย์สินของ  
  อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ต่อส านักงานธนารักษ์- 
  พ้ืนที่ระยอง ตามมติประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างแนวทางการบริหารจัดการ  
  อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ประชุมเม่ือวันที่ 7  
  มกราคม 2563 โดยเทศบาลนครระยอง จะต้องจัดเตรียมงบประมาณรองรับ 
  ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน เช่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าดูแลรักษาอาคาร  
  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่าย 
  อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือเป็นการบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  และวัฒนธรรมอันดี และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง  
  รวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
  คณะผู้บริหารจึงขอความเห็นชอบการรับเอาสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารและ 
  ทรัพย์สินของอุทยานการเรียนรู้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง 

     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร 
  ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553  
  หมวด 2 การจัดหา ส่วนที ่1 บททั่วไป “ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น 
  กรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ 
  หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน     
  หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น  ๆได้ต่อเมื่อ 
  ได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น…” 

                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบการรับเอาสิทธิการใช้ประโยชน์ 
  ในอาคารและทรัพย์สินของอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
  จังหวัดระยอง เพื่อที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภา  

  เทศบาล นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  
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นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  - ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล ผมต้องการจะสอบถามท่านประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผ่านไปยังผู้บริหารว่าการท่ีเทศบาลนครระยองรับโอนนั้น เทศบาลเป็นผู้ดูแล  

  และบริหารด้วยหรือไม่ครับ และการเปิดอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้า- 
  ตากสินมหาราช จังหวัดระยองเป็นผู้ดูแลเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์   
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตร ี    ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ 
      ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เป็นห่วงเป็นใยสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอุทยาน 

  การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง โครงการนี้เป็นโครงการ 
  ของจังหวัดระยอง และการก่อสร้างจากเงินจังหวัด เงินกองทุนไฟฟ้า ขณะนี้ได้  
  ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างหาผู้ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งที่ประชุมลงมติ 
  ว่าในเมื่ออยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง ก็ควรจะให้เทศบาลนครระยองเป็น  
  ผู้ดูแล เทศบาลจึงต้องน าญัตตินี้มาเพ่ือขอสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้  
  และเม่ือเทศบาลนครระยองรับมาดูแลแล้ว เทศบาลก็จะต้องมาบริหารจัดการ  
  ขณะนี้เทศบาลได้จ้างกรอบอัตราเจ้าหน้าที่ขึ้นมา จ านวน 4 ต าแหน่ง  
  เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 ต าแหน่ง และพนักงานจ้างทั่วไป  
  จ านวน 3 ต าแหน่ง เพื่อมาบริหารจัดการในอุทยานการเรียนรู้ตรงนี้ และก็ต้อง 
  กราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าการเข้าชมของพ่ีน้องประชาชนเรานั้น 
  เทศบาลไม่สามารถเก็บค่าเข้าชมได้ เพราะเนื่องจากว่าระเบียบยังไม่เปิดช่องให้  
  แต่ผู้เข้าชมสามารถร่วมบริจาคเงินได้ โดยจะตั้งตู้รับบริจาคไว้เพ่ือน าเงินบริจาค 
  ส่วนนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ของอุทยานฯ จึงกราบเรียนในเบื้องต้น 
  เพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล       

      (  -ไม่มี-  )  

     - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เหน็ ชอบการรับเอาสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร  และทรัพย์สินของอุทยาน 

  การเรียนรู้  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง  โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 15 ท่าน เป็นเอกฉันท์) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 15 ท่าน เป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบการรับเอาสิทธิการใช้ประโยชน์ 

  ในอาคาร และทรัพย์สินของอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
  จังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบการรับเอาสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร และทรัพย์สินของอุทยาน 
  การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง 

ระเบียบวาระท่ี  5   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งบประมาณ พ.ศ.2562) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาล                 งบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งบประมาณ  

  พ.ศ.2562) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  

  นครระยอง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี ไปตั้งจ่าย  
  เป็นรายการใหม่โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี  
  จ านวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้   

      กองช่าง 
         แผนงานเคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ 
      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

   - ค่าก่อสร้างฐานออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 11 สถานี  
    เป็นเงินจ านวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) รายละเอียด 
    ตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 1 

      เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครระยองได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ  
      หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืน รายการค่าฐานออกก าลังกายกลางแจ้ง  
      จ านวน 11 สถานี พร้อมติดตั้ง จ านวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสน- 
      บาทถ้วน) ซึ่งสภาเทศบาลนครระยองได้มีมติอนุมัติให้กันเงินรายการดังกล่าว  
      เมื่อการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
      ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 เนื่องจากรายการ 
      ฐานออกก าลังกายกลางแจ้งไม่มีการผลิตเพ่ือจ าหน่ายส าเร็จรูป ท าให้ต้อง 
      ด าเนินการก่อสร้างข้ึน ประกอบกับรูปแบบและการจ าแนกงบประมาณ 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดว่า “ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง”  
      หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ  
      ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากค านิยาม 
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      ตามรูปแบบและการจ าแนกงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี จากค่าครุภัณฑ์  
      โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการค่าก่อสร้าง 
      ฐานออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 11 สถานี 

                     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543  
  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 31 การโอน  
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลา 
  ให้เบิกตัดปีไว้จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีหรือ   
  ขยายเวลาเบิกตัดปี”  

                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง      
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี- )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
       มตจิากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
        เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

  (งบประมาณ พ.ศ.2562) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 13 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 13 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายการ 

  ที่ได้เบิกตัดปี ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งบประมาณ พ.ศ.2562) ค่าท่ีดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง 

มติที่ประชุม   - อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        (งบประมาณ พ.ศ.2562) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

ระเบียบวาระท่ี  6   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                       พ.ศ.2563 ตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอน 
ประธานสภาเทศบาล                  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งจ่ายรายการใหม่  

  (ค่าครุภัณฑ์) เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  

  นครระยอง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2563 จ านวน  28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็น 
  รายการใหม่   ดังนี้   

      กองช่าง 
        แผนงานเคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ 
      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์การเกษตร 

   - เครื่องเป่าลมสะพายหลัง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,500 บาท   
    (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  1 

       กองวิชาการและแผนงาน 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   - เครื่องอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,500 บาท   

      (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  2 
                          รวม 2 รายการ เป็นเงิน 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   

      เหตุผล   รายการที่ 1 ตามท่ีเทศบาลนครระยอง ได้รับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 
      จากบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เพ่ือเป็นการส่งเสริมเยาวชน 
      และประชาชนของเทศบาลนครระยองให้มีสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิด 
      ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันสนามฟุตบอลดังกล่าวยังไม่มีหลังคาคลุม  
      ท าให้ใบไม้ร่วงหล่นลงบนพื้นสนาม ยากต่อการท าความสะอาดเนื่องจาก 
      พ้ืนสนามเป็นวัสดุหญ้าเทียม ซึ่งหากใช้การกวาดด้วยไม้กวาดตามปกติอาจท า 
      ความเสียหายแก่พ้ืนสนามได้ คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติโอนงบประมาณไป  
      ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการเครื่องเป่าลมสะพายหลัง จ านวน 1 เครื่อง  
      เป็นเงิน 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 

รายการที่ 2 ด้วยกองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่จัดท าสื่อเพ่ือเผยแพร่ 
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ และข้อมูลต่างๆ ของเทศบาล ซึ่งในการ  
  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์จ าเป็นต้องใช้มุมกล้องที่หลากหลายและเหมาะสมกับ  
  เนื้อหาสาระที่จะประชาสัมพันธ์ ในบางครั้งจะต้องถ่ายภาพมุมสูง ซึ่งอุปกรณ์  
  ที่มีอยู่ไม่สามารถด าเนินการได้ คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติโอนงบประมาณ  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการเครื่องอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)  
  จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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               ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
      พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 27  
      การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
      ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
      ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   

                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง      
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะ
ประธานสภาเทศบาล      สอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

  นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล      ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
  ในหัวข้อที่ 1 เครื่องเป่าลม คือ สนามหญ้าเทียมนั้นมีความละเอียดอ่อนอยู่ 
  ตรงที่ว่าหญ้าเทียมมีความยาวที่ค่อนข้างยาว และสนามหญ้าเทียมนั้นจะเล่น 
  ไม่ได้ถ้าไม่มีเม็ดพลาสติก และทราย ที่น าไปโรยในสนามก่อนที่จะเล่นได้  
  ซึ่งเครื่องเป่าลมนั้นมีก าลังแรง คือหากว่าสามารถท่ีจะเป่าใบไม้ไปได้นั้น  
  คิดว่าก็คงจะท าให้เม็ดพลาสติกนั้นปลิวได้ ผมเห็นหลายสนามเขาจะใช้ไม้กวาด 
  ค่อยๆ กวาด แต่หากว่าเรื่องนี้ผู้บริหารเห็นชอบอย่างนั้น ผมก็ไม่ขัดข้องครับ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านอนุสรณ์  สุรนารถครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    ต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

  ตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 12 ท่าน งดออกเสียง 3 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 12 ท่าน งดออกเสียง 3 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  งบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์)  

มติที่ประชุม   - อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
        ต้ังจ่ายรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์)   
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ระเบียบวาระท่ี  7   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                      พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอน 
ประธานสภาเทศบาล            งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  

  (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  

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

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2563 จ านวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็น 
  รายการใหม ่(ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) ดังนี้   

                       ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      แผนงานการพาณิชย์/งานโรงฆ่าสัตว์ 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     - ค่าปรับปรุงคอกพักสัตว์โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง  
      เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร  
      แนบท้ายรายการที่  1 

      เหตุผล   เนื่องด้วยคอกพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครระยองมีสภาพช ารุด   
      ท าให้สุกรสามารถเดินหากันได้ และบางจุดสุกรสามารถเดินออกภายนอก  
       คอกพักได้ ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอปรับปรุงคอกพักสัตว์  
      ซึ่งปัจจุบันเป็นคอกเหล็กเชื่อมต่อกัน ปรับปรุงเป็นคอกพักสัตว์คอนกรีต  
      เพ่ือความมั่นคงแข็งแรง แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  
      ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการ  
      ดังกล่าวไว้ คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  
      รายการ ค่าปรับปรุงคอกพักสัตว์โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง   

               ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
      พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 27  
      การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
      ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
      ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   
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                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง      
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

      ขออนุญาตกราบเรียนว่าคอกพักสัตว์ กับที่พักสุกร ที่อยู่ก่อนที่จะเข้าโรงฆ่าสัตว์นั้น  
  เดิมนั้นเป็นคอกท่ีท าด้วยเหล็ก แต่ปัจจุบันนั้นเหล็กได้ผุพังหมดแล้ว สุกรที่จะน า 
  มาฆ่าบางครั้งก็สามารถเล็ดลอดออกมาเดินหากันได้ และเกิดความยุ่งยาก  
  ต่อการจับไปฆ่า บางครั้งมันเดินออกไปข้างนอกต้องออกมาไล่จับกัน  
  จึงขออนุมัติโอนเงินตรงนี้ไปตั้งท าเป็นคอกคอนกรีต เพื่อสะดวกในการจัดการ  
  เกี่ยวกับเรื่องโรงฆ่าสัตว์ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล    เพิ่มเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 13 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 13 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
          เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  

มติที่ประชุม   - อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
        ไปต้ังจ่ายรายการใหม่ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  

ระเบียบวาระท่ี  8   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอน 
ประธานสภาเทศบาล                เงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่าย  

  เป็นรายการใหม่ เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  

  นครระยอง   เพื่อขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2563  จ านวน  4,710,500 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้   
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  1. ส านักปลัดเทศบาล 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
  ค่าใช้สอย/รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

     1.1 พิธีเปิดอาคารอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
  จังหวัดระยอง  เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) รายละเอียด 
  ตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 1 ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 

     1.2  เครื่องปรับอากาศชนิดฝังในฝ้า จ านวน 12 เครื่อง  
  เป็นเงิน 792,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียด 
  ตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 2 

     1.3  เก้าอ้ีแถวแบบ 4 ที่นั่ง จ านวน 15 ชุด เป็นเงิน  97,500 บาท  
  (เก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 3 

      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1.4 ป้ายบอกทาง จ านวน 4 ป้าย เป็นเงิน 25,000 บาท  

  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 4 
    1.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

     จังหวัดระยอง เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย รายการที่ 5 

    1.6 ปรับปรุงลานจอดรถบริเวณอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
     จังหวัดระยอง เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
    เอกสารแนบท้าย รายการที่ 6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานเทศกิจ 

      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์อ่ืน 
   1.7 ไฟกระพริบสัญญาณจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 8 จุด  

  เป็นเงิน 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย รายการที่ 7 รวม 7 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,710,500 บาท  
  (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)  

  เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครระยองได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
  รายการ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง และรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
  110  กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) ปรากฏว่าภายหลัง 
  ได้เปลี่ยนจากการจัดซื้อเป็นการเช่า(ระยะเวลา 5 ปี) จึงท าให้งบประมาณ 
  รายการดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติโอน 
  งบประมาณเพ่ือด าเนินการ จัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และพิธีเปิด 
  อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง รวมเป็นเงิน 
  ทั้งสิ้น 4,710,500 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
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                       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 
  ผมขออธิบายเพิ่มเติมเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าใจ คือ ตั้งแต่ข้อ 1.1  
  งบประมาณ 3,000,000 บาท พิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
  จังหวัดระยอง ซึ่งเดิมนั้นคณะกรรมการจะให้เปิดในวันที่ 17 เมษายน 2563  
  เป็นการกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  มาเป็นองคป์ระธานในพิธีเปิด แต่ผมได้ชี้แจงในที่ประชุมไว้ว่าการท่ีจะกราบ 
  ทูลเชิญเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ 
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง นั้น ควรจะให้อุทยานสมบูรณ์แบบ 
  จนไม่มีที่ต าหนิติเตียนได้แล้ว จึงค่อยกราบทูลเชิญ ซึ่งในวันที่ 17 เมษายน 2563 นั้น  
  ผมต้องการจะให้เลื่อนไปก่อน ซึ่งคณะกรรมการได้รับเรื่องไว้แล้ว แต่การเตรียม  
  ตั้งงบประมาณนั้นก็ต้องเตรียมเผื่อไว้ก่อน เพ่ือที่หากว่าคณะกรรมการบอกว่า  
  ให้เลื่อนเวลาไปเปิดในเดือนพฤษภาคม หรือเดือนมิถุนายน เพราะเกรงว่าจะตั้ง  
  งบประมาณไม่ทัน ส่วนในข้อ 1.2 อุทยานฯ นี้สร้างเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่า 
  ห้องโถงชั้นล่างนั้นไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาชม  
  อุทยานฯ แล้วจะร้อน จึงท าให้เทศบาลจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณตัวนี้เพิ่มเติม  
  ส่วนข้อ 1.3 เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากจะท าให้ไม่มีที่นั่ง เดินไปเดินมา 
  จนเมื่อย จึงซื้อเก้าอ้ีเพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมอุทยานฯ ได้มีท่ีนั่ง  
  ส่วนเรื่องป้ายบอกทางนั้น คือมีความจ าเป็นว่าอุทยานนี้อยู่ที่ไหนก็ต้อง 
  ตั้งงบประมาณเพ่ือท าป้ายบอกทางว่าอุทยานการเรียนรู้นี้ อยู่บริเวณ ณ จุดใด  
  เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาได้ถูกต้อง ข้อ 1.5 บริเวณรอบอุทยานฯ ทั้งหมดนั้น 
  ยังไม่ได้ท าการปรับปรุงเลย เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  ให้เรียบร้อย เพื่อที่เวลาทูลเชิญพระองค์ท่านมาเสด็จเปิดอุทยานฯ ทุกอย่าง  
  จะได้เรียบร้อยดี ส่วนการปรับปรุงลานจอดรถก็เช่นเดียวกัน จึงกราบเรียน 
  ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบรายละเอียดในเบื้องต้น ขอบคุณครับท่าน  
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะสอบถาม เพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

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

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้กรุณา  
  ชี้แจงในประเด็นเรื่องของรายละเอียดต่างๆ เผอิญตรงกับท่ีผมต้องการจะ 
  สอบถามอยู่พอดี ข้อที่ 1 คือ พิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
  จังหวัดระยอง ที่ฝ่ายผู้บริหารได้ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 3,000,000 บาท  
  ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีได้กรุณาชี้แจงในเรื่องรายละเอียดว่าจะมีการเปิด  
  เพ่ือต้อนรับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินถ้าหากว่าอุทยานฯ เสร็จสมบูรณ์ดีแล้ว ผมต้องการ 
  จะตั้งเป็นข้อสังเกตว่าในเรื่องของค่าใช้จ่าย จ านวน 3,000,000 บาท หากว่า 
  เป็นไปได้ต้องการจะให้ท่านผู้บริหารช่วยดูด้วยว่าจ านวนเงินที่ค่อนข้างสูง 
  พอสมควร ในขณะที่เทศบาลต้องมาท าพิธีเปิดเพียงแค่ครั้งเดียว คือในวันเดียว  
  ใช้เงินถึง 3,000,000 บาท ซึ่งจ านวนเงินดังกล่าวนี้สามารถท่ีจะน าไปใช้ให้ 
  เกิดประโยชน์ได้มากกว่านี้ถ้าหากสามารถท่ีจะลดจ านวนลง หรือว่าสามารถจะ 
  ประหยัดได้ ก็จะเกิดผลดีต่อทางเทศบาล อีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องเครื่องปรับอากาศ  
  ซึ่งในวาระที่ 3 ที่มีการเสนอญัตติในเรื่องของการโอนรับอุทยานการเรียนรู้  
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ผมไปพลิกดูเอกสารในเรื่องของ  
  ครุภัณฑ์ ซึ่งก็มีเรื่องของเครื่องปรับอากาศอยู่แล้ว ท่านนายกเทศมนตรีได้กรุณา  
  ชี้แจงว่าห้องโถงชั้นล่างไม่มีเครื่องปรับอากาศท าให้จ าเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณ 
  เพ่ิมเติมขึ้นมา ซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจได้ ขอบคุณที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ให้ค าชี้แจง  
  ก็ขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ตรงนี้ด้วยในเรื่องของงบประมาณพิธีเปิด ขอบคุณครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  

นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  - ขอบคุณครับ ผมนายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ ในฐานะท่ีผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมต้องการจะเรียนสอบถามท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังผู้บริหาร  

  ว่างบประมาณการติดตั้งไฟฟ้ากับประปา ไม่เห็นมีในรายการเลย  
  เทศบาลไม่ต้องใช้หรืออย่างไรครับ ขอบคุณมากครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์   
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้ตั้งข้อสังเกตเพ่ือการประกอบ  

  ภารกิจของเทศบาล ตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามถึงเรื่องประปา ไฟฟ้า  
  ในโครงการสร้างอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง    
  คือ ไฟฟ้าก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่เทศบาลตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมนั้น  

  หมายถึงว่ายังขาดอยู่จึงตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมเข้าไป ขอบคุณครับท่าน  

  ประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัตโิอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 13 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 13 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
         เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตโิอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณ 

  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

มติที่ประชุม   - อนุมัตโิอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
        พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ระเบียบวาระท่ี  9   ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
                         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล                  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

  หมวดค่าครุภัณฑ์  เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  

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

  หลักการ   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ  พ.ศ. 2563   จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 

  1. ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานการเคหะและชุมชน/งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

                        งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์การเกษตร 
                       1.1 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมเครื่องท าความ 

  สะอาดชายหาดแบบลากจูง จ านวน 1 คัน งบประมาณ 7,500,000 บาท  
  (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 1 
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      2. กองการแพทย์ 
  แผนงานสาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 
  งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 

2.1 ค่าเครื่องซีลซอง จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 15,000 บาท  
  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 2 
  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

    2.2 รถเข็นชนิดปรับเอนนอน จ านวน 1 คัน งบประมาณ 7,900 บาท  
  (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 3 

      3. กองการศึกษา 
  แผนงานการศึกษา/งานระดับมัธยมศึกษา 
  งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 

     3.1 ค่าชุดรับแขกไม้สัก ผ้าหลุยส์  จ านวน 1 ชุด   
  งบประมาณ 49,000 บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย รายการที่  4 

  เหตุผล    
  รายการที1่.1 ตามที่เทศบาลนครระยองได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานการเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะ 
  มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าครุภัณฑ์การเกษตร รายการรถฟาร์มแทรกเตอร์  
  ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมเครื่องท าความสะอาดชายหาดแบบลากจูง  
  จ านวน 1 คัน จากข้อมูลการสืบราคาพบว่าตามวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 
  สามารถจัดหารถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องท าความสะอาด ที่มีประสิทธิภาพ  
  ดีกว่าที่ก าหนดไว้ โดยสามารถท าความสะอาดได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 
  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้แก้ไขรายละเอียด 
  ค าชี้แจงงบประมาณรายการ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  
  พร้อมเครื่องท าความสะอาดชายหาดแบบลากจูง จ านวน 1 คัน  

  รายการที่ 2.1 และ 2.2  ตามท่ีเทศบาลนครระยองได้ตราเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานสาธารณสุข  
  งานโรงพยาบาล ค่าครุภัณฑ์ 

1) ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ ค่าเครื่องซีลซอง จ านวน 1 เครื่อง 
2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ รถเข็นชนิดปรับเอนนอน  
    จ านวน 1 คัน 

เนื่องจากคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ ในปัจจุบันไม่มีจ าหน่าย  
  ในท้องตลาด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ทั้ง 2 รายการได้  
  คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้แก้ไขรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ  
  รายการค่าเครื่องซีลซอง จ านวน 1 เครื่อง และรถเข็นชนิดปรับเอนนอน  
  จ านวน 1 คัน 
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  รายการที่ 3.1 ตามท่ีเทศบาลนครระยองได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานการศึกษา งานมัธยมศึกษา  

  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ ค่าชุดรับแขกไม้สัก ผ้าหลุยส์ จ านวน 1 ชุด  
  ประกอบด้วย โต๊ะกลางไม้สัก จ านวน 1 ตัว เก้าอ้ีชุดยาวแบบ 3 ที่นั่ง  
  จ านวน 1 ตัว เก้าอ้ีตัวสั้น 1 ที่นั่ง จ านวน 1 ตัว นั้น เนื่องจากการตรวจสอบ 
  รายการชุดรับแขกดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าในท้องตลาดชุดรับแขก 1 ชุด              
  จะประกอบด้วย โต๊ะกลาง จ านวน 1 ตัว เก้าอ้ียาว 3 ที่นั่ง จ านวน 1 ตัว  
  และเก้าอ้ีสั้น 1 ที่นั่งจ านวน 2 ตัว กองการศึกษาเห็นว่าเทศบาลจะได้ เก้าอ้ีสั้น 
  เพ่ิมข้ึนอีก 1 ตัว ในวงเงินงบประมาณเท่าเดิม ดังนั้นเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอย  
  การจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้แก้ไขรายละเอียด  
  ค าชี้แจงงบประมาณ รายการ ค่าชุดรับแขกไม้สัก    ผ้าหลุยส์ จ านวน 1 ชุด 

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

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อที่เทศบาล  
      จะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

  ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  ขออนุญาตแก้ไขเอกสารแนบท้ายหน้าแรก 1. รถฟาร์มแทรกเตอร์  
  ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมเครื่องท าความสะอาดชายหาดแบบลากจูง  
  ซึ่งในตอนท้ายระบุไว้ว่าหลังท าความสะอาดส าหรับใช้ในงานก าจัดขยะมูลฝอย  
  และสิ่งปฏิกูล ขอแก้ไขเป็น ส าหรับใช้งานรักษาความสะอาดชายหาด 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะ
ประธานสภาเทศบาล      สอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์   

  สุรนารถครับ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับผมดีใจนะครับ เกี่ยวกับเครื่องซีลซอง เพราะว่า 
  วันนี้เข้ามาในห้องประชุมของส านักงานเทศบาลนครระยอง ปรากฏว่ามีโถแก้ว  
  ใส่น้ าส าหรับเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองในวันนี้ ซึ่งในเม่ือ 
  เทศบาลจะไม่ใช้พลาสติก แต่ว่าตั้งงบประมาณไว้ส าหรับซื้อเครื่องซีลซอง  
  ผมจึงต้องการจะสอบถามว่าจะใช้เครื่องนี้ไปซีลอะไรครับ ขอบคุณครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล  

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

ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่างเรื่องเครื่องซีลซอง  
  ให้สังเกตนะครับว่าหน้าโต๊ะของท่านนั้นจะไม่มีพลาสติกเลย คือจะเป็นแก้วน้ า  
  เป็นถุงกระดาษ เพื่อลดการใช้พลาสติกลง ซึ่งเครื่องซีลซองนั้นจะใช้ส าหรับซีล  
  พลาสติกในเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ฆ่าเชื้อโรคแล้ว คือพลาสติกนั้น  
  ไม่ได้เลิกใช้นะครับ แต่พยายามจะใช้ให้น้อยที่สุด เพราะพลาสติกยังมีความ  
  จ าเป็นที่จะใช้ในการผลิตของบางอย่างอยู่ เช่น ถุงยางอนามัยก็ยังต้องใช้ 
  พลาสติกในการผลิต ขอบคุณครับท่านประธานครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 13 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 13 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
          เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์  

มติที่ประชุม   - อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
        พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์   

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล         ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์   

  เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ 

  ผมขออนุญาตเป็นความรู้ครับ เพราะท่านประธานสภาเทศบาลไม่ได้ชี้แจง 
  ในวาระแรก ผมขอเรียนถามท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ ที่ผมเห็นนั้น 
  จะมีเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง คือเอกสารญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรีน าเสนอ 
  ต่อสภาเทศบาลนครระยอง ในมุมบนด้านขวามือจะมีระบุถึงเทศบาล ที่อยู่  
  และมีวันที่ระบุไว้ด้วย ซึ่งในอดีตท่ีผ่านมาสภาเทศบาลนคระยองได้พิจารณา 
  ญัตติกันมา ซึ่งญัตติต่างๆ นั้น จะไม่มีการระบุตรงนี้ ผมจึงต้องการจะสอบถาม 
  ท่านเลขานุการสภาเทศบาล เพ่ือขอเป็นความรู้ครับ ไม่ทราบว่าเป็นระเบียบใหม่  
  หรืออย่างไรครับ เรื่องต่อไปครับท่านประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นครั้งแรก 
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  ที่เราประชุมสภาเทศบาล แล้วเราดื่มน้ าจากโถเหยือก ปกติแล้วจะเป็นขวดเล็กๆ  
  ผมจึงถามท่านปลัดเทศบาลว่าน้ านั้นน ามาจากไหน ผมหันไปขวามือเห็น 
  ท่านนายกเทศมนตรีดื่มน้ าชาร้อนๆ ซึ่งโถน้ านี้ก็ไม่มีการันตีว่าน้ านี้สะอาดเพียงใด  
  มีการรับรองหรือไม่ เผอิญตอนนี้ โควิค-19 ก าลังระบาดอยู่ด้วย ท่านนายกเทศมนตรี 
  ก็ไม่ได้ชี้แจงว่าน้ าที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนั้นดื่มได้ ปลอดภัย เพราะผมไม่กล้าการันตีครับ  
  ผมก็กลัวเหมือนกันครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล       เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงด้วยครับ  

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่กรุณาสอบถาม 
เลขานุการสภาเทศบาล    ต้องขอเรียนว่าผมไม่ได้เปรียบเทียบว่าที่ผ่านมาการจัดท าญัตตินั้นรูปแบบจะเป็น   

  อย่างไร ซึ่งที่ผ่านมานั้นบันทึกข้อความที่ปะหน้าอาจจะลงวันที่ แต่ในญัตติอาจจะ 
  ไม่ได้มีการลงวันที่ก ากับไว้ แต่ว่าที่ถูกต้องนั้นญัตติที่จะเสนอให้ท่านนายกเทศมนตรี 
  ลงนาม และเสนอต่อประธานสภาเทศบาลนั้น ควรจะมีการระบุด้วยว่าเป็นวันที่ 
  เท่าไร คือจะมีบันทึกปะหน้าฉบับหนึ่ง และแนบด้วยญัตติต่างๆ ในรอบนี้จึงได ้
  ใส่วันที่ระบุไว้ในญัตติด้วย เนื่องจากญัตติแต่ละเรื่องอาจจะมาไม่พร้อมกัน  
  คือบางญัตติส่งไปท่ีงานเลขานุการผู้บริหารและกิจการสภา 
  ส านักปลัดเทศบาลแล้ว ส่วนอีกญัตติหนึ่งอาจจะยังท าไม่เสร็จ ก็ให้ส่งญัตติที่ท า 
  เสร็จแล้วไปก่อน โดยจะลงวันที่เท่าไรก็ว่ากันไป และก็รวบรวมเพ่ือเสนอขึ้นมา  
  เพราะฉะนั้นเลขวันที่ที่ลงในญัตตินั้นก็อาจจะไม่จ าเป็นที่จะต้องตรงกันทุกญัตติ  
  เพราะกว่าที่จะประชุมสภาเทศบาลก็อีกหลายวัน ซึ่งผมว่าก็ถูกต้องแล้วครับ 
  และท่ีผ่านมาก็อาจจะดูในบันทึกปะหน้าที่ส่งให้ประธาน ซึ่งจริงๆ แล้วในตัวญัตต ิ
  ก็ควรจะลงวันที่ก ากับไว้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล    

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล       นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

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

  สภาเทศบาลครับ ตอนนี้เป็นระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ ผมจึงมีเรื่องต้องการจะ 
  ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร คือ เทศบาลนครระยองได้ 
  ซื้อเรือยาวมา จ านวน 2 ล า ปัจจุบันได้น าเรือดังกล่าวไปเก็บไว้ที่โกดัง  
  ที่บ่อขยะเดิม ซึ่งบริเวณนั้นก็ยังใช้งานอยู่เพราะต้องจอดรถ เทศบาลนครระยอง  
  มีอาคารอยู่หนึ่งหลังซึ่งได้สร้างเป็นโรงจอดเรือที่ท่าน้ า จึงต้องการจะฝาก 
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารให้ตั้งงบประมาณเพ่ือท ารั้วรอบ 
  ขอบชิด แล้วก็น าเรือกลับมาเก็บไว้ตรงนี้ ผมว่าจะดีกว่า เพราะว่าขณะนี้เวลา 
  ก็ได้ผ่านมาหลายปีแล้ว หลังคาก็ผุพัง เหล็กก็ผุหมดแล้ว ซึ่งอาคารหลังนี้ก็ได้ 
  ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจ านวนหลายล้านบาทอยู่นะครับ ฝากผู้บริหาร 
  ด้วยว่าควรตั้งงบประมาณในปีนี้ หรือปีหน้าก็ได้ หรืออาจจะมีงบประมาณ  
  เหลือใช้อะไรต่างๆ คือผมต้องการจะให้น าเรือมาเก็บไว้ตรงนี้ เพราะหากว่า  
  น าเรือไปเก็บไว้ที่บ่อขยะ ทางวัดปากน้ าซึ่งเป็นที่จัดงานเขาก็หวั่นๆ ใจครับ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น  

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

  นครระยอง เขต 4 ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
  ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ได้กล่าวถึงเรื่องโรงเก็บเรือยาว ซึ่งเรื่องนี้ผมได้คุยกับ  
  ท่านพระมหาสมคิด คุณธม.โม (คุ นะ ธัม โม) เจ้าอาวาสวัดปากน้ าสมุทรคงคาราม  
  อยู่เหมือนกัน ซึ่งท่านก็เห็นด้วยว่าควรจะน าเรือไปไว้ตรงนี้ เพราะว่าท่านจะได ้
  ย้ายร้านกาแฟ และร้านค้าอีก 2 ร้าน ออก ซึ่งท่านคิดว่าจะย้ายอยู่แล้วและ 
  ซ่อมแซมไว้ส าหรับเป็นที่เก็บเรือก็จะสะดวกดี จึงต้องการจะให้ตั้งงบประมาณ 
  เพ่ิมเติมเพ่ือไปซ่อมแซมสถานที่ไว้ถ้วยรางวัลตรงหน้าท่าน้ า ซึ่งปัจจุบันสถานที่ 
  ดังกล่าวทรุดโทรมมาก ระบบไฟค่อนข้างท่ีจะเสียหมดแล้ว ค่อนข้างท่ีจะอันตราย 
  จึงต้องการจะให้ทางคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความส าคัญท่ีบริเวณหน้าท่าด้วย  
  ให้ตั้งงบประมาณทาสี และปรับปรุงสถานที่ ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องรถ 
  ซึ่งต้องการจะให้ตั้งงบประมาณเพ่ือซื้อรถลากจูงเรือ ปัจจุบันมีอยู่แล้ว  
  จ านวน 1 คัน ซึ่งเรือมีอยู่ 4 ล า เห็นควรว่าควรจะตั้งงบประมาณท าอีกหนึ่งคัน  
  เพ่ือที่เรือจะได้อยู่บนรถ เวลาลากออกมาจะได้สะดวกสบาย เพราะว่าเทศบาล 
  นครระยองจะจัดงานประจ าปีกันอยู่บ่อยครั้ง ฝากท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอบคุณท่าน 

  สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้เป็นห่วงเป็นใยในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
  เรื่องเรือยาวที่เทศบาลนครระยองซื้อมา แล้วตอนนี้เก็บอยู่ที่บ่อขยะ  
  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้แนะน ามานั้น ผมจะตรวจสอบงบประมาณ 
  ดูว่าเงินเหลือจ่ายส่วนไหนที่พอจะน ามาใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บเรือ  
  ส่วนรถลากเรือถ้าหากท าได้ก็ต้องการจะท าให้ครบทั้ง 4 ล าเลย เพื่อที่เวลา 
  เคลื่อนย้ายจะได้คล่องตัวยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลอีกท่านหนึ่ง 
  พูดถึงเรื่องน้ าดื่มส าหรับเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองในวันนี้      
  ซึ่งจริงๆ แล้วน้ าดื่มที่ใส่เหยือกมานั้นเป็นน้ าดื่มท่ีถ่ายมาจากขวดน้ าดื่มครับ  
  ไม่ใช่น้ าประปา น้ าชาของผมยังเป็นน้ าประปา แต่ผมเอามาต้ม ผมจะดื่มให้ดูเลย 
  นะครับว่าสามารถดื่มได้ และปลอดภัย สดชื่นดีครับ กราบเรียนให้ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
 
 
 



 25 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม  
        วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว  

  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
  และคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจน 
  ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   

 
(ปิดประชุมเวลา 14.55 น.) 
 
 
 

            (ลงชื่อ)                                           ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี) 
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