
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 29  มิถุนายน  2564 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายรักเร่ สําราญรื่น ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอภินัทธ์ รัตนพรวารีสกุล รองประธานสภาเทศบาล 
3. นางสาวอรุชา ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายวิสุทธิ์ กีรติบํารุงพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายปฏิพล อรรถรุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายอวบ วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายชูศักดิ์ สมานสินธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายณัฐพนธ์ กรกชพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายอมรเทพ นาวินโชคธรรม สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายประเสริฐ ทรงศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายประสิทธิ์ แก้วไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายชาญศิษฏ์ บํารุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นางสาวพิราภัทร์ ทับทิมทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นางสาววัลยุพา วิภูษณวนิช สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายประเสริฐ ยะคุณเขตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายสมยศ เจริญชะนะ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายสงัด วงษ์ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายนราวุฒิ สุขวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายองอาจ สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายธันยวัฒน ์ ชโลทร สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรี 
25. นายเสรี สุวรรณวิจิตร รองนายกเทศมนตรี 
26. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล รองนายกเทศมนตรี 
27. นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา รองนายกเทศมนตรี 
28. นายนิพนธ์ เตชโชควาร ี รองนายกเทศมนตรี 
29. นายภูษิต ไชยฉ่ํา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
30. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
31. นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา เลขานุการนายกเทศมนตรี 
32. นางสาวลินนภัสร ์ มั่นประสิทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล  
2. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล 
3. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักคลัง 
3. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
5. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
6. นายปรีชา สาลี ผู้อํานวยการกองช่าง 
7. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก. ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
8. นางสาวสุภัทรา สุภาพ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
10. นางสุภา ขํางาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
11. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข 
12. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
13. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
14. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
15. นายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
16. นางสาวกนกอร ธิบูรณ์บุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
18. นางสาวเจนนรี กล่อมแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
19. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ 
20. นางจิรายุศิริ พรหมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
21. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
22. นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
   รก.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
23. นางสาววัชรีย ์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง 
24. นางสาวอัญชนา บํารุงวงษ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
25. นางสาวจามรี บัวทุม นักวิชาการคลัง  
26. นายอภินันท์ วงทะนงค์ วิศวกรโยธา  
27. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
28. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
2. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน เลขานุการนายกเทศมนตรี (ติดราชการ) 
3. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร ผู้อํานวยการกองการแพทย์ 
4. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
5. นางนลินี สุวรรณโชต ิ รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
6. นายมนตรี สิริทัตสุนทร รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
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7. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
8. นายไพรัตน์ วังบอน รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
9. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
10. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 
11. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อํานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
12. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
13. นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
14. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
15. นางสาวดวงพร วิทยากุล หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
16. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน 
18. นายชาคริต เอ่ียมสําอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
19. นายปิยะ เพ็งเรือง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
20. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
21. นางสาวณัฐริกา ซื่อมาก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
22. นางสาวธนิตตา จันทศร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
   รก.หัวหน้ากลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากําลัง 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น.  

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 บัดนี้ สมาชิกสภา 
  เทศบาลไดม้าครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล 
  ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล    ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ท่านสื่อมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ
   ประชุม วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  

  สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะ 
  มีการเปิดประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศเรียก 
  ประชุมด้วยครับ 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2564 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

  นครระยอง ครั้งแรก ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2564  
  ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําปี 2564  ตั้งแตว่ันที่ 4   
  มิถุนายน – 3  กรกฎาคม  2564         
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
  พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงประกาศเรียกประชุม 
  สภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําปี 2564  
  แห่งสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแต่วันที่ 4  มิถุนายน – 3  กรกฎาคม  2564         

      ประกาศ  ณ  วันที่   25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 นายรักเร่  สําราญรื่น 
                                           ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล      

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ผมมีเรื่องแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล    ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้รับทราบ จํานวน 3 เรื่อง 

       เรื่องแรก  รับโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย คือ 
     1. นางสาวอัญชนา  บํารุงวงษ์ พนักงานเทศบาล                   
      ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ สังกัดกองวิชาการและแผนงาน  
      เทศบาลตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มาดํารงตําแหน่ง   
      นักพัฒนาการท่องเที่ยวชํานาญการ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  
      ฝ่ายอํานวยการ สาํนักปลดัเทศบาล เทศบาลนครระยอง  
     2. นางสาวจามรี  บัวทุม พนักงานเทศบาล ตําแหน่งนักวิชาการคลัง  
      ปฏิบัติการ กองคลัง เทศบาลตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
       มาบรรจเุป็นนกัวิชาการคลังปฏิบัติการ งานเงินอุดหนนุ ฝ่ายงบประมาณ  
      และเงินอุดหนุน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครระยอง  

         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  

      เรื่องท่ีสอง  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุแต่งตั้งเป็น 
       พนกังานเทศบาล จํานวน 1 ราย คือ  นายอภินันท์  วงทะนงค์  
       ข้าราชการพลเรอืน ตําแหนง่วศิวกรชลประทาน ระดบัปฏบิตักิาร  
       สังกัดฝ่ายส่งน้ําและบาํรงุรักษาท่ี 2 โครงการชลประทานสระแก้ว  
       สํานกังานชลประทานที ่9 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
       มาบรรจเุป็นพนกังานเทศบาล  และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิศวกรโยธา  
       ระดบัปฏบิตักิาร งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองชา่ง  
       เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

      เรื่องท่ีสาม  เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 –  
       2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 12 เทศบาลนครระยอง ได้ดําเนินการจัดทํา  
       แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 12  
       โดยไดผ้่านการพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลฯ จากคณะกรรมการสนับสนุน  
       การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
       นครระยอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดทําแผนพัฒนา  
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       ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
       พ.ศ.2561 โดยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2561 –  
       2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 12 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564  

มติที่ประชุม      - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564   
                           เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564  
                       ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  2564 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล         ครั้งแรก ประจําปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2564 และสมัยประชุมสามัญ  

  สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที ่7  พฤษภาคม 2564  
  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ  

  (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
       เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ครั้งแรก  

  ประจําปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2564 โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ  ยกมือ 21 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน-  )  

    - สมาชิกสภาฯ ยกมือ จํานวน 21 ท่าน งดออกเสียง จํานวน 2 ท่าน  
  รับรองถูกต้องครับ ต่อไปสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรให้รับรอง 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
  ประจําปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที ่7  พฤษภาคม 2564  
  โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ  ยกมือ 21 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน-  )  

    - สมาชิกสภาฯ ยกมือ จํานวน 21 ท่าน งดออกเสียง จํานวน 2 ท่าน  
  รับรองถูกต้องครับ เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้รับรอง 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ครั้งแรก ประจําปี พ.ศ. 2564  
  เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2564  และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี  พ.ศ. 2564  
  ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  2564 

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564   
                                เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564  
                          คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                     งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาล        งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  (ค่าครุภัณฑ์) เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
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นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา   
  เทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี   
  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์)  
  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 จํานวน 273,100 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้   

      สํานักปลัดเทศบาล 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 

      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์สํานักงาน 
     1. โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีประชุมสภา จํานวน 4 ชุด เป็นเงิน 52,800 บาท  
      (ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
      รายการที่ 1 

 2. โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท  
      (หกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 2 

 3. โต๊ะไม้พร้อมเก้าอ้ีกลม จํานวน 4 ชุด เป็นเงิน 23,700 บาท  
      (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
      รายการที่ 3 

 4. เก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 4 ตัว เป็นเงิน 18,000 บาท  
      (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 4 

 5. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 3 ตู้ เป็นเงิน 11,400 บาท  
      (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
      รายการที่ 5 

 6. เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์ จํานวน 1 ชุด  
      เป็นเงิน 23,700 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
      เอกสารแนบท้าย รายการที่ 6 

    งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 7. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด 

      ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 85,000 บาท   
      (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 7 

 8. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง  
      เป็นเงิน 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด 
      ตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 8 

 9. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1  
      (18 หน้า/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 9    
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 10. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ส ี   
      จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียด 
      ตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 10   

      กองการเจ้าหน้าที่ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 

      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 11. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ส ี   

      จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียด 
      ตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 11  
                          รวม 11 รายการ เป็นเงิน 273,100 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่น - 
      สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

             เหตุผล   
  รายการที่ 1-10  ตามท่ีสํานักปลัดเทศบาลได้สํารวจรายการครุภัณฑ์เพ่ือใช้ 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  
  พบว่ามีความจําเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติมและบางรายการต้องจัดหาเพื่อทดแทน  
  ของเดิมท่ีชํารุด ดังนั้น เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  
  มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ คณะผู้บริหาร  
  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 10 รายการ   
  เป็นเงิน 258,100 บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

      รายการที่ 11 ตามท่ีเทศบาลนครระยองได้มีการปรับโครงสร้างส่วนราชการใหม่  
  โดยได้กําหนดให้มีกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเครื่องพิมพ์สําหรับพิมพ์  
  เอกสารต่างๆ ของทางราชการ  คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติโอนงบประมาณ 
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร ์
  หรือ LED ส ี จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข 
  เปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 

     ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   

                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง      
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภา 

  เทศบาล นายอวบ  วงศ์มหา         

นายอวบ  วงศ์มหา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระนี้  

  ผมมีข้อสงสัยต้องการจะสอบถามเรื่องโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีประชุมสภาเทศบาล  
  จํานวน 4 ชุด ผมต้องการทราบว่าจะนําไปตั้งตรงไหนครับ ฝากสอบถาม 
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ  
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นายรักเร่  สําราญรื่น - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอวบ  วงศ์มหา  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวิชิต  ศรีชลา - ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ  โต๊ะที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ได้สอบถามมาเมื่อสักครู่นี้ คือ  เทศบาลไดซ้ื้อมาเพ่ือใช้เสริม ซึ่งอยู่ด้านหลัง 

  ของห้องประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
          สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
        อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่าย 

  เป็นรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 21 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 21 ท่าน งดออกเสียง จํานวน 2 ท่าน  
      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) 

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                    งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาล        งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
                              (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 

  เทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าท่ีดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      จํานวน  2,598,000 บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   
      ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) ดังนี้   
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      สํานักปลัดเทศบาล 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
      งบลงทุน/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

   1. ก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณภายในสํานักงานเทศบาล 
    นครระยอง เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
    เอกสารแนบท้าย รายการที่ 1 

      กองช่าง 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      งบลงทุน/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

   2. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางสะพานเปี่ยมพงษ์สานต์  
    เป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
    รายการที่ 2 

      งบลงทุน/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
   3. ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬา ชุมชนสองพ่ีน้อง  
    เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
    เอกสารแนบท้าย รายการที่ 3 

      งบลงทุน/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน 
 4. จัดซื้อท่ีดิน  เป็นเงิน 718,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่น- 
  แปดพันบาทถ้วน) เพ่ือก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงขนาดเล็กและสวนหย่อม  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่  4 

      กองการแพทย์ 
    แผนงานสาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 
    งบลงทุน/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

5. ปรับปรุงห้องกายภาพบําบัดพร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 480,000 บาท  
      (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่  5 
      รวมขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  
      จํานวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน 2,598,000 บาท (สองล้านห้าแสน- 
      เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

      เหตุผล   
      รายการที่ 1 เนื่องจากปัจจุบันจํานวนยานพาหนะของเทศบาลมีปริมาณ 
      เพ่ิมข้ึนทําให้สถานที่สําหรับจอดยานพาหนะของทางราชการไม่พียงพอ  
      ดังนั้นเพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
      คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  
      รายการ ก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณภายในสํานักงานเทศบาลนครระยอง  
      เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
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      รายการที่ 2  เนื่องจากปัจจุบันบริเวณสะพานเปี่ยมพงษ์สานต์ในเวลา 
      กลางคืนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ  
      เพ่ือเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ  
      คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการ  
      ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางสะพานเปี่ยมพงษ์สานต์ เป็นเงิน 400,000 บาท  
      (สี่แสนบาทถ้วน) 

      รายการที่ 3 ด้วยเทศบาลนครระยองมีความประสงค์ที่จะดําเนินการ 
      ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาชุมชนสองพ่ีน้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถ  
      ใช้พื้นที่ในการออกกําลังกาย  และจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยไม่มีอุปสรรค  
      จากสภาพแวดล้อม คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าท่ีดินและ 
      สิ่งก่อสร้าง) รายการ ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาชุมชนสองพ่ีน้อง  
      เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

  รายการที่ 4 ด้วยเทศบาลนครระยองได้รับการร้องเรียนจากประชาชน 
  ที่ประกอบอาชีพประมงเรือเล็กว่าปัจจุบันประสบปัญหาไม่มีสถานที่สําหรับ 
  ให้เรือประมงขนาดเล็กเข้าเทียบท่าเพ่ือขนถ่ายสินค้า ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม  
  การประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน คณะผู้บริหารจึงเห็น  
  ควรให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย 
  รายการใหม่ (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการ จัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างท่าเทียบ  
  เรือประมงขนาดเล็กและสวนหย่อม เป็นเงิน 718,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่ง- 
  หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

      รายการที่ 5  เนื่องจากปัจจุบันห้องกายภาพบําบัด คลินิกชุมชนอบอุ่น  
      เทศบาลนครระยอง สามารถให้บริการได้เพียงวันละ 25-28 ราย  
      ซึ่งไม่เพียงพอกับปริมาณผู้ที่มาใช้บริการ ประกอบกับผู้บริหารได้มีนโยบาย  
      นํานวัตกรรมและเครื่องมือที่ทันสมัย มาช่วยในการทํากายภาพบําบัด 
      ให้แก่ผู้ป่วย เพื่อให้การบริการได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
      คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  
      รายการปรับปรุงห้องกายภาพบําบัดพร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 480,000 บาท  
      (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)             

     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข 
      เปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน 
      งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
      หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

                       จึงเสนอญตัติเพ่ือขออนมัุติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือทีเ่ทศบาล 
      จะได้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายรักเร่  สําราญรื่น - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภา 

  เทศบาล นายอวบ  วงศ์มหา     

นายอวบ  วงศ์มหา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล    ทุกท่าน ในวาระนี้ผมจะขอสอบถามข้อเดียวครับ ส่วนข้อที่ 2 จะเป็นการชมเชย  

  ข้อแรก คือ เรื่องสร้างอาคารที่จอดรถ ไม่ทราบว่าคืออาคารแบบไหนครับ  
  ผมยังไม่ทราบ อาคารที่จอดรถเป็นอาคารแบบเซ็นทรัล หรืออาคารแบบหลังคา 
  คลุมอะไรแบบนี้ แล้วที่จะก่อสร้างก็ไม่ทราบว่าเป็นแบบไหน ผมจึงต้องการจะ 
  สอบถามท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังผู้บริหาร ส่วนเรื่องท่ี 2 ผมต้องขอ 
  ชมเชยท่านผู้บริหารที่ได้ติดตั้งไฟแสงสว่างบริเวณราวสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์  
  เพราะผมสงสารรูปปั้นช้าง ซึ่งบริเวณนั้นผมผ่านทุกคืน บริเวรนั้นจะมืดมาก  
  ในวันนี้ผมจึงตั้งใจจะมานําเสนอเรื่องนี้ให้ทําอยู่แล้ว แต่บังเอิญผมอ่านเจอพอดี  
  จึงขอชมเชยทางคณะผู้บริหารด้วยที่ได้เห็นความมืดของช้างที่สะพานเปี่ยมพงศ์สานต์  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอวบ  วงศ์มหา  
ประธานสภาเทศบาล       เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวิชิต  ศรีชลา - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ได้สอบถามมา ขออนุญาตเอ่ยนามครับ นาย อวบ  วงศ์มหา สมาชิกสภา 

  เทศบาลนครระยอง เขต 1 สอบถามเรื่องหลังคานั้น คือโครงหลังคาโรงรถ 
  ของเก่ามันค่อนข้างแคบ และชํารุด เทศบาลจึงได้จัดสร้างขึ้นมาใหม่ 3 จุด  
  คือตรงที่เดิม เป็นหลังคาเมทัลชีท ซึ่งจะเป็นรูปทรงที่สวยกว่าเก่า จะขยายที่ 
  จอดรถให้กว้างกว่าเก่า จึงขอชี้แจงท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาสลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
  ผมมีเรื่องสอบถาม จํานวน 2 เรื่อง ในญัตติขอสร้างที่จอดรถ อาคารที่จอดรถ  
  จํานวนห้าแสนบาท  แต่ผมเห็นในโต๊ะที่วางอยู่ รวมแล้วเป็นจํานวนเงิน  
  501,784.29 บาท รู้สึกขัดแย้งกันอยู่ ซึ่งจะพอใช้หรือไม่ครับ และอีกเรื่องหนึ่ง  
  เรื่องปรับปรุงห้องกายภาพบําบัด งบประมาณ จํานวน 480,000 บาท  
  ไม่ทราบว่าห้องกว้างหรือแคบแค่ไหน ซึ่งได้ขออนุมัติมา จํานวน 480,000 บาท  
  น่าจะมีความกว้าง มีตัวอย่าง หรือมีแบบมาให้ดูบ้าง จะได้เข้าใจ เพราะว่า 
  เดิมก็มีอยู่หลายเตียง ทําแล้วจะเพ่ิมได้อีกก่ีเตียง จะรักษาผู้ป่วยได้อีกก่ีคน  
  ขอสอบถามเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
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นายวิชิต  ศรีชลา - ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล เรื่องราคาที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ถามมา ที่ว่าขัดแย้งกันห้าแสนหนึ่งนั้น จริงๆ เทศบาลจ่ายได้แค่ จํานวน 500,000 บาท   

  เทศบาลจ่ายแค่นั้นครับ เพราะว่าหากจะคิดมาเกินก็ไม่เป็นไร แต่เทศบาลจะจ่าย 
  จริงแค่ จํานวน 500,000 บาท สําหรับห้องกายภาพจะเพ่ิมอีก 5 เตียง  
  เราสามารถรับคนได้เพ่ิมอีกจํานวน 10 คน เลยครับ เรื่องแบบนั้นในเอกสารมีอยู่ครับ  
  อยู่ในหน้าที่ 3  ซึ่งก็ตามนั้น ผมจะขออธิบายคร่าวๆ ว่าเราจะต่อเติมจากของเดิม  
  โดยเป็นห้องกระจกออกมา มาถึงท่ีส่วนด้านนอก ซึ่งก็สามารถวางได้ 5 เตียง  
  อย่างสบายๆ หรืออาจจะเสริมได้อีก 6 เตียง แต่เราจะทดลองเป็น 5 เตียงก่อน 
  จึงขอชี้แจงมาให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
          สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
        อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่าย 

  เป็นรายการใหม่ (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ท่าน, ไม่เห็นชอบ 1 ท่าน, 
   งดออกเสียง 2 ท่าน-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 20 ท่าน ไม่เห็นชอบ จํานวน 1 ท่าน 
  งดออกเสียง จํานวน 2 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ 
  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่าย 
  เป็นรายการใหม่ (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
                    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค่าครุภัณฑ์) 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล        คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค่าครุภัณฑ์)  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
   ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา   
  เทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ   
  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 หมวดค่าครุภัณฑ์    
  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้      
    

 

 



 13 

  หลักการ   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จํานวน 4 รายการ ดังนี ้

  สํานักปลัดเทศบาล 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 

     งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์สํานักงาน 
1. ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร พร้อมติดตั้ง  

  จํานวน 1 ใบ เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 1 

  กองการศึกษา 
  แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
  งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์สํานักงาน 

2. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย จํานวน 69 เครื่อง  
  เป็นเงิน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 2 

  สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
  งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์สํานักงาน 

3. โต๊ะทํางาน จํานวน 4 ตัว เป็นเงิน 16,800 บาท  
  (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
  รายการที่ 3 

      กองช่าง 
  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย 

                        งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
4. รถขุดล้อยาง จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 6,000,000 บาท  

  (หกล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 4 
     รวมขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ  

  จํานวน 4 รายการ  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 7,411,800 บาท  
  (เจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

  เหตุผล 
      รายการที่ 1  ตามท่ีสํานักปลัดเทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

  งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ  
    2,500 ลิตร พร้อมติดตั้ง สําหรับใช้ที่อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้า- 

  ตากสินมหาราช จังหวัดระยอง จากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันอุทยาน 
  มีถังสํารองน้ําเพียงพอสําหรับการใช้งานแล้ว จึงขอเปลี่ยนสถานที่ตั้งถังน้ําไปไว้  
  บริเวณลานวัฒนธรรม ถนนยมจินดา ซึ่งปัจจุบันถังสํารองน้ําไม่เพียงพอแทน  
  คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายการถังน้ํา 
  แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จํานวน 1 ใบ  
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  รายการที่ 2  ตามท่ีสภาเทศบาลนครระยองได้มีมติอนุมัติให้โอน 
  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น 
  รายการใหม่  รายการเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย จํานวน 69 เครื่อง  
  สําหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครระยอง เมื่อสมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 4 ประจําปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 ธันวาคม 2563  
  เนื่องจากเครื่องฟอกอากาศที่จะดําเนินการจัดหาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  และนักเรียนในระดับอนุบาล ซึ่งเดิมได้กําหนดคุณลักษณะเป็นเครื่องฟอก 
  อากาศระบบ Electrostatic แบบ Electronic Collecting Cell ซึ่งมีการปล่อย 
  โอโซนออกมา ทําให้ระคายเคืองต่อปอดสูง จึงไม่เหมาะสําหรับเด็กเล็ก  
  คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ  
  รายการ เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย จํานวน 69 เครื่อง  

  รายการที่ 3  ตามท่ีสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งงบประมาณ 
  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการโต๊ะทํางาน จํานวน 4 ตัว  
  เนื่องจากปัจจุบันโต๊ะทํางานเหล็ก มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้งบประมาณ 
  ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ เพื่อดําเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ จึงขอเปลี่ยนจาก  
  โต๊ะทํางานเหล็กเป็นโต๊ะทํางานไม้ ซึ่งราคาถูกกว่า   คณะผู้บริหารจึงขอ 
  อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายการโต๊ะทํางาน จํานวน 4 ตัว 

      รายการที่ 4  ตามท่ีกองช่างได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 รายการรถขุดล้อยาง จํานวน 1 คัน ซึ่งในวงเงินงบประมาณ 
  ที่ตั้งไว้ สามารถจัดหารถขุดล้อยาง ที่มีสมรรถนะสูงขึ้นกว่าที่ระบุในคําชี้แจง 
  งบประมาณ ประกอบกับในคําชี้แจงงบประมาณได้ระบุล้อยาง จํานวน 4 ล้อ 
  ปรากฏว่าคุณลักษณะของรถขุดล้อยางต้องมีล้อยาง จํานวน 8 ล้อ    
  คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
  รายการรถขุดล้อยาง จํานวน 1 คัน  

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข 
  เปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
  งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง  
      เพ่ือที่เทศบาลจะได้ ดําเนินการต่อไป 

นายรักเร่  สําราญรื่น - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
          สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
        อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
        พ.ศ.2564 (ค่าครุภัณฑ์) โปรดยกมือครับ 
 



 15 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 21 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน-  ) 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 21 ท่าน งดออกเสียง จํานวน 2 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล    เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค่าครุภัณฑ์) 

มติที่ประชุม   - อนุมัติใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค่าครุภัณฑ์) 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินจากองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระยอง 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล        รับมอบทรัพย์สิน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 

  เทศบาลนครระยอง เพื่อขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินจากองค์การ  
  บริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
  จํานวน 3  โครงการ ดังนี ้

     1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าน้ําและกําแพงกันดินแม่น้ําระยอง  
  เทศบาลนครระยอง  อําเภอเมือง จังหวัดระยอง งบประมาณ 7,994,000 บาท  
  (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

     2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดแหลมเจริญ  
  งบประมาณ 11,053,000 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

     3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โขดปอ ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง  
  จังหวัดระยอง งบประมาณ 1,920,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสอง- 
  หมื่นบาทถ้วน) 

  เหตุผล  ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ รย 51021.2/2191  
  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2554  เรื่องการโอนทรัพย์สิน จํานวน 3 โครงการ  
  ดังกล่าวข้างต้น  ส่งมอบให้เทศบาลนครระยอง เพื่อดําเนินการปรับปรุง  
  ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และบริการประชาชนในเขตพ้ืนที่  
  ซึ่งเทศบาลนครระยอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  
  และดําเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา 
  พร้อมญัตตินี้  
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร 
  ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558   
  ข้อ 9  ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการ 
  ส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  
  ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการ 
  ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 
  สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  เพ่ือให้การดําเนินการรับมอบ 
  พัสดุที่มีผู้อุทิศ เป็นไปตามระเบียบฯ   

จึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยอง รับมอบ 
  ทรัพย์สินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จํานวน  3  โครงการ  
  เพ่ือที่เทศบาลนครระยองจะได้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธาน 
  สภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภา 

  เทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี        

นายนราวุฒิ  สุขวารี  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายนราวุฒิ  สุขวารี สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ผมจะขอเรียน 

  ถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร  ตามรายการครุภัณฑ์ โครงการ 
  ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดแหลมเจริญ ตามตาราง ลําดับที่ 4 ในรายการการก่อสร้าง 
  บ่อเก็บน้ํา คศล. จํานวน 3 บ่อ ซึ่งจากที่ผมได้ดูภาพถ่าย ตามเอกสารที่แนบมานั้น  
  ผมเห็นเป็นแท้งค์น้ําตั้งอยู่ จํานวน 3 ใบ ซึ่งมันขัดแย้งกันครับ ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ สุขวารี  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาตเอ่ยนามครับ นาย นราวุฒิ   
นายกเทศมนตรี       สุขวารี  ต้องขอชมเชยว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี  

  มีความละเอียดในการพิจารณาเอกสาร คือข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นว่าเป็นบ่อเก็บน้ํา คศล.นั้น  
  ซึ่งจริงๆ แล้ว ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ทําไว้นั้นเป็นบ่อน้ํา 
  แต่ต่อมาบ่อน้ํานั้นได้เกิดการรั่วซึม ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ก็ได้แจ้งทางผู้รับจ้างให้มาแก้ไข ส่วนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นว่าเป็น 
  แท้งค์น้ํานั้น คือ เป็นแท้งค์น้ําที่ได้แก้ไขแล้ว แต่ก็ยังใช้งานไม่ได้ โดยยังมีการ 
  รั่วซึมอยู่ เขาจึงนําแท้งค์น้ํา จํานวน 3 ใบ มาตั้งไว้เพ่ือให้ใช้งานได้กับห้องน้ํา  
  ขอเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
          สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล 

  นับจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในองค์ประชุมด้วยครับ 

      (  -เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม-  ) 

    - ขณะนี้มีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในองค์ประชุมสภาเทศบาล 
        จํานวน 23 ท่าน ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ  

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินจากองค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดระยอง โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 ท่าน งดออกเสียง 4 ท่าน-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน 19 ท่าน งดออกเสียง จํานวน 4 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบให้รับมอบทรัพย์สิน 

  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้รับมอบทรัพย์สินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - และก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป ผมขอเชิญท่านรองประธาน  
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาลนครระยอง ทําหน้าที่แทนผม เพื่อทําหน้าที่เป็นประธาน 

  ในที่ประชุมต่อไปด้วยครับ 

ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 
                     ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอให้พิจารณาคัดเลือก 
รองประธานสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม 

                       และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง เชิญท่านนายกเทศมนตร ี
  เสนอญัตติครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ในญัตตินี้ผมจะขอมอบให้ท่านรองนายกเทศมนตรี  
  นายเสรี  สุวรรณวิจิตร เสนอญัตติแทนครับ  

นายเสรี  สุวรรณวิจิตร - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
รองนายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจําเป็นต้องเสนอ 
  ญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล          
  นครระยอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
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  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 กรณสีมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ซึ่งเป็นคณะกรรมการ 
  พ้นจากตําแหน่ง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้

  หลักการ   ขอให้สภาเทศบาลนครระยอง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล    
  นครระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
  นครระยอง จํานวน  3  คน  

  เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครระยอง ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ 
  ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง คําสั่งที่ 445/2562 เนื่องจาก 
  คณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองพ้นจาก 
  ตําแหน่ง ทําให้ตําแหน่งคณะกรรมการว่างลง เทศบาลนครระยองต้องจัดให้มีการ 
  คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองแทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง เพื่อให้เป็นไป 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
  พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 28 (1)  
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  
  29 มกราคม 2559 (9) ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจาก 
  ตําแหน่ง ให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ 
  ตําแหน่งว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนนั้น อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระ 
  ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  

     จึงขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือกสมาชิก  
  สภาเทศบาลนครระยอง จํานวน  3  คน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยองต่อไป ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านรองนายกเทศมนตรี นายเสรี  สุวรรณวิจิตร 
รองประธานสภาเทศบาล       ท่านเห็นสมควรว่าสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองท่านใดมีความเหมาะสม 

  ที่จะเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  จํานวน 3 ท่าน ขอเชิญเสนอชื่อครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายธันยวัฒน์  ชโลทร  

นายธันยวัฒน์  ชโลทร  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธันยวัฒน์  ชโลทร     

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ตามท่ีท่านรองนายกเทศมนตรี  
  นายเสรี  สุวรรณวิจิตร เสนอญัตติ ผมขอหารือในที่ประชุมว่าให้เสนอรายชื่อ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทีละหนึ่งท่าน หรือเสนอชื่อในคราวเดียวกันทั้งสามท่าน  
  เนื่องจากรายชื่อคณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้ จําเป็นจะต้องคัดเลือกเป็น 
  จํานวนรวม 3 ท่าน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
รองประธานสภาเทศบาล    

         (  -ไม่มี-  )  

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นควรให้เสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทีละหนึ่งท่าน  
  หรือเสนอชื่อทั้งสามท่านในคราวเดียวกัน ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล นายธันยวัฒน์  ชโลทร  

นายธันยวัฒน์  ชโลทร  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธันยวัฒน์  ชโลทร 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมเสนอให้เสนอในคราวเดียวกัน 
  ทั้งสามท่านเลยครับ เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอบคุณครับ  

นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  
รองประธานสภาเทศบาล    

         (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

     (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

2. นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ 

    - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม ที่จะเป็นคณะกรรมการติดตาม 
   และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง จํานวน 3 ท่าน เชิญเสนอชื่อครับ 
   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ 

นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการ 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

   1. นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
 2. นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม  
 3. นางสาววัลยุพา  วิภูษณวนิช  

นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ 
รองประธานสภาเทศบาล         มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

         (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม ตามที่ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและ 
  ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

         (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  
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นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
รองประธานสภาเทศบาล   1. นายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์  

2. นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม 

- เป็นอันว่ามติของสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา 
  เทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
  นครระยอง ครบตามจํานวนแล้ว ดังนี้ 

1. นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
 2. นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม  
 3. นางสาววัลยุพา  วิภูษณวนิช  

มติที่ประชุม     - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและ 
                           ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง จ านวน 3 ท่าน ได้แก่  

  นายอนุสรณ์  สุรนารถ, นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม, นางสาววัลยุพา   
  วิภูษณวนิช 

นายนราวุฒิ  สุขวารี  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอให้พักการประชุม 

  เป็นเวลา 10 นาที ครับ 

นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี เสนอให้พักการประชุม 
รองประธานสภาเทศบาล         เป็นเวลา 10 นาที ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

         (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นายประเสริฐ  ยะคุณเขตต์  

2. นายธันยวัฒน์  ชโลทร 

- ผมขอพักการประชุมเป็นเวลา 10 นาที ครับ 

         (  -พักการประชุม ตั้งแต่เวลา 11.15 น. – 11.25 น.  -) 

ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
                     เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง 

นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอให้พิจารณาคัดเลือก
รองประธานสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ของเทศบาลนครระยองเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ในญัตตินี้ผมจะขอมอบให้ท่านรองนายกเทศมนตรี  
  นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา เสนอญัตติแทนครับ 
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นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
รองนายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจําเป็นต้องเสนอ 
  ญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง  
  กรณีสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ซึ่งเป็นคณะกรรมการพ้นจากตําแหน่ง  
  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขอให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา 
  เทศบาลนครระยอง จํานวน 2  คน เป็นคณะกรรมการประเมินผล 
  การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง 

  เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครระยอง ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ 
  ปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง คําสั่งที่ 1239/2563  เนื่องจาก 
  คณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองพ้นจากตําแหน่ง  
  ทําให้ตําแหน่งคณะกรรมการว่างลง เทศบาลนครระยองต้องจัดให้มีการคัดเลือก 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยองแทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือ 
  กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
  เรื่อง ข้อแนะนําแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร- 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 (4.1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ 
  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร - 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น  

     จึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยอง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา 
  เทศบาลนครระยอง จํานวน 2 คน เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ 
  ราชการของเทศบาลนครระยอง เพื่อที่เทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไป  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านรองนายกเทศมนตรี นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
รองประธานสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ท่านเห็นสมควรว่าสมาชิกสภาเทศบาล 

  นครระยองท่านใดมีความเหมาะสม  ที่จะเป็นคณะกรรมการประเมินผล 
  การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง จํานวน 2 ท่าน ขอเชิญเสนอชื่อครับ  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 

นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายองอาจ  สุวรรณวิจิตร     

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอปรึกษาท่านประธานสภา 
  เทศบาลว่าตามญัตติท่ีฝ่ายผู้บริหารได้เสนอมานั้น เห็นควรว่าจะเสนอชื่อ 
  ในคราวเดียวกัน ทั้งสองท่านเลยได้หรือไม่ครับ เพ่ือความรวดเร็วใน 
  การประชุม ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 
รองประธานสภาเทศบาล    ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจเสนอให้มีการคัดเลือก 

  คณะกรรมการฯ ในคราวเดียวกันทั้งสองท่าน ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภา 
  เทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

         (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

     (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นายนราวุฒิ  สุขวารี  

2. นายประเสริฐ  ทรงศิลป์ 

      - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็น 
        คณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง 
        จํานวน 2 ท่าน  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 

นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอเสนอ  

   1. นายนราวุฒิ  สุขวารี  
 2. นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง  
  เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง 

นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 
รองประธานสภาเทศบาล         มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

         (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม ตามที่ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร ได้เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผล 
  การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

         (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นายสมยศ  เจริญชะนะ  

2. นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ 

- เป็นอันว่ามติของสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา 
  เทศบาลเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
  นครระยอง ครบตามจํานวนแล้ว ดังนี้ 
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   1. นายนราวุฒิ  สุขวารี  
 2. นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง  

มติที่ประชุม      - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการประเมินผล 
          การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง จ านวน 2 ท่าน ได้แก่  

  นายนราวุฒิ  สุขวารี, นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง 

ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอให้พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล 
                         เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 

นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอให้พิจารณามอบหมาย
รองประธานสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
                           เทศบาลนครระยอง เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ในญัตตินี้ผมจะขอมอบให้ท่านรองนายกเทศมนตรี  
  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล เสนอญัตติแทนครับ 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
รองนายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติแทนท่านนายกเทศมนตรีครับ 
        ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 

  เทศบาลนครระยอง เพื่อขอให้พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล  
  เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครระยอง 
  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
  ขอให้สภาเทศบาลนครระยอง พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล  
  จํานวน 2 ท่าน เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
  เทศบาลนครระยอง 

  เหตุผล 
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

  เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงาน  
  และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
  พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
  ประกอบด้วย 

ฯลฯ 
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  (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกรรมการ 
  ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
  จ านวนสองคน 

       ฯลฯ  

        คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
   1. พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจําปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

   2. พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตาม  
    วัตถุประสงค์ของกองทุนตาม ข้อ 10  
   3. ออกระเบียบที่จําเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  
    ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  

     4. สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข  
      ทั้งท่ีบ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

    5. ให้คําแนะนําในการจัดทําข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรม 
     ที่เก่ียวกับงานสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมายแก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่ม 
     ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    6. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานรายงาน 
     การรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เนื่องจากคําสั่งเทศบาลนครระยอง เลขท่ี 1119/2561  
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครระยอง  
  สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยมีกรรมการบริหารกองทุนฯ  
  ที่มาจากส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลที่สภามอบหมาย จํานวน 2 คน  
  ได้พ้นตําแหน่งก่อนครบวาระ เทศบาลนครระยอง จึงมีความจําเป็นต้อง 
  สรรหากรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครระยอง ทดแทน 
  ชุดเดิมที่พ้นตําแหน่งก่อนครบวาระ 

จึงเสนอญัตตนิี้ เพื่อให้สภาเทศบาลนครระยอง พิจารณามอบหมาย 
  สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 2 ท่าน เป็นคณะกรรมการกองทุน 
  หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครระยองเพ่ือเทศบาลนครระยอง  
  จักได้ดําเนินการแต่งตั้งต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านรองนายกเทศมนตรี นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
รองประธานสภาเทศบาล       ท่านเห็นสมควรว่าสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองท่านใดมีความเหมาะสม 

ที่จะเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง     
  จํานวน 2 ท่าน ขอเชิญเสนอชื่อครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์  

นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภาเทศบาล   และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์     
        สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ผมขอหารือดังนี้ครับ  
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  ตามท่ีท่านประธานสภาเทศบาลให้มีการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม 
  ที่จะเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  
  จํานวน 2 ท่าน ผมเห็นว่าควรจะเสนอชื่อในคราวเดียวกันทั้งสองท่าน  
  เพ่ือกระชับเวลาในการประชุม ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  
รองประธานสภาเทศบาล    

         (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

     (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นายธันยวัฒน์  ชโลทร  

2. นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ 

    - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม ที่จะเป็นคณะกรรมการบริหาร 
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง จํานวน 2 ท่าน   

  เชิญเสนอชื่อครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง 

นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ดิฉันขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการ 
  บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง ดังนี้    

   1. นายประสิทธิ์  แก้วไพฑูรย์  
 2. นายธันยวัฒน์  ชโลทร  

นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง 
รองประธานสภาเทศบาล         มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

         (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม ตามที่ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง ได้เสนอชื่อคณะกรรมการบริหาร 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

         (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นายนราวุฒิ  สุขวารี  

2. นายประเสริฐ  ยะคุณเขตต์ 
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นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - เป็นอันว่ามติของสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา 
รองประธานสภาเทศบาล      เทศบาลเป็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

  เทศบาลนครระยอง ครบตามจํานวนแล้ว ดังนี้ 

   1. นายประสิทธิ์  แก้วไพฑูรย์  
 2. นายธันยวัฒน์  ชโลทร  

มติที่ประชุม      - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุน 
  หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง จ านวน 2 ท่าน ได้แก่  
  นายประสิทธิ์  แก้วไพฑูรย์, นายธันยวัฒน์  ชโลทร 

ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอให้พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  
                       หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษา 
                       ของเทศบาลนครระยอง 

นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอให้พิจารณาคัดเลือก
รองประธานสภาเทศบาล        ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็น  

  คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครระยอง เชิญท่านนายกเทศมนตร ี
  เสนอญัตติครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ในญัตตินี้ผมจะขอมอบให้ท่านรองนายกเทศมนตรี  
  นายนิพนธ์  เตชโชควารี เสนอญัตติแทนครับ 

นายนิพนธ์  เตชโชควารี - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
รองนายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจําเป็นต้องเสนอ 
  ญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือขอให้พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  
  หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษา 
  ของเทศบาลนครระยอง กรณคีณะกรรมการ พ้นจากตําแหน่ง โดยมีหลักการและ 
  เหตุผล ดังนี ้

  หลักการ  ขอให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ 
  การศึกษาของเทศบาลนครระยอง ดังนี้ 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ  
2. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ามี) 

  เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครระยอง ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา 
  ของเทศบาลนครระยอง ตามคําสั่งที่  639/2560  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560  
  เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากครบวาระ  
  ทําให้ตําแหน่งคณะกรรมการว่างลง เทศบาลนครระยองต้องจัดให้มีการคัดเลือก 
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  ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)         
  แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1316  ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยมีอํานาจหน้าที่ 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครระยอง  
  และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครระยอง 

     จึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือก  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)   
  ที่สภาเทศบาลนครระยองเห็นชอบ เป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล      
  นครระยอง เพื่อที่เทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไป  ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านรองนายกเทศมนตรี นายนิพนธ์  เตชโชควารี 
รองประธานสภาเทศบาล       ในญัตตินี้จะต้องเลือกกรรมการจํานวน 2 ชุด ดังนี้  

1. ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ  
2. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ามี) 

       ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรว่าเหมาะสม 
  ที่จะเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครระยอง  ทีละหนึ่งชุดครับ 
  เริ่มจากชุดที่หนึ่งก่อนครับ  คือให้พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่น 
  เห็นชอบ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อครับ เชิญท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี  

นายนราวุฒิ  สุขวารี  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนราวุฒิ  สุขวารี สมาชิกสภา 
     เทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมจะขอหารือในที่ประชุมครับ เนื่องจากคณะกรรมการ 

  ทั้งสองชุด นั้น (ชุดที่หนึ่ง) คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ (ชุดที่สอง) คือ หัวหน้าหน่วยงาน 
  ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ระบุจํานวนว่าจะมีจํานวนชุดละก่ีท่าน  
  ผมจึงขอเสนอคณะกรรมการฯ (ชุดที่หนึ่ง) คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้มีจํานวน 2 ท่าน  
  และคณะกรรมการฯ (ชุดที่สอง) คือ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
  ที่เก่ียวข้อง โดยให้มีจํานวน 3 ท่าน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี 
รองประธานสภาเทศบาล       ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี เสนอมานั้น  

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

         (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

     (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  

2. นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม 
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นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการฯ (ชุดที่หนึ่ง) ที่เหมาะสม 
รองประธานสภาเทศบาล      ที่จะเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครระยอง โดยพิจารณาจาก 

  ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ จํานวน 2 ท่าน เชิญท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลเสนอชื่อได้เลยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ   สุขวารี 

นายนราวุฒิ  สุขวารี  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายนราวุฒิ  สุขวารี 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการ 
        การศึกษาของเทศบาลนคร ระยอง (ชุดที่หนึ่ง) โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
       จํานวน 2 ท่าน ดังนี้  

  1. นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล  
 2. นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์  

นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี 
รองประธานสภาเทศบาล         มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

         (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม ตามที่ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี ได้เสนอชื่อคณะกรรมการการศึกษาของ 
  เทศบาลนครระยอง จํานวน 2 ท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

         (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นายสมยศ  เจริญชะนะ  

2. นายประสิทธิ์  แก้วไพฑูรย์ 

- เป็นอันว่ามติของสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ เป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครระยอง 
  ครบตามจํานวน 2 ท่านแล้ว ดังนี้ 

 1. นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล  
 2. นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์  

    - ต่อไปเป็นคณะกรรมการฯ (ชุดที่สอง) ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นว่าผู้ใดที่มี 
  ความเหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครระยอง  
  โดยพิจารณาจากหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ 
  สภาท้องถิ่นเห็นชอบ จํานวน 3 ท่าน เชิญท่านเสนอชื่อได้เลยครับ  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ 

นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์   

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการ 
  การศึกษาของเทศบาลนครระยอง (ชุดที่สอง) โดยพิจารณาจากหัวหน้า 
  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จํานวน 3 ท่าน ดังนี้ 
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  1. นางอรพินท์  สว่างแจ้ง  
 2. นายดํารง   ศิริภักดี 
 2. นายภัคภูมิ  บุญโชติหิรัญ  

นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ 
รองประธานสภาเทศบาล         มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

         (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

     (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นางสาววัลยุพา  วิภูษณวนิช  

2. นายชูศักดิ์  สมานสินธุ์ 

- เป็นอันว่ามติของสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกหัวหน้าหน่วยงาน 
  ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครระยอง 
  ครบตามจํานวน 3 ท่านแล้ว ดังนี้ 

 1. นางอรพินท์  สว่างแจ้ง  
 2. นายดํารง   ศิริภักดี 
 2. นายภัคภูมิ  บุญโชติหิรัญ  

มติที่ประชุม      - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการการศึกษา 
  ของเทศบาลนครระยอง โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่  
  นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล, นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ และพิจารณา 
  จากหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 ท่าน  
  ได้แก่ นางอรพินท์  สว่างแจ้ง, นายด ารง  ศิริภักดี, นายภัคภูมิ  บุญโชติหิรัญ 

ระเบียบวาระท่ี 11 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบลาออก 
                        จากสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 11 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล        ขอความเห็นชอบลาออกจากสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยองมีความ 
  จําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อขอความเห็นชอบ  
  ขอลาออกจากสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
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  หลักการ   ตามท่ีเทศบาลนครระยองได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาต 
  เทศบาลแห่งประเทศไทย โดยข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล 
  แห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 หมวดที่ 3 “ข้อ 16 สมาชิกสามัญ 
  ยกเว้นกระทรวงมหาดไทยต้องชําระค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาล  
  แห่งประเทศไทยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 เป็นรายปี 
  ตามข้อบังคับนี้ โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมาของสมาชิก  
  ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้อง 
  ไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว  
  ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท” ปีงบประมาณ 2563 เทศบาลมีรายรับ 
  ทั่วไปไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท  
  จํานวน 366,577,180.45 บาท (สามร้อยหกสิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น- 
  เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์) คํานวณไม่น้อยกว่าร้อยละ 
  เศษหนึ่งส่วนหก เป็นเงิน 610,961.97 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อย- 
  หกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งเทศบาลฯ ต้องชําระค่าบํารุงสมาคม 
  สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  เป็นเงิน 610,961.97 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาท- 
  เก้าสิบเจ็ดสตางค์)  

  เหตุผล   เนื่องจากเทศบาลนครระยองมีความประสงค์ที่จะนําเงินที่ต้องจ่าย  
  เป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยไปใช้งานบริการ 
  สาธารณะ อีกทั้งเห็นว่าควรประหยัดงบประมาณรายจ่ายบางส่วน  
  คณะผู้บริหารมีความเห็นขอลาออกจากสมาชิกสมาคมสันนิบาตฯ 

     จึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลนครระยองขอลาออก  
       จากสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพ่ือเทศบาลฯ  

  จะได้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภา 
      เทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  

นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  - ขอบคุณท่านประธานประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร ในญัตตินี้  

  ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติมาเพ่ือขอความเห็นชอบลาออกจากสมาชิก 
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ผมมีความเห็นส่วนตัวว่าถ้าหากว่า 
  เทศบาลของเราไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไร ก็สมควรลาออกครับ เพราะว่าเงิน 
  จํานวนหกแสนกว่าบาทต่อปีนั้น คิดว่างบประมาณตัวนี้สามารถนําไปใช้ 
  ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ดีกว่า ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์  
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นายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์  - ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ท่านประธานสภา 

  เทศบาลครับ ตามญัตติท่ีฝ่ายผู้บริหารได้เสนอต่อสภาอันทรงเกียรตินี้  
  ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้ ผมขออนุญาต 
  เอ่ยนามครับ  คือ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  
  เพราะอะไรผมถึงเห็นด้วยครับท่านประธานสภาเทศบาล ก็เนื่องจากสถานการณ์ 
  โควิด-19  ได้แพร่ระบาดติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 2 ปี ทําให้เกิดสภาวะ 
  เศรษฐกิจตกต่ํา เทศบาลนครระยองอาจได้รับผลกระทบ ซึ่งไม่มากก็น้อย  
  โดยเฉพาะด้านการจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นที่มาของงบประมาณรายได้  
  ประการต่อมา คือ ในวันนี้ถ้าหากว่าเทศบาลนครระยองลาออกจากการ 
  เป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยแล้ว ในอนาคตเมื่อ 
  สถานการณ์ โควิด-19 เข้าสู่ภาวะปกติ เราก็สามารถกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้ 
  ดังนั้น ผมจึงขอนําเสนอท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังฝ่ายผู้บริหาร  
  ว่าผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
          สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล 

  นับจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในองค์ประชุมด้วยครับ 

      (  -เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม-  ) 

    - ขณะนี้มีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในองค์ประชุมสภาเทศบาล 
        จํานวน 22 ท่าน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ลาออก 

  จากสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน 20 ท่าน งดออกเสียง จํานวน 2 ท่าน  
  เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ เห็นชอบให้ให้ลาออกจากสมาชิก 
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
       และผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

  ที่สนับสนุนให้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
  เพราะส่วนหนึ่งผมดูแล้วว่าช่วงนี้ด้านการเงินการคลังของเทศบาลเรางบประมาณ 
  ค่อนข้างน้อย ถ้าเราจะเสียเงินตรงนี้ไปปีละเจ็ดแสนบาท ผมว่าเรานําเงินตรงนี้ 
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  ไปทําประโยชน์ให้ประชาชนยังจะดีกว่าครับ และถ้าหากว่าต่อไปฐานะการเงิน 
  การคลังของเทศบาลเราดีขึ้น เราอาจจะเข้าไปเป็นสมาชิกใหม่ก็ได้ เพราะช่วงนี้ 
  ก็รู้อยู่ว่าเป็นช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทุกอย่างแย่หมด กิจการเดินไม่ได้  
  เทศบาลก็เก็บภาษีได้น้อยมาก ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
  ที่ยกมือสนับสนุนให้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาล 
  แห่งประเทศไทย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ลาออกจากสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

ระเบียบวาระท่ี 12  เรื่องอ่ืน ๆ 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องอ่ืนๆ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องใดที่จะนําเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล    ทางฝ่ายคณะผู้บริหารขอเรียนเชิญครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายธันยวัฒน์  ชโลทร 

นายธันยวัฒน์  ชโลทร  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมมีเรื่องฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง  

  คณะผู้บริหาร จํานวน 2 เรื่อง เรื่องแรก ผมขอฝากทางคณะผู้บริหารว่า 
  ต้องการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกเก่ียวกับเรื่องที่จอดรถ  
  ให้สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งในวันที่เราได้มีการประชุมสภาเทศบาล 
  แต่เนื่องจากท่ีจอดรถของเรามีน้อย และก็มีประชาชนจํานวนมากมาใช้  
  บริการจอดรถกัน จึงเกรงว่าจะทําให้ที่จอดรถไม่เป็นสัดส่วน และอาจจะ 
  ทําให้ประชาชนลําบาก เรื่องที่ 2 ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง 
  คณะผู้บริหารเรื่องการแก้ปัญหาสายไฟตามจุดต่างๆ ซึ่งมีอยู่จํานวน 
  ค่อนข้างมาก อาจจะเกิดปัญหา และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในชุมชน  
  และบ้านเรือนของประชาชน ยกตัวอย่างเช่นในปีที่ผ่านมา มีสายไฟบริเวณ 
  สี่แยกหมู่บ้านศุภาลัยเกิดปัญหาไฟไหม้ ทางหน่วยงานกู้ภัยของเราก็ได้ 
  ไปดําเนินการดับไฟ ซึ่งปัญหามาจากการที่สายไฟตรงนั้นร้อนเกินไป  
  และก็มีจํานวนมาก จึงขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร 
  เท่านี้ครับ ขอบคุณมากครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายธันยวัฒน์  ชโลทร  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม  

นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายธันยวัฒน์   

  ชโลทร ขออนุญาตเอ่ยนามครับ  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม  
ประธานสภาเทศบาล       เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
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นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        และผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาต 

  เอ่ยนามครับ ท่านธันยวัฒน์  ชโลทร ได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่จอดรถ  
  เมื่อเช้านี้ผมมาทํางาน ผมก็ได้สั่งการกับทางเทศกิจแล้วครับ แต่สถานที่ของ  
  เทศบาลเรามีไม่เพียงพอกับการจอดรถของท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  แต่ต่อไปเราอาจจะให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลไปจอดรถทางฝั่งคลินิก 
  ชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง แล้วจะมีรถกอล์ฟไปรับท่านครับ  
  ท่านก็จะได้สะดวกสบาย ไม่ต้องเวียนหาที่จอดรถหลายรอบ เพราะอย่างไร  
  ที่จอดรถก็มีเพียงเท่านี้ ต้องรออาคารเทศบาลนครระยองหลังใหม่สร้าง  
  เสร็จก่อนจึงจะพอจอด อีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องการแก้ปัญหาสายไฟ  
  ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นว่าเกะกะรุงรังไปหมด ซึ่งเราก็กําลังดําเนินการ 
  ติดต่อกับพวกการสื่อสารต่างๆ คือจริงๆ แล้วสายไฟนั้นเรียบร้อยดี  
  แต่สายของการสื่อสารต่างๆ ซึ่งมีหลายบริษัท โดยเราพยายามเรียกมาเจรจาแล้ว  
  ซึ่งเขารับปาก แต่ไม่รับทํา เราก็จะต้องใช้อํานาจหน้าที่ของเรา และดูว่า  
  ขอบเขตเราทําได้ขนาดไหน และเราก็ต้องประสานงานกับทางจังหวัดระยองด้วย  
  เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้จังหวัดระยองมาเป็นแม่งานด้วย แต่เชื่อว่า 
  สักระยะหนึ่งที่เราได้เจรจากันแล้ว และจังหวัดระยองสั่งการมาแล้ว ก็คงจะ 
  เรียบร้อยดี อีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องท่ีดินที่เราจัดซื้อเพ่ือจะสร้างท่าเรือเล็ก  
  กับทําสวนหย่อม เราสามารถจัดซื้อได้ในวงเงินจํานวน 718,000 บาท  
  ในส่วนที่ขาดไปอีกสามแสนกว่า ผมก็ได้ไปเจรจากับท่านผู้ใหญ่ใจดี  
  คือ คุณอาทร วงศ์วีรธร และ คุณนฤมล วงศ์วีรธร เจ้าของร้านอาหารแหลมเจริญ  
  ที่ท่านได้สนับสนุนโดยสมทบเงินมาให้ จํานวน 350,000 บาท  
  ก็ต้องขอขอบพระคุณกับท้ัง 2 ท่าน ผ่านสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ด้วย  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านนายกนายกเทศมนตรี  เชิญสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    นาย ชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์  

นายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่าน ในการทํางาน  

  เป็นระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ทํางานได้รวดเร็ว ฉับไว และมีการกล่าวชม 
  จากประชาชนกลับเข้ามา ในสโลแกนที่ว่า “หัวใจคือประชาชน” ประชาชน 
  ฝากบอกมาว่าขอให้ยึดถือสโลแกนนี้ไว้ และขอให้ทํางานได้รวดเร็วเหมือน  
  2 เดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นาย องอาจ  สุวรรณวิจิตร 
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นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ก่อนอื่นก็ต้องกล่าว 

  ชมเชยทีมงานผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ พนักงานของ 
  เทศบาลนครระยองทุกท่าน ที่ท่านได้รวบรวมกําลังไปบริการประชาชน  
  ในเขตเทศบาลนครระยองทั้งหมด ในทุกเขต เพ่ือความรวดเร็วทันใจ 
  ในงานบางส่วนผมก็จะขอเสนอท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังทีม 
  ผู้บริหารว่างานบางส่วนทําได้รวดเร็วมาก แต่ยังมีงานบางส่วนที่ประชาชน 
  ยังรออยู่อีก ก็ขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลนําเรียนไปยังถึงทีมผู้บริหาร 
  ด้วยครับ และก็อีกเรื่องหนึ่ง อันนี้ประชาชนฝากมาบอกว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้ 
  ในเขตเทศบาลนั้น ขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องของทางเท้าคนเดินด้วย การสัญจร  
  ไปมาในปัจจุบันนี้ คือจะมีจํานวนรถที่สัญจรไปมาค่อนข้างมาก ทําให้เกิด  
  ความแออัด บางครั้งการเดินบนทางเท้าไม่สะดวกปลอดภัย เนื่องจาก 
  ทางเท้าบางแห่งมีสิ่งกีดขวางอยู่ จึงขอฝากท่านประธานสภาเทศบาล 
  ไปถึงทีมผู้บริหารด้วย กราบขอบพระคุณครับ  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ   

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        และผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ข้อเสนอที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ 

  เสนอมานั้น ทางคณะผู้บริหารก็จะนําข้อเสนอดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไข  
  ส่วนเรื่องทางเท้านั้น เนื่องจากช่วงนี้ทางทีมคณะผู้บริหารของเราเข้ามา 
  ใหม่ๆ ก็ได้ค่อยๆ จัดระเบียบไปเรื่อยๆ เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะดีข้ึนเองครับ  
  และวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ทางผู้บริหารได้ 
  เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้และท่านได้ให้ความเห็นชอบ 
  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล      นายประเสริฐ  ยะคุณเขตต์  

นายประเสริฐ  ยะคุณเขตต์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล     เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายประเสริฐ  ยะคุณเขตต์  

  ผมมีข้อหารือฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปถึงคณะผู้บริหาร 
  คือช่วงนี้การจราจรสายล่าง คือ ถนนราษฎร์บํารุงค่อนข้างหนาแน่น 
  และแออัดมาก ฝากถึงคณะผู้บริหารให้ช่วยดําเนินการด้วยครับ  
  และอีกเรื่องหนึ่ง คือ กิ่งไม้ 2 ฝั่งถนนราษฎร์บํารุงทั้งเส้น พันกับสายไฟ 
  เป็นจํานวนมาก จึงฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วย  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางสาววัลยุพา  วิภูษณวนิช 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาววัลยุพา  วิภูษณวนิช - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล    และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววัลยุพา   

  วิภูษณวนิช ขอเสนอเรื่องเก่ียวกับการทํางาน คือ ทางเทศบาลนครระยองนั้น 
  มีพ้ืนที่ค่อนข้างกว้าง เพราะฉะนั้นดิฉันต้องการให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  ทุกท่าน อย่าใจร้อน เพราะว่าพนักงานเทศบาลเรา งานก็เยอะอยู่แล้ว  
  ให้ช่วยกรุณาเห็นใจทีมงานของเราด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางสาววัลยุพา  วิภูษณวนิช 
ประธานสภาเทศบาล    มีสมาชิกสภาเทศบาลประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีก 

  หรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม  
        วันนี้สภาเทศบาลนครระยอง ก็ได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระ  
       การประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรต ิ  

  คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   

(ปิดประชุมเวลา 12.15 น.) 

   

             (ลงชื่อ)          ฉัตรนชุัย  สมบตัศิรี        ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
                    (นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาล 

                                         (ลงชื่อ)       พิราภัทร์  ทับทิมทอง         ประธานตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง)    

             (ลงชื่อ)           นราวุฒิ  สุขวาร ี            กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                            ( นายนราวุฒิ  สุขวารี)    

             (ลงชื่อ)          ธันยวฒัน ์ ชโลทร           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                     ( นายธันยวัฒน์  ชโลทร)         

          (ลงชื่อ)      อมรเทพ  นาวินโชคธรรม       กรรมการและเลขานุการ 
                    (นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม)    ตรวจรายงานการประชุม     

 
 

 

 

 


