
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2564 ครั้งที ่2/2564 

วันที ่16 สิงหาคม  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. นายณัฐพนธ์ กรกชพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายอมรเทพ นาวินโชคธรรม สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายประเสริฐ ทรงศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายประสิทธิ์ แก้วไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายชาญศิษฏ์ บํารุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นางสาวพิราภัทร์ ทับทิมทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายประเสริฐ ยะคุณเขตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายสมยศ เจริญชะนะ สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายสงัด วงษ์ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายนราวุฒิ สุขวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายองอาจ สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายธันยวัฒน ์ ชโลทร สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรี 
23. นายเสรี สุวรรณวิจิตร รองนายกเทศมนตรี 
24. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล รองนายกเทศมนตรี 
25. นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา รองนายกเทศมนตรี 
26. นายนิพนธ์ เตชโชควาร ี รองนายกเทศมนตรี 
27. นายภูษิต ไชยฉ่ํา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
28. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
29. นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา เลขานุการนายกเทศมนตรี 
30. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน เลขานุการนายกเทศมนตรี 
31. นางสาวลินนภัสร ์ มั่นประสิทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายชูศักดิ์ สมานสินธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล   
2. นางสาววัลยุพา วิภูษณวนิช สมาชิกสภาเทศบาล   
3. นายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล  
2. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล 
3. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักคลัง 
4. นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
5. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก. ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
6. นางสาวสุภัทรา สุภาพ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
7. นางสุภา ขํางาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
8. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
9. นายมนตรี สิริทัตสุนทร รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
10. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
11. นายไพรัตน์ วังบอน รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
12. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อํานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
13. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน 
14. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
16. นางสาวพรรณภัทร ศรีสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
17. นางสุกัญญา ยัสโร พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล  
18. จ่าสิบเอกปิยะเทพ  อุ่นดอนตอง        ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
19. นายปิยะพงษ์ จันทดูล พนักงานขับรถ   
20. นางติ๋ว   รอดเงิน  คนงาน  

ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
3. นายปรีชา สาลี ผู้อํานวยการกองช่าง 
4. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร ผู้อํานวยการกองการแพทย์ 
5. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
6. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
7. นางนลินี สุวรรณโชต ิ รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

เริ่มประชุมเวลา10.00น. 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 
เลขานุการสภาเทศบาล         ครั้งที่ 2/2564 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญ 

  ท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธาน 
  ในที่ประชุมในลําดับต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                     ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม การประชุมทุกท่าน  

  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี  
  พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 2  บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ได้มาครบ 
  องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม  (ถ้ามี) 

นายรักเร่   สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม วันนี้ผมมีเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล   ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้  วันนี้ผมมีเรื่องแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

  ได้ทราบหนึ่งเรื่องครับ ประกาศการใช้แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  พ.ศ.2561 - 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 และแผนพัฒนาเทศบาลนคร 
  ระยอง (2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564) โดยได้ผ่านการ 
  พิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา 
  แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง และคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  
  โดยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2561 - 2565  
  ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564  

มติที่ประชุม   - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 2ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระท่ี 2 และวาระที่ 3 
      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวิชิต  ศรีชลา   - เรียนประธานสภาเทศบาลเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลด้วยกลุ่มงานพัฒนา 
นายกเทศมนตร ี     ระบบบัญชีท้องถิ่น ได้แก้ไขข้อมูลหน้าจัดทําคําแถลงประกอบงบประมาณ  
      รายจ่ายประจําปี ส่วนของการแสดงการบริหารงบประมาณ (ข้อ 2)   
      จากเดิมแสดงเป็นปปีจัจบุนั แก้ไขเป็น แสดงปทีีผ่่านมา (ให้เป็นไปตาม
      รูปแบบและการจําแนกงบประมาณฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง  
      ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564) หากองค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้จัดทําคําแถลง ก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 2564  
      ให้ดําเนินการจัดคําแถลงใหม่ 

     ซึ่งจากการปรับปรุงระบบของกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชี  
      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีผลทําให้เอกสารในส่วนคําแถลง หน้าที่ 1  
      ข้อที่ 2 การบริหารงบประมาณ และ หน้า 2 ถึง 3 ข้อ 3 งบเฉพาะการ  
      ซึ่งเดิมเป็นการบริหารงบประมาณ ณ วันที่ จัดทําคําแถลงงบประมาณ  
      (28 กรกฎาคม 2564) แก้ไขเป็นข้อมูลการบริหารงบประมาณปีที่ผ่านมา 
      (สิ้นสุดปีงบประมาณ 2563)  
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     จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอแก้ไขเอกสารที่จะนําส่งจังหวัดต่อไป  
      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ขอเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตต ิ
ประธานสภาเทศบาล    ร่างเทศบัญญัตกิรุณาทําหน้าที่ของท่านด้วยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

  นครระยอง นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม 

นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมอมรเทพ  นาวินโชคธรรม   

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 จากบันทึกรายงานการประชุมของ 
  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยองในการพิจารณา 
  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครระยองวันที่ 11  สิงหาคม  2564 

      ณ อาคาร 5  โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
      ผู้มาประชุม 1. นางสาวพิราภัทร์ ทับทิมทอง 2. นายอมรเทพ นาวินโชคธรรม 

    3. นายธันยวัฒน์ ชโลทร 4. นายชูศักดิ์ สมานสินธุ์ 5. นางสาวอรุชา ฟ้าประทานชัย  
  ผู้เข้าร่วมประชุม นายวิชิต  ศรีชลา ในวันที่ 7  สิงหาคม  2564 ที่ประชุมได้ 
  มีมติเลือก นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง เป็นประธานกรรมการ นายอมรเทพ   
  นาวินโชคธรรม เป็นกรรมการ นายธันยวัฒน์  ชโลทร เป็นกรรมการ นายชูศักดิ์   
  สมานสินธุ ์เป็นกรรมการ และนางสาวอรุชา  ฟ้าประทานชัย เป็นกรรมการ 
  และเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่พิจารณาคําขอแปรญัตติและคําขอแก้ไข 
  ร่างเทศบัญญัติ ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2565 ที่ประธานสภาเทศบาลได้ส่งให้ ดังต่อไปนี้  

    บันทึกหลักการและเหตุผล  

     ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
      งบประมาณ พ.ศ.2565 
     ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564  
      เป็นต้นไป 

   ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 751,423,500 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสี่แสน- 
    สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
    หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น  
    722,000,000 (เจ็ดร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยแยกรายละเอียดตาม 
    แผนงานได้ดังนี้ 

      ด้านบริหารทั่วไป 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป     ยอดรวม        69,607,530  บาท 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม        25,543,000  บาท 
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      ด้านบริการชุมชนและสังคม 
      แผนงานการศึกษา      ยอดรวม      266,879,870  บาท 
      แผนงานสาธารณสุข               ยอดรวม        51,926,700  บาท 
      แผนงานสังคมสงเคราะห์     ยอดรวม          4,600,550  บาท 
      แผนงานเคหะและชุมชน         ยอดรวม      105,061,600  บาท 
      แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
      ของชุมชน       ยอดรวม          3,262,450  บาท 
      แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  
      และนันทนาการ      ยอดรวม        14,995,900  บาท 

      ด้านการเศรษฐกิจ 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม    75,192,600  บาท  
      แผนงานการเกษตร                ยอดรวม      3,414,600  บาท  
      แผนงานการพาณิชย์       ยอดรวม           2,465,600  บาท 

      ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
      แผนงานงบกลาง       ยอดรวม    99,049,600  บาท  

      ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวน 
      รวมทั้งสิ้น 29,423,500 บาท (ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันห้าร้อย- 
      บาทถ้วน) ดังนี้ 
      งบกลาง        ยอดรวม         1,634,800  บาท 
      งบบุคลากร        ยอดรวม         4,083,900  บาท 
      งบดําเนินงาน        ยอดรวม         3,527,300  บาท 
      งบลงทุน        ยอดรวม              27,500  บาท 
      งบรายจ่ายอื่น        ยอดรวม       20,150,000  บาท 

   ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครระยองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
    ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ  
    งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  

      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครระยองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม  
    เทศบัญญัตินี ้ปรากฏว่า ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 สิงหาคม  2564 ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ  

      และไม่มีการแก้ไขเทศบัญญัติท้ัง 7 ข้อ แต่ประการใด ซึ่งถูกต้องเป็นไปตาม 
      ระเบียบวิธีการงบประมาณของเทศบาล คณะกรรมการจึงเห็นควร ให้คงไว้ตามร่างเดิม  
      และท่ีประชุมมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
      พ.ศ.2565 ของเทศบาลนครระยอง ที่ได้ตรวจพิจารณาแล้วต่อประธานสภา 
      เทศบาลพร้อมรายงานการประชุม มาเพื่อให้สภาเทศบาลนครระยอง 
      พิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระที่สามต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม 
ประธานสภาเทศบาล                     และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติทุกท่าน เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

  เสนอคําแปรญัตติ และในวาระนี้ไม่มีการอภิปรายนะครับ ผมจะขอมติต่อสภา 
  เทศบาลนครระยองแห่งนี้ในการพิจารณาวาระท่ี 2 ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2565 โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ  18 ท่าน งดออกเสียง 3 ท่าน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน 18 ท่าน งดออกเสียง 3 ท่าน 
        ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

  พ.ศ.2565 ในวาระท่ี 3 ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้นะครับ  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดยกมือด้วยครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ  18 ท่าน งดออกเสียง 3 ท่าน-  ) 

    - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน  18 ท่าน 
  งดออกเสียง 3 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบ 
  กับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2565 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยองเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านด้วยนายกเทศมนตรี 

  นครระยอง  มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติ 

  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการ 
  และเหตุผล ดังนี้ 

      หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      เป็นเงิน 6,066,100 บาท (หกล้านหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ดังนี ้
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      สํานักปลัดเทศบาล 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 

      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์สํานักงาน 
   1.  ตู้เก็บของ 2 บานประตู  จํานวน 4 ตู้ เป็นเงิน 17,500 บาท  
    (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
    รายการที่ 1 

      กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   2.  เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ส ี  จํานวน 1 เครื่อง  
    เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
    เอกสารแนบท้าย รายการที่ 2 

      สํานักคลัง 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 

      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์สํานักงาน 
   3.  โทรศัพท์ไร้สายจํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,600 บาท 
    (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 3 
   4.  เครื่องพิมพ์เช็ค จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,000 บาท 
    (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 4 

     กองการศึกษา 
     แผนงานการศึกษา/งานระดับมัธยมศึกษา 
     งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   5. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จํานวน 45 เครื่อง เป็นเงิน 495,000 บาท 
    (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 5 

      กองช่าง 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
      งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 

   6.  เต็นท์สนามขนาดใหญ่ จํานวน 10 หลัง เป็นเงิน 470,000 บาท  
    (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 6 

      แผนงานเคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย 
    งบดําเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

   7.  ค่ากําจัดขยะมูลฝอย เป็นเงิน 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ด- 
    แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 7 

      งบดําเนินงาน/หมวดค่าวัสดุ 
   8.  วัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสน- 
    แปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 8 
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      แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง 
      งบกลาง/รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

   9.  เงินสมทบค่าใช้จ่ายให้องค์การจัดการน้ําเสียในการบริหารจัดการ 
    ระบบบําบัดน้ําเสียเป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 9 

      รวม 9 รายการ เป็นเงิน 6,066,100 บาท (หกล้านหกหมื่นหกพัน- 
      หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

      เหตุผล   
   รายการที่ 1-4  ด้วยสํานักปลัดเทศบาล กองยุทธศาสตร์และ 
    งบประมาณ และสํานักคลัง มีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ือจัดหา  
    ครุภัณฑ์เพ่ิมเติม และทดแทนของเดิมท่ีชํารุด ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร  
    และเจ้าหน้าที่ มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  
    คณะผู้บริหาร จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    จํานวน 4 รายการ  เป็นเงิน 71,100 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

     รายการที่ 5  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
      ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
      ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนทุกคนสามารถมาโรงเรียนได้  
      จึงมีความจําเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบ On line ผสมผสานกับ 
      แบบฝึกหัดที่โรงเรียนจัดให้ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทเรียน 
      มากขึ้น และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ 
      จากสถานการณ์ดังกล่าว คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติโอนงบประมาณ 
      ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จํานวน 45 เครื่อง  
      เป็นเงิน 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

   รายการที่ 6 ด้วยปัจจุบันเต็นท์สนามของเทศบาลบางส่วนชํารุด 
    เสียหายไม่สามารถใช้การได้ เนื่องจากจากการใช้งานมานาน ทําให้มีเต็นท์สนาม 
    ที่มีอยู่ไม่เพียงพอสําหรับการให้บริการประชาชน รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ  
    ของเทศบาล คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    รายการเต็นท์สนามขนาดใหญ่ จํานวน 10 หลัง เป็นเงิน 470,000 บาท (สี่แสน- 
    เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

     รายการที่ 7 ตามที่กองช่างได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจ่ายเป็นค่ากําจัดขยะมูลฝอย  
      จํานวน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ปรากฏว่าปัจจุบัน 
      มีปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน ประกอบกับค่ากําจัดมูลฝอยทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้น จาก 200 บาทต่อตัน  
      เป็น 250 บาทต่อตัน และเทศบาลต้องดําเนินการจ่ายค่าเก็บ ขน และกําจัด 
      มูลฝอยติดเชื้อจากสถานที่กักกันตัว โรงแรมระยองล้านนา จึงทําให้ 
      งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอ คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ิม 
      รายการค่ากําจัดขยะมูลฝอย เป็นเงิน 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสน- 
      ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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   รายการที่ 8 ด้วยกองช่างมีความประสงค์ท่ีจะดําเนินการจัดทํา  
    ฝาท่อระบายน้ํา ภายในเขตเทศบาลนครระยองเพ่ือทดแทนของเดิมท่ีชํารุด  
    แต่เนื่องจากงบประมาณรายการค่าวัสดุก่อสร้าง ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ คณะผู้บริหาร 
    จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ิม รายการค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 1,280,000 บาท 
    (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  

   รายการที่ 9 ตามข้อตกลงการจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมและการ 
    บริหารจัดการระบบน้ําเสียรวม ระหว่างองค์การจัดการน้ําเสีย กับ เทศบาลนครระยอง 
    เลขที่ 3/2561 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 4  
    กําหนดให้เทศบาลนครระยองสมทบเงินค่าใช้จ่ายแก่ องค์การจัดการน้ําเสีย  
    ในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวม เพื่อลดภาระของประชาชน  
    เป็นจํานวน ปีละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเพ่ิมข้ึนร้อยละ  
    10 ทุกๆ 3 ปี โดยจะสมทบค่าใช้จ่ายเป็นรายปี นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณรายการนี้ไว้ คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติโอน  
    งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เงินสมทบค่าใช้จ่ายให้องค์การจัดการ  
    น้ําเสียในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย  เป็นเงิน 2,000,000 บาท  
    (สองล้านบาทถ้วน) 

   ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
    งบประมาณ “ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 
    โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยองเพ่ือที่เทศบาล 
      จะได้ดําเนินการต่อไปขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภา 

  เทศบาล นายราวุฒิ  สุขวารี  

นายนราวุฒิ  สุขวารี  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาล    และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายนราวุฒิ  สุขวารี  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 เรียนถามท่านผู้บริหารผ่าน 
  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีขออนุมัติโอนเงิน 
  งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2564 หัวข้อแผนงานเคหะชุมชนการ 
  บําบัดน้ําเสีย หน้าที่ 2 ข้อที่ 7 เรื่อง ค่ากําจัดขยะมูลฝอย ผมขอให้ท่านผู้บริหาร 
  ชี้แจงถึงความจําเป็นที่จะขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมจํานวน 1,750,000 บาท  
  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายขยะแบบรวมหรือแยกประเภท รวมไปถึงในอนาคตค่ากําจัด  
  ขยะมูลฝอยจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอีกหรือไม่ครับ ขอเรียนถามเท่านี้ครับ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 
      เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมเปิดมาเห็นญัตติก็ตกใจ เพราะว่า  

  เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ เวลาที่ประชุมก็มีมากแต่ไม่ได้ระบุว่าจะโอน 
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือโอนเพิ่ม ซึ่งทํามาในญัตติเดียวกัน ผมเห็นว่า 
  ไม่ถูกต้องตามหลักบัญชีการเงิน ในข้อที่ 7 เพ่ิม และข้อที่ 8 เพ่ิม ต้องระบุ  
  ว่าโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ และก็โอนเพิ่ม ควรจะทําเป็น 2 ญัตติครับ 
  สิ่งที่ผมจะถามผ่านท่านประธานสภาเทศบาลไปยังผู้บริหาร เรื่องรายการที่ 9  
  ตามท่ีเห็นชอบให้ดําเนินการก่อสร้างโรงบําบัดน้ําเสีย คือไม่เห็นว่าเขาทํา  
  TOR ไว้แบบไหน แล้วขอตั้งข้อสังเกตว่าทําไม ปี 2564 เรื่องนี้เกิดตั้งแต่ 
  ปี พ.ศ.2561 แต่ทําไมปี พ.ศ.2564 ถึงไม่ตั้งงบประมาณ งบประมาณตั้ง 
  สองล้านบาทนะครับ ไม่ใช่น้อยๆ และก็ยังมีข้อผูกพันว่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ  
  10 เปอร์เซ็นต์ ทุกๆ 3 ปี อันนี้เพิ่งเป็นจุดเดียวที่ทํา และยังเหลืออีก 3 จุด 
  เราต้องรับภาระอีกจุดละ 2,000,000 บาท ก็จะเป็นจํานวน 8,000,000 บาท  
  แล้วเทศบาลจะเอาเงินที่ไหนมาจ่าย มาอุดหนุน เพราะว่านอกจากจํานวน 
  8,000,000 บาท ยังจะมีเพ่ิมอีกทุกๆ 3 ปี ร้อยละ 10 เปอร์เซ็นต์  
  อันนี้เราไม่เห็นข้อตกลงใน MOU ที่เขาทํากันไว้ นี่คือข้อสังเกตว่าการทํา 
  สัญญาก็ต้องการจะให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับรู้ด้วย ในข้อท่ี 6 เห็นด้วยครับ  
  เรื่องเต็นท์ เพราะว่าขาดหมดแล้ว ก็ต้องการจะให้ได้คุณภาพดีๆ จึงฝาก  
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วย ส่วนค่ากําจัดขยะมูลฝอย  
  เคยตั้งงบประมาณไว้ จํานวน 7,500,000 บาท เดิมทีตั้งงบประมาณไว้  
  จํานวน 8,000,000 บาท ก็จําไม่ได้ว่าปีไหน ซึ่งก็หลายปีมาแล้ว แต่ไปๆ  
  มาๆ เหลือแค่จํานวน 7,500,000 บาท อันนี้มันก็ด้วยความจําเป็นนะครับ  
  ขยะอันตรายก็ไม่มีใครต้องการที่จะเก็บหรอกครับ แต่เขาก็ต่อราคาตันละ  
  ก็แค่ 200 บาท ผมก็เห็นด้วยเหมือนกัน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณมากครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี       ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ที่ท่านสมาชิกสภา 

  เทศบาลได้สอบถามเรื่องเก่ียวกับขยะ ผมจะมอบให้ท่านรองนายกเทศมนตรี  
  นายเสรี  สุวรรณวิจิตร เป็นผู้ชี้แจงให้ทราบครับ  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - เรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  
ประธานสภาเทศบาล 
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นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี    ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขออนุญาตตอบ
      ประเด็นแรกเรื่อง ของขยะที่มีค่ากําจัดแนวโน้มแพงขึ้น เรื่องนี้ต้องมองกันเป็น  

  โครงสร้างเป็นระบบนะครับ เพราะว่าที่ผ่านมาเทศบาลนครระยองเรามี 
  ประชากรหนาแน่นมาก โดยเฉพาะประชากรแฝง ซึ่งเราไม่สามารถคํานวณ 
  จํานวนประชากรได้ แต่จากตัวเลขปริมาณขยะที่เก็บมาข้ึนเรื่อยๆ  
  เป็นตัวชี้วัดว่าประชากรมีจํานวนมากจริงๆ การแก้ไขปัญหาในเชิงระบบ 
  ในอนาคตเนื่องจากการขยะไปปลายทางแล้ว ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  เป็นผู้กําหนดราคา แต่ในเรื่องของปริมาณต่อไปเป็นนโยบายของผู้บริหารที่นี่ 
  อยู่แล้ว ที่ในอนาคตเราจะทําเรื่องคัดแยกขยะให้เป็นเรื่องเป็นราว ซึ่งตอนนี้  
  ผู้บริหารชุดเราก็เข้ามาในระยะเวลาไม่ก่ีเดือน ช่วงนี้กําลังเซตระบบอยู่นะครับ  
  ผมเชื่อว่าในอนาคตงานทุกอย่าง ตอบคําถามในเรื่องของการจัดการขยะให้  
  น้อยลงน่าจะมีอยู่ประเด็นเดียวคือ การรักษาการแยกขยะให้ชัดเจน ได้ 100 เปอร์เซ็นต์  
  ซึ่งวางแผนไว้พอสมควร และในอนาคตเมื่อแผนงานต่างๆ ออกมาแล้ว ก็คงจะต้อง 
  หาความร่วมมือจากทุกท่าน ช่วยกันรณรงค์ ส่วนในเบื้องต้นเรื่องของการจัดการขยะ  
  บางครั้งท่านก็ได้เห็นอยู่แล้วว่าขยะของเทศบาลเรามีปริมาณที่หลากหลาย  
  ทั้งบนบกและในน้ํา สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่ในเบื้องต้นต้องการที่จะให้พวกท่าน 
  รณรงค์ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบด้วยครับ เชื่อว่าในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  
  ปริมาณขยะต้องลดลงตามท่ีตั้งใจไว้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านรองนายกเทศมนตรี นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  
ประธานสภาเทศบาล   

นายวิชิต  ศรีชลา - ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล เรื่องบําบัดน้ําเสีย ผมจะให้ 
นายกเทศมนตรี       ท่านปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงครับ เพราะว่าท่านจะทราบดีว่าของเทศบาล  

  นครระยอง ได้มีการทํา MOU ไว้เมื่อปี พ.ศ.2561 ให้ท่านตอบในรายละเอียด 
  ว่าทําไมจะต้องจ่ายเงินให้ องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) ซึ่งจริงๆ แล้วถ้าเราจะผลัก 
  ภาระให้ประชาชนก็ได้นะครับ ซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้เทศบาลก็ถูกประชาชน 
  ต่อว่าอีก คือประชาชนจะตายนะครับ ที่ผมพอรู้ข่าวมาว่าการบําบัดน้ําเสีย 
  ครัวเรือน ถ้าครบวงจรแล้วนั้น ค่าน้ําประปาที่เทศบาลจะต้องเสียเดือนละ 
  เท่าไร เขาก็จะมาเก็บครัวเรือนละเท่านั้น สมมติว่าเสียครัวเรือนละ 100 บาท  
  เทศบาลก็ไปเก็บอีก ครัวเรือนละ 100 บาท คือประชาชนก็ต้องเสียครัวเรือนละ  
  200 บาท เท่ากับว่าไปเพิ่มภาระให้กับประชาชน ในส่วนรายละเอียดจะให้ 
  ท่านปลัดเทศบาลชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อความกระจ่างด้วยครับ  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - เชิญ ท่านปลัดเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
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นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านรองประธานสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล        ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร  

  ผมขออนุญาตนําเรียน 2 ประเด็น ที่ท่านสมาชิกได้สอบถามในเรื่องของ 
  ญัตติขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ทําไมไม่แยกกันเป็นโอนตั้งจ่าย  
  รายการใหม่ กับโอนเพิ่ม เหตุผลคือเนื่องจากว่าในคราวนี้งบประมาณ 
  ที่เราโอนออกเป็นงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถ้าท่านดูในตารางข้างหลัง 
  จะเป็นค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง และหากว่าจะโอนออกนั้น การโอนค่าที่ดิน  
  และสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาล  
  ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องนํางบประมาณไปใช้ 2 ส่วน ปกติเราโอนลด 
  ค่าครุภัณฑ์ หรือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร่างนั้น ก็ต้องไปตั้งจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์  
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง แต่ว่าในคราวนี้เราโอนลดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  แต่ไปตั้งในหมวดที่ไม่ใช่ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คือถ้าเราแยกกันท่านจะงง  
  ก็เลยรวมมา จริงๆ แล้วจะสามารถรวมได้ครับ พอรวมแล้วก็จะบาลานซ์  
  เงินจํานวน 6,000,000 บาท ทั้งซ้ายทั้งขวา โอนลด กับโอนเพิ่ม โอนตั้งจ่าย 
  รายการใหม่จะพอดีกัน แต่ว่าถ้าแยกญัตติ ท่านก็จะถามอีกว่าทําไมไม่เท่ากัน  
  เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะรวมได้ครับ โดยสามารถท่ีจะทําได้ แต่ว่าที่ทํา  
  แบบนี้ก็เนื่องจากว่าจะได้สอบถามว่า ลดไปเท่าไร เพ่ิมเท่าไร จึงจะบาลานซ์กัน 
  ส่วนประเด็นที่สอง ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบให้ผมตอบในเรื่องของ  
  ค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับองค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) ต้องเรียนว่า 
  ระบบบําบัดน้ําเสียที่องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) ได้มาสร้างให้เราที่โขดศาลเจ้า  
  ดําเนินการมาหลายปีแล้ว ซึ่งมาเปิดดําเนินการในปี พ.ศ.2563 ก่อนหน้านั้น 
  ก็ได้มีการทํา MOU กันขึ้นมาก่อนฉบับหนึ่ง ซึ่งเป็น MOU ระหว่างเทศบาล 
  กับ องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) แล้วเราจะดูแลอย่างไร หน้าที่เทศบาล 
  ต้องทําอย่างไร และองค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) ต้องทําอย่างไร ซึ่งองค์การ  
  จัดการน้ําเสีย (อจน.) ก็เป็นฝ่ายหางบประมาณมาให้เทศบาล ระบบบําบัด 
  น้ําเสียขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่โขดศาลเจ้าใช้เงินลงทุนไป 
  ถ้าหากผมจําไม่ผิดก็ประมาณหกสิบล้านบาท คือเงินของที่ องค์การจัดการ  
  น้ําเสีย (อจน.) เอามาลงให้ก่อน โดยที่เทศบาลเราไม่ได้จ่ายเงินในส่วนของ  
  หกสิบล้านบาทเลย องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) จะนํางบประมาณมาลงให้  
  แต่พอองค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) นํางบประมาณมาลงให้จริงๆ ทางรัฐบาลก็ 
  บอกว่าเงินตรงนี้ก็คือเงินภาษีนั่นแหละ ที่ องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.)  
  ไปเอางบประมาณจากรัฐบาลมา ทางรัฐบาลบอกว่าถ้า องค์การจัดการน้ําเสีย  
  (อจน.) จะไปทําระบบเพิ่มก็จะต้องมีรีเทิร์นกลับมาบ้าง หมายถึงว่าจะต้องมี  
  งบประมาณมาสมทบหรือมาจ่ายเพ่ิมให้กับ องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.)บ้าง  
  เพ่ือที่ว่ารัฐบาลจะได้ปล่อยระบบอ่ืนๆ ให้ องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) ต่อไป  
  ก็เป็นที่มาว่าดําเนินการในปี พ.ศ.2563 ซึ่งในช่วงนั้นผมก็ได้เป็นปลัดเทศบาลพอดี  
  ก็ได้มาหารือกันว่าในปี พ.ศ.2563 เทศบาลเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ให้  
  ทีนี้เวลาที่ องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) หารือกับเรา เมื่อประมาณตุลาคม  
  หรือพฤศจิกายน 2563 ซึ่งเลยปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปแล้ว เราจึง 
  บอกกับองค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.).ไปว่า เทศบาลจ่ายไม่ได้เนื่องจากว่า  
  งบประมาณปี 2563 นั้นปิดไปแล้ว เขามาหารือกับเทศบาลช้าไป 
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  ก็คือมาหารือกันในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพราะฉะนั้นในปี 2563  
  ที่องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) ดําเนินการไป 7 - 8 เดือน ก็คือเทศบาลเรา  
  ไม่ได้จ่ายนะครับ ทีนี้พอปีงบประมาณ 2564 นั้น จึงทําหนังสือเข้ามา ซึ่งก็ 
  ได้หารือกันในเบื้องต้นว่าถ้าจะให้เทศบาลจ่าย ต้องทํา MOU ฉบับที่ 2 
  คือฉบับแรกมันเป็นกว้างๆ ฉบับที่ 2 ก็เลยมากําหนดรายละเอียดให้ชัดเจน 
  ขึ้นไปอีกว่าเทศบาลจะต้องจ่ายเท่าไร โดยทาง องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.)  
  ทําบัญชีรายการค่าใช้จ่ายมาว่าปีหนึ่งเขามีค่าจ้างคน ค่าสารเคมี ค่าไฟ  
  ค่าอะไรเท่าไร ซึ่งเบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณหนึ่งล้านกว่าบาท แต่เขาเขียนไว้  
  ประมาณสองล้านบาท แต่ว่าถ้าเราจะจ่ายนั้นจะจ่ายตามจริง ค่าใช้จ่ายที่ 
  เกิดข้ึนจริงก็ไม่เกินวงเงินที่กําหนดไว้สองล้านบาท เราก็ได้มาทํา MOU กัน 
  ก็อยู่ในช่วงน่าจะประมาณปลายสมัยของคณะผู้บริหารชุดที่แล้ว เราได้ทํา  
  MOU ไว้ว่าเราจะต้องจ่ายกับเขาทุกปี  ในปีละไม่เกินสองล้านบาท เพิ่มขึ้นปีละ  
  10 เปอร์เซ็นต์ นี่คือข้อตกลงที่เทศบาลทํากับทาง องค์การจัดการน้ําเสีย  
  (อจน.) ซึ่ง องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) ก็เป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดภายใต้ 
  กระทรวงมหาดไทย  ไม่ใช่เอกชนะครับ องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) 
  เป็นหน่วยงานรัฐ ซึ่งก็มีหลายเทศบาลทําลักษณะนี้ ฉะนั้นในปี พ.ศ.2564  
  เนื่องจากว่าเขามาคุยกับเรา หลังจากท่ีเราตั้งงบปี 2564 ไปแล้ว ฉะนั้นในปี  
  พ.ศ.2564 จึงไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เลยปรึกษาหารือกันว่าถ้าในปี พ.ศ. 2564  
  ถ้าหากว่าองค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) เรียกค่าใช้จ่ายตรงนี้มา เทศบาลเรา 
  ก็จะไม่มีเงิน จึงขอโอนเงินตรงนี้มาตั้งไว้เพ่ือที่จะจ่ายหนี้ให้กับองค์การจัดการ 
  น้ําเสีย (อจน.) แต่ว่ารายการอาจจะไม่ถึงสองล้านบาท ทีนี้ก็ดูรายละเอียด 
  ต่อไปอีกว่าเขาจะเรียกเก็บมาที่เราเท่าไร ต่อรองกันอีกว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้  
  จะเหมาะสม หรือไม่เหมาะสม ใช่หรือไม่ใช่ ถึงจะได้พิจารณาจ่ายจริง  
  นําเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อโปรดทราบครับ ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านปลัดเทศบาล เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสงัด 
ประธานสภาเทศบาล    วงษ์ประเสริฐ  

นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
       ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายสงัด  วงษ์ประเสริฐ  

  ผมขออนุญาตเสริมที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนามครับ  
  นายอนุสรณ์  สุรนารถ ในหน้าที่ 2 ข้อที่ 6 เรื่องเต็นท์ 10 หลัง เต็นท์ใหญ่นะครับ  
  ผมขอยินดีด้วย เพราะว่านครระยองของเรานั้น 29 ชุมชนนั้นจะมีการจัดงาน 
  กันบ่อยครั้งมาก กิจกรรมเราเยอะมาก ไม่รวมสถานศึกษานะครับ สําหรับเต็นท์ 
  จํานวน 10 หลัง ผมคิดว่าค่อนข้างจะน้อยไปครับ แต่ในสถานการณ์ขณะนี้ 
  การจัดงานไม่สามารถทําได้ แต่ถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์ปกติแล้วนั้น คิดว่า  
  เทศบาลเรานั้นมีชุมชนอยู่จํานวน 29 ชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
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  สําหรับจํานวนเต็นท์ 10 หลัง ผมคิดว่าไม่น่าจะเพียงพอครับ เพราะว่าของ 
  เก่าก็ชํารุด ขึ้นตรงนั้น ลงตรงนี้ เต็นท์ผ้าใบโดนลมเสียหาย ถ้าเป็นไปได้ 
  โอกาสหน้าขอเพ่ิมอีกสัก 10 - 20 หลัง เพื่อที่จะให้เพียงพอต่อกิจกรรม  
  ต่างๆ ของ 29 ชุมชน และของชาวบ้านที่มีการจัดงานประเพณีต่างๆ  
  จะต้องใช้กันมากนะครับ ประกอบกับสถานศึกษาก็จะมีงานรวมงานราชพิธี  
  ต่างๆ ต้องการจะขอให้เพ่ิมเติมจํานวนเต็นท์ให้อีกเล็กน้อยครับ ขอบคุณครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล   

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก  
      สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร  
      อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ  21 ท่าน เป็นเอกฉันท์ -  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 21 ท่าน เป็นเอกฉันท์  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25 64 

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบก่อหน้ีผูกพันงบประมาณ 
รายจ่าย เพ่ือจัดจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอยเป็นระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน)  
ระหว่างปีงบประมาณ 2565 – 2570 รวม 6 ปีงบประมาณ 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 4ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล       ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เพ่ือจัดจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอยเป็น 

  ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ระหว่างปีงบประมาณ 2565 – 2570 
  รวม 6 ปีงบประมาณ เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยนายกเทศมนตรี 
  นครระยอง มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยองเพ่ือขอ  
  ความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย 
  เป็นระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ระหว่างปีงบประมาณ 2565 – 2570  
  รวม6 ปีงบประมาณโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

      หลักการ   ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดจ้าง 
      เอกชนเก็บขนมูลฝอยเป็นระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ระหว่างปีงบประมาณ  
      2565-2570 รวม 6 ปีงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตติ 
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      เหตุผล   ด้วยเทศบาลนครระยอง จะดําเนินการจัดจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย 
      ภายในเขตเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
      สาธารณะด้านการเก็บขนมูลฝอย และจํากัดขนาดองค์กรและบุคลากรของ  
      เทศบาล ประกอบกับสัญญาจ้างเดิมจะครบกําหนดสัญญา ในวันที่ 30  
      กันยายน 2564 จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง 
      ให้มีระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการใช้งาน 
      รถเก็บขนมูลฝอยและความคุ้มค่าในการลงทุนของภาคเอกชน โดยคาดการณ์ 
      ปริมาณมูลฝอยที่จะเกิดข้ึนใน 5 ปี ข้างหน้า มีประมาณ 218,543.70 ตัน  
      หรือเฉลี่ย 119.68 ตันต่อวัน และประมาณการวงเงินงบประมาณที่ต้อง 
      ใช้จ่ายทั้งสิ้น 227,068,000 บาท (สองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหกหมื่นแปด- 
      พันบาทถ้วน) แบ่งเป็น 

    1. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
     วงเงิน 29,814,700บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ด- 
     ร้อยบาทถ้วน) 
    2. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
     วงเงิน 44,942,500บาท (สี่สิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
     วงเงิน 45,358,000บาท (สี่สิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
    4. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
     วงเงิน 45,651,500บาท (สี่สิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    5. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
     วงเงิน 45,947,700บาท (สี่สิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
    6. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  
     วงเงิน 15,353,600บาท (สิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

    เทศบาลนครระยอง จึงมีความจําเป็นต้องก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า  
     หนึ่งปีงบประมาณเนื่องจากเป็นงานจ้างที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่าย 
     เพ่ือดําเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ และเทศบาลมีรายได้ไม่เพียง  
     พอที่จะดําเนินการในปีงบประมาณเดียว 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563ข้อ 37 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ 
     ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณได้โดยความ 
     เห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
    1. เป็นโครงการที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายเพื่อดําเนินการใน  
     แต่ละปีงบประมาณได้ 
    2. มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดําเนินการในปีงบประมาณเดียวหรือมี  
     ความจําเป็นต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
    3. จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้ันตอนของกฎหมาย 
     โดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและงบประมาณรายจ่าย 
     ปีถัดไปที่จะก่อหนี้ผูกพันให้ชัดเจน 
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    4. ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินสามปีงบประมาณเว้นแต่กฎหมาย 
     มติคณะรัฐมนตรีระเบียบประกาศของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
     เป็นอย่างอ่ืน 

     จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลนครระยอง  เพ่ือที่ 
      เทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไปขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  -  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล       หรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายประเสริฐ ยะคุณเขตต์ 

นายประเสริฐ ยะคุณเขตต์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายประเสริฐ  

  ยะคุณเขตต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ผมต้องการจะเรียนถามเรื่อง 
  งบประมาณเก่ียวกับการจัดการขยะ ปัจจุบันปริมาณขยะมีเพ่ิมข้ึนทุกปี  
  แต่ต้องการจะถามว่ารายการที่ 6 ครับ งบประมาณประจําปี พ.ศ.2570  
  ทําไมจึงลดลงเหลือแค่สิบห้าล้านกว่าบาท จึงอยากขอเรียนถามครับ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  -  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายประเสริฐ ยะคุณเขตต์  
ประธานสภาเทศบาล       เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  

นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  - ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี  
      ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการ
      ประชุมทุกท่าน ในวาระนี้ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตตินี้ ผมขอเพ่ิมเติม 

  เล็กน้อยครับ คือเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนในเขตเทศบาลนคระยอง 
  เพราะว่าสมาชิกสภาเทศบาลอาจจะเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  เขต 4 ทําไมปัญหาเยอะจริงๆ แต่ว่ามันเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชน 
  ในเขตเทศบาลจริงๆ ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของระบบเอกชน ที่จัดเก็บขยะ  
  มูลฝอย พร้อมทั้งพวกขยะอินทรีย์ เราเสียเงินจ้างในปีงบประมาณหนึ่งก็มาก  
  แต่เหมือนกับว่าเอกชนก็ยังปฏิบัติงานไม่เต็มที่ ไม่คุ้มค่าจ้าง ถ้าภาษาชาวบ้าน 
  ก็คือเหมือนกับยังไม่คุ้มค่าจ้าง เพราะว่าเสียงสะท้อนจากประชาชนในเขต  
  เทศบาลที่เขาไปช่วยงานวัดก็ดี บางเขาบอกว่า 3 - 4 วันก็ยังไม่มาเก็บขยะ  
  บางทีก็เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนที่อยู่ใน เขต 1 ตลาดศูนย์การค้า 
  ด่ากันโขมงโฉงเฉงเลยว่าค่าภาษีขยะปีหนึ่งขึ้นตั้งหลายบาท แต่ถังขยะสักลูก 
  ยังไม่มีเลย นี่เป็นเสียงสะท้อนมาครับ เพื่อทางผู้บริหารคิดว่าจะตั้งงบประมาณ 
  ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ผมก็ว่าเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนรักษา 
  ผลประโยชน์จากเงินของประชาชนที่เสียภาษีไป ก็จะทําอย่างไรมาตรการ 
  ไหนก็ได้นะครับ ได้ทางบริษัทหรือเอกชนที่จัดเก็บเรื่องขยะมาดําเนินการให้  
  เฉียบขาด เพราะว่าเศษอาหาร หรือเรื่องขยะอะไรอย่างนี้เป็นสิ่งปฏิกูล  
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  ที่ออกมาจากทุกบ้าน แต่ก็รังเกลียดกันทุกบ้าน เอาถังขยะไปวางบ้านไหน  
  ก็เหม็น เขาก็ไม่อยากจะให้วางกัน ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณาตรงนี้ด้วย  
  ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  
ประธานสภาเทศบาล    

นายวิชิต  ศรีชลา - ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ เรื่องปัญหาขยะผมจะมอบให้  
นายกเทศมนตรี   ท่านรองนายกเทศมนตรี นายเสรี  สุวรรณวิจิตร เป็นผู้ตอบครับ เพราะว่า 

  ท่านดูแลเรื่องขยะอยู่ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น -  เรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  
ประธานสภาเทศบาล    

นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เนื่องจากผมได้รับมอบหมายจาก  
รองนายกเทศมนตรี    ท่านนายกเทศมนตรีให้ดูแลเรื่องงานขยะมูลฝอย จะขอเรียนว่าเรื่องขยะ  

  มูลฝอยของเทศบาลเราไม่ได้เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแรกๆ ในการ 
  จ้างเก็บขนขยะมูลฝอย ซึ่งถ้าอธิบายจริงๆ  โครงสร้างเป็นระบบ ซึ่งเดิมเรา 
  คาดการณ์ว่าเขาจะเก็บให้สมบูรณ์โดยลดภาระการจัดการของรัฐบาลได้ใน 
  ระดับหนึ่ง แต่เมื่อเราเข้ามาช่วงเวลาสั้นๆ เราก็เห็นได้เลยว่าปริมาณขยะ 
  ที่มากมาย และด้วยความไม่มีระเบียบวินัยของคนไทย ก็ทําให้เกิดปัญหามากมาย  
  แล้วช่วงที่ผ่านๆ มาเราแก้ปัญหาด้วยการที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลแจ้งมา 
  เราไปเก็บด้วยความรวดเร็ว แต่นั่นเป็นเพียงการแก้ปลายเหตุ สิ่งหนึ่งซึ่ง 
  สะท้อนจากประชาชนมา ถามว่าเราจะทําอย่างไรต่อไปครับ ไม่เอาแล้วครับ  
  วิธีการเก่าๆ ผมชัดเจนเรื่องพวกนี้ครับ ไม่เอายังไงครับ เบื้องต้นก็เคยเรียน  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านไว้แล้วว่าจะไปดูงานขยะที่พนัสนิคม  
  ที่นั่นเขาเก่งมากในเรื่องของการตรวจสอบ การจัดเก็บขยะ เป็นการตรวจสอบ 
  เชิงลึกของเรา ในอนาคตท่านอาจจะเห็นมีการตั้งสายด่วนขยะ กําลังวาง 
  ระบบอยู่ครับ ผมก็ต้องการให้ MOU ของรายใหม่ ให้มันผ่านไปก่อนนะครับ  
  ตัวนี้สําคัญ ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ผมอาจต้องขอให้พ่ีน้องข้าราชการเขานํา 
  ผู้ที่จัดเก็บมาอธิบายเรื่องแผนจัดเก็บปัจจุบันให้ฟังสักระยะหนึ่งก่อนว่าที่ผ่านมา 
  กิจกรรมของเขาในแต่ละวัน เรามองอย่างไร เราก็มองว่ามันไม่สะอาด ถูกหรือไม่ครับ  
  ขยะของเราควรจะต้องเก็บอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านี้เนื่องจากงบประมาณ 
  เรามากในแต่ละปี ขณะเดียวกันปริมาณขยะก็เพ่ิมพูนอีก เก็บปุ๊บมาปั๊บ อันนี้  
  ท่านวางใจได้ รออีกสักระยะเดียว ส่วนในเรื่องถังขยะ บางครั้งในตลาดสตาร์นั้น 
  พ้ืนที่เอกชนเราเข้าไปจัดการค่อนข้างยาก ขณะในเดียวกันในการขอถังขยะเพ่ิม  
  ทางเราไม่เคยปฏิเสธ เพียงแต่ต้องการจะให้พ่ีน้องสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ 
  ว่าพอมีขยะไปตั้งหน้าบ้านใคร ก็ไม่มีใครชอบ ก็เกิดอาการเก่ียงกัน คือถ้าขอ  
  ถังขยะมาเราก็ยินดีบริการให้เลยครับ แต่ขอให้ท่านคุยกับทางบ้านเรือน 
  ประชาชนก่อนครับว่าถ้านําถังขยะไปตั้งแล้วจะไม่เกิดปัญหาตามมา จึงนําเรียน 
  เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายรักเร่  สําราญรื่น  -  ขอบคุณครับท่านรองนายกเทศมนตรี นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  
ประธานสภาเทศบาล        เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
        และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภา 

  เทศบาลนครระยอง เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมติดใจอยู่ 
  นิดเดียว คือ เงื่อนไขระยะเวลาที่เขียนไว้ในหนังสือนี้ว่า 5 ปี อย่างที่ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนามครับ นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 
  ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ถ้าหากผู้รับจ้างเขาเก็บไม่ดี เราก็ต้องทนถึง 5 ปีเลยนะครับ  
  เท่าท่ีผ่านมาก็น่าจะเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้วครับ ถ้าเกิดผมจําไม่ผิด จึงต้องการ 
  จะฝากตรงนี้ไว้ด้วย และปีหนึ่งก็ค่อนข้างมาก เดิมทีถ้าจําไม่ผิดปีละ 34 - 35 ล้านบาท  
  ก้าวกระโดนไปเป็น 40 กว่าล้านบาทครับ แต่ที่ตั้งงบประมาณไว้ปีนี้ 29 ล้านบาท  
  ปีสุดท้ายตั้งไว้เหลือแค่ 15 ล้านบาท ผมก็ไม่แน่ใจว่าปี พ.ศ.2568 – พ.ศ.2569 นั้น  
  ขยะเพ่ิมยังไงนะครับ ก็ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร 
  ช่วยพิจารณาด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล       เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน เรื่องขยะท่ีท่านสมาชิก 

  สภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนาม นายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้สอบถามมา 
  ในปี 2570 ที่ตั้งงบประมาณไว้จํานวน 15 ล้านบาทนั้น คือเราจ้างแค่  
  4 เดือนครับ ถ้าผู้รับจ้างเก็บขนขยะไม่ดีท่านไม่ต้องห่วงนะครับ เพราะเรามี  
  กรรมการตรวจสอบงานอยู่ เราก็ไม่จ่ายเงินให้ผู้รับจ้างครับ ที่ท่านถามมาว่า 
  ทําไมต้องจ้าง 5 ปี ต้องบอกว่า 5 ปีนั้น ทุกเทศบาลเขาจ้างกันหมด แต่ใน 
  สภาเทศบาลเรา อนุมัติได้แค่ระยะเวลา 3 ปี อีก 2 ปี ต้องไปขออนุมัติจาก 
  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ฉะนั้นถ้าผู้รับจ้างเขามาลงทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี  
  รถทั้งหมดก็จะต้องเป็นรถใหม่ ผู้รับจ้างต้องลงทุนสูง ถ้าจ้างเป็นระยะเวลา  
  3 ปี ผู้รับจ้างบอกว่าไม่คุ้มทุน เขาบอกว่าแค่คิดก็ขาดทุนแล้ว จึงทําไม่ได้  
  ถ้าท่านไปดูท่ัวประเทศท้ังหมด จะเป็น 5 ปีทั้งหมดครับ เพราะการลงทุน 
  ไม่คุ้มทุนใครจะไปลงทุน ก็ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  -  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  
ประธานสภาเทศบาล       สุขวารี 
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นายนราวุฒิ  สุขวารี  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านที่ปรึกษานานยกเทศมนตรี และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายนราวุฒิ  สุขวารี  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอเรียนถามท่านผู้บริหารผ่าน 
  ท่านประธานสภาเทศบาล ในข้อที่ 34 อัตราค่าปรับการปฏิบัติงานบกพร่อง  
  ไม่ทราบว่าการนับข้อบกพร่องในแต่ละครั้ง นับจากคณะกรรมการเป็น  
  ผู้ตรวจสอบหรือนับจากข้อร้องเรียนจากที่ประชาชนหรือสมาชิกสภาเทศบาล 
  ร้องเรียนเข้าไปครับ เพราะเนื่องจากว่าไม่ได้ระบุมาว่า 5 - 10 ครั้ง คืออันนี้ 
  นับจากอันไหนครับ ขอเรียนถามท่านผู้บริหารผ่านท่านประธานสภาเทศบาล 
  ตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี 
ประธานสภาเทศบาล       เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวิชิต  ศรีชลา - ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ คือการตรวจสอบที่เราจะต้อง 
นายกเทศมนตรี   หักเขานั้น เรามีคณะกรรมการอยู่ การตรวจสอบรถจะมี GPS ถ้าไม่ออกไป   

  ดําเนินการเราสามารถท่ีตรวจสอบได้ ฉะนั้นเราจะดูว่าคุณทํางานดีหรือไม่ 
  ดูว่าวันนี้คุณออกไปหรือเปล่า แล้วรถขยะนั้นถ้าตกค้าง ท่านไม่ต้องห่วงครับ  
  คณะกรรมการของเราเขาค่อนข้างท่ีจะตรวจสอบอย่างเต็มที่ อย่างเช่นที่  
  ท่านรองนายกเทศมนตรี นายเสรี  สุวรรณวิจิตร บอกว่า TOR ใหม่เราต้อง 
  มาทําสัญญา เราต้องทําข้อผูกมัดให้เต็มที่เพ่ือให้ประชาชนและเทศบาลได้  
  ประโยชน์สูงสุด ท่านไม่ต้องห่วงครับ ถ้าผู้รับจ้างเขาเก็บแล้วไม่มีประสิทธิภาพ  
  เราจะกําหนดปรับไว้ค่อนข้างสูง หรืออาจจะยกเลิกสัญญาเลยก็ได้ เราขอเวลา 

       ไปดูเรือ่งของข้อกฎหมายก่อน แตท่่านไม่ต้องห่วงตอ่ไปนี้ขยะจะไม่ลน้ถัง  
  ขยะครัวเรือนที่ท่านบอกว่า 3 - 4 วัน คงจะไม่มีแล้วครับ ฝากท่านประธาน 
  สภาเทศบาลผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบด้วย ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล      

นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสงัด  วงษ์ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 4 เท่าท่ีผมสัมผัสมาจากการที่ได้มาทํางานตรงนี้ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ  
  บริษัท เมืองสะอาด ที่เก็บขยะมูลฝอยต่างๆ คือจัดเก็บได้ดีมากครับ อาจจะ  
  มีน้ําข้างถังบ้างเล็กๆ น้อยๆ แต่เท่าที่เห็นมาก็มีบริษัทนี้แหละครับที่เก็บขยะ  
  มูลฝอยทุกวัน เวลาที่รถเก็บขยะชํารุดเสียหายเขาก็มีจะมีรถสํารองอยู่ตลอด  
  ซึ่งก็ถือว่าบริษัทนี้ดีมากครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล       เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายณัฐพนธ์  กรกชพรรณ  
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นายณัฐพนธ์  กรกชพรรณ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายณัฐพนธ์ กรกชพรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ขอเรียนถามท่านผู้บริหารผ่านท่านประธานสภาเทศบาลว่า ในการจัดเก็บ 
  ขยะของ เขต 1 บริเวณพ้ืนที่สุขุมวิท ที่ทราบกันว่าเป็นเส้นทางของการเสด็จ 
  ซึ่งมีการจัดเก็บถังออกไป ทําให้เกิดปัญหาว่าชาวบ้านไม่ทราบตารางการเก็บ  
  ขยะมูลฝอย จึงต้องการให้เทศบาลมีการจัดทําตารางการเก็บขยะมูลฝอย  
  ที่ชัดเจนแจ้งให้กับประชาชนทราบ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของขยะมูลฝอยล้น  
  หรือปัญหาที่ร้องเรียนเข้ามา ถ้าเกิดมีการจัดตั้งจุดรวมถังขยะ อย่างเช่น  
  เขต 4 บริเวณชายทะเลตรงแยกท่ีจะเลี้ยวเข้ามาสะพานปากน้ํา ถ้ามีการ 
  จัดทําศูนย์รวมแบบนั้นปัญหาที่เกิดข้ึนคือกลิ่น กลิ่นจะเหม็นมาก ซึ่งผมเห็น 
  ว่าหากเป็นแบบนี้ เขต 1 ก็จะเกิดปัญหาเช่นเดียวกัน จึงขอถามท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าเราจะมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร  
  ผมขอเสนอว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการจัดทําตารางการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ชัดเจน 
  เพ่ือแจ้งให้กับประชาชนทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  -  ขอบคุณมากครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายณัฐพนธ์  กรกชพรรณ 
ประธานสภาเทศบาล       เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ  

นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ  - ท่านประธานสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ เรื่องขยะมูลฝอยนี้ในแต่ละส่วน  
สมาชิกสภาเทศบาล      แต่ละเขตพ้ืนที่เท่าท่ีผมสัมผัสมา ส่วนถ้าบริษัทเขาจะเก็บของเขาดี แต่มี
      ปัญหาก็คืออยู่ที่แต่ละหมู่บ้าน แต่ละเขต มีปัญหาที่ตั้งถังยาก ผมมีความเห็น  

  ว่าควรจะหาจุดที่เหมาะสมในการตั้งถังขยะ เพราะท่ีทิ้งขยะมันไม่เหมาะนะครับ  
  ซึ่งทางบริษัทเขาก็เก็บขยะดีอยู่นะครับ ฉะนั้นในเขตแต่ละเขตควรต้อง  
  ช่วยกันดูแลเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล          เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สวุรรณวิจติร  

นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรตทิุกท่า ผมนายองอาจ  สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง    

  เขต 4 ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ พูดถึงวาระเรื่องขยะแล้ว 
  มันยาวนะครับ ผมขอชื่นชมเทศบาลนครระยองที่มีโครงการหน้าบ้านถนน 
  ปลอดถัง อันนี้ต้องขอชื่นชมเลยครับว่าดี เพราะพูดง่ายๆ เหมือนขยะบ้าน  
  ใครบ้านมัน แล้วมันลดปัญหานี้ได้ครับ โซฟาไม่ใช้ทิ้ง เอาไปกองไว้ข้างถังขยะ  
  ตัดต้นไม้ก็ท้ิงไว้ข้างถังขยะ แล้วใบไม้ก็ปลิว มันลดเรื่องตรงนี้ได้ครับ แต่ว่า  
  ติดอยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องตารางการจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามที่ท่านสมาชิกสภา  
  เทศบาลได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้ ตารางการจัดเก็บเหมือนยังไม่แน่นอน  
  และยานพาหนะที่ใช้จัดเก็บบางครั้งสถานที่ท่ีเป็นซอยเล็ก รถใหญ่เข้าไป  
  ไม่ทั่วถึง ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดคือชุมชนปากน้ํา 1 เขาจะมีรถ 4 ล้อเล็ก 
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  หรือรถกระบะ เข้าไปจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นท่ีแคบได้เป็นอย่างดี แต่มีกรณีหนึ่ง 
  คือของสมุทรเจดีย์ แถวบ้านผมเองครับ ก่อนหน้านั้นกําลังจะเข้าโครงการ  
  หน้าบ้านถนนปลอดถัง คือตามบ้านที่เป็นบ้านเช่า ก็จะมีพวกแรงงานต่างด้าว  
  บางครั้งเขาใส่ในถุงพลาสติกแล้ว แต่ว่าตารางการเก็บขยะมูลฝอยไม่แน่นอน 
  ซึ่งมีท้ังเศษอาหารด้วย แล้วการคัดแยกก็ไม่ได้ทํา พอขยะมารวมกันสุนัข  
  ก็มาลากถุงขยะ ขยะเป็นเรื่องที่เหมือนเช่นสุนัขตายมาบ้านใคร ใครก็เข่ียออกครับ 
  ทั้งๆ ที่มาจากตัวเองทุกคน คือเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับ ก็ต้องฝาก  
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วยว่าเราจะคิดวิธีแก้ไขกัน 
  อย่างไร เพราะว่าอย่างท่ีท่านสมาชิกสภาได้กล่าวไป ผมก็เห็นด้วยนะครับ  
  เพราะบางทีตารางการจัดเก็บไม่แน่นอน และเรื่องยานพาหนะในการจัดเก็บ  
  และฝากว่าเก็บภาษีไปแล้วมีถุงดําบริการแจกให้ประชาชนหรือไหมครับ  
  นี่คือเสียงสะท้อนจากชาวบ้านครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 
ประธานสภาเทศบาล            เชิญท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีครับ 

นายภูษิต  ไชยฉ่ํา   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายภูษิต  ไชยฉ่ํา  

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครระยอง ผมขออภิปรายเพิ่มเติมเรื่องขยะของ  
  เทศบาลนครระยอง ผมว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาทุกเมือง และเป็นปัญหา 
  ระดับโลก ไม่ใช่ปัญหาแค่เฉพาะจังหวัดระยองอย่างเดียว ถ้าเรามานั่งประชุมกัน 
  เราก็จะพูดถึงว่าจะทําอย่างไรเพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณ ทั้งที่ขยะเพ่ิมมากข้ึน  
  เรื่อยๆ เราเดินตามไปเรื่อยๆ ครับ ฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนโดยอาจจะ  
  ต้องมีการปรับแนวคิดว่าจริงๆ แล้วในการจัดการปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย 
  ของบ้านเมืองตัวเอง ผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือการไม่ผลักภาระ 
  ในเรื่องของขยะมาเป็นประเด็นให้กับเทศบาลนครระยองอย่างเดียวเท่านั้น  
  ผมคิดว่าคนในพื้นท่ีเอง ไม่ว่าจะเป็นประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง  
  หรือแม้แต่ตัวพวกเราทุกคน ก็ควรจะมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ 
  ขยะของตัวเอง และมันสะท้อนได้อย่างหนึ่งว่าตอนช่วง โควิด-19 นั้น 
  ทุกท่านจะทราบได้ดีว่าขยะมูลฝอยบ้านเรานั้นมีปริมาณมาก สังเกตไหมครับ  
  เพราะเราไม่ไปไหนครับ เราเดลิเวอรี่อย่างเดียว เราสั่งอาหารเข้ามาและมีแต่  
  ถุงพลาสติก ถุงทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเราก็ทําให้ปัญหาขยะมากขึ้น ทางผมใน  
  ฐานะที่ปรึกษาท่านนายกเทศมนตรี เราเคยคุยเรื่องนี้กันหลายครั้ง ก็ได้ปรึกษา 
  ท่านรองนายกเทศมนตรี นายเสรี  สุวรรณวิจิตร แล้วว่าการแก้ปัญหาแบบ 
  บูรณาการจริงๆ เราควรจะทําเป็นนโยบายหลัก เพื่อที่จะทําให้ ประชาชนใน 
  เขตเทศบาลนครระยอง มีส่วนในการรับผิดชอบตรงนี้ ปัญหาเรื่องถุงขยะที่ 
  เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนามครับ นายองอาจ   
  สุวรรณวิจิตร ได้พูดขึ้นมานั้น มันอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะถุงดําที่สําหรับแจกจ่าย 
  ให้กับประชาชนครับ แต่อาจจะต้องเป็นถุงสีอ่ืน เพ่ือจูงใจให้ประชาชนในเขต 
  เทศบาลนครระยองช่วยเราแยกขยะ ถ้าแยกกันได้ผมคิดว่าเราจะลดปัญหาที่ 
  เราคุยกันได้ครึ่งหนึ่งเลยครับ จะทําให้ได้ประโยชน์จากการใช้ขยะที่มีคุณภาพ   
  เราจะได้ขยะที่มีชีวะมวล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายที่จะออกไป  
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  จะต้องมีการสร้างแรงจูงใจ การนําขยะมาแลกไข่ หรือการจัดทําคะแนนแต้ม  
  ผมคิดว่าจะต้องวางแผนระยะยาว และก็ต้องลองใช้เป็นแต่ละพ้ืนที่ไปก่อน  
  ซึ่งอาจจะต้องลองดูว่าพื้นท่ีตรงไหน ที่เราคิดว่าเราจะไม่มีถังขยะ ซึ่งตรงนั้น 
  อาจจะเป็นบริเวณถนนสุขุมวิท หรือเขตเมืองเก่าถนนยมจินดา โดยเราสามารถ 
  ที่จะเอาพ้ืนที่ตรงนี้มานําร่องได้ อีกทั้งปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีหลายอย่างท่ี  
  สามารถมาช่วยงานของเราได้ เช่น ถังขยะอัจฉริยะ ระบบ GPS ระบบนําทาง  
  สาธิต ทําให้ทุกคนรู้ว่ารถขยะจะมาก่ีโมง มาท่ีไหน อยู่ตรงไหนแล้วบ้าง  
  เราก็สามารถท่ีจะใช้ได้ ก็ชี้ให้เห็นว่าสามารถจัดการได้ครับ ถ้าเราเห็นด้วย 
  และทํานโยบายร่วมกัน เรื่องนี้ผมจะค่อยๆ ทําออกมา จะลองดูว่าพื้นที่นํา  
  ร่องควรจะเป็นที่ไหน จึงขอนําเรียนให้ที่ประชุมรับทราบในอนาคตครับ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  -  ขอบคุณครับท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายภูษิต  ไชยฉ่ํา  
ประธานสภาเทศบาล          เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวิชิต  ศรีชลา - ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอเสริมจากท่านที่ปรึกษา 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีครับ ที่ทางสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ได้สอบถาม 
     มาเรื่องถังขยะ ว่าทําไมตอนนี้ไม่มี ต้องเรียนว่าเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการ 

  จังหวัดระยอง แต่เราก็ทําตารางว่าจะออกเก็บขยะมูลฝอยในเวลา 19.00 น.  
  ประชาชนหลายๆ ท่านจะไม่ค่อยมีระเบียบวินัยกัน จะนําขยะมาท้ิงกันไม่  
  เป็นเวลาตามที่เราได้จัดตารางเวลาการเก็บขยะมูลฝอย จึงทําให้ขยะมูลฝอย 
  กระจัดกระจายไปหมด เพราะมีพวกสุนัขจรจัดไปรื้อขยะเพ่ือหาเศษอาหารกิน  
  ฉะนั้นถ้าตารางเวลาการเก็บขยะมูลฝอยมีอยู่แล้ว ประชาชนก็ควรจะปฏิบัติ 
  ตามเวลากันด้วยว่าท่านสมควรออกมาทิ้งขยะในช่วงไหน ซึ่งตอนนี้เราก็จะ 
  ดําเนินการวางแผนให้รถขนาดเล็กประเภท 4 ล้อ หรือรถประเภท 6 ล้อ  
  เล็กๆ เข้าปฏิบัติงานให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ท่านไม่ต้องห่วงครับ ต่อไปถ้าเราได้  
  ผู้รับจ้างรายใหม่ ต้องดีกว่านี้ครับ แต่ประชาชนต้องมีวินัยด้วยครับ จะให้ผู้ 
  รับจ้างดีขนาดไหน ถ้าประชาชนไม่มีวินัยขยะมูลฝอยก็เกลื่อนเมืองครับ  
  เรื่องท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 บอกว่าให้เทศบาลเราแจกถุงดําให้ 
  กับประชาชนได้หรือไม่นั้น ผมว่าได้ครับ โดยเราต้องไปจัดตั้งงบประมาณตรงนี้ก่อน  
  คือจะต้องมีการประชุมเพื่อหารือกันก่อน ทั้งในส่วนของสํานักคลัง และหารือกับ 
  ท่านปลัดเทศบาลว่าเราจะสามารถตั้งงบประมาณตรงนี้ได้หรือไม่  โดยอาจจะต้อง 
  วางแผนว่าต้องใช้ถุงสีอะไรบ้าง และแต่ถุงแต่ละสีจะใช้กับขยะประเภทไหนบ้าง  
  เช่น ต้องเป็นสีแดงหรือไม่ หรือต้องเป็นสีดําหรือไม่ ซึ่งเราจะบริการประชาชน 
  อย่างเต็มที่ ต่อไปนี้เราจะให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลแจ้งให้ประชาชน 
  ในเขตเทศบาลทราบว่ารถเก็บขยะมูลฝอยจะเริ่มเก็บในเวลา 19.00 น.  
  คือข้างในศูนย์การค้าเทศบาลเราไม่สามารถไปเก็บขยะมูลฝอยได้เพราะเป็น  
  พ้ืนที่ของเอกชน ท่านต้องเข้าใจด้วย แต่ตอนนี้ศูนย์การค้าเขานําขยะมูลฝอย  
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  มาท้ิงตรงบริเวณทุ่งชายกระต่าย ที่เรามีถังเป็นรถใหญ่ๆ อยู่หนึ่งคัน เขาก็จะ 
  มารวมตรงนี้หมด เราก็ปฏิเสธไม่ได้ เพราะว่าเราก็ไปเก็บภาษีเขามา แต่ด้วยข้อ   
  จํากัดของเราจึงไม่สามารถไปเก็บในพ้ืนที่ข้างในศูนย์การค้าได้ เพราะเขาไม่ได้ 
  ยกให้เราดูแลครับ ผมต้องการจะให้เขายกให้เทศบาลเรา เพ่ือที่เทศบาลเรา  
  จะได้เข้าไปดูแลเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถ้าถนนชํารุดเสียหาย ซึ่งปัจจุบันนี้ 
  ไฟฟ้าไม่สว่าง หรือไฟฟ้าไม่มีตรงซอยไหน เทศบาลเราไม่สามารถเข้าไปดําเนินการ 
  แก้ไขได้ ฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงครับ เราจะบริการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เลย  
  จึงเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  -  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะ 
ประธานสภาเทศบาล      อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

   (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
        ผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ ก่อหนี ้
      ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอยเป็นระยะเวลา 5 ปี 
      (60 เดือน) ระหว่างปีงบประมาณ 2565 – 2570 รวม 6 ปีงบประมาณ 
      โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ  21 ท่าน เป็นเอกฉันท-์  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน 21 ท่าน เป็นเอกฉันท ์
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบให้ก่อหนีผู้กพันงบประมาณ 
      รายจ่าย เพื่อจัดจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอยเป็นระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน)  
      ระหว่างปีงบประมาณ 2565 – 2570 รวม 6 ปีงบประมาณ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบให้ก่อหนีผู้กพันงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดจ้างเอกชนเก็บขน 
      มูลฝอยเป็นระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ระหว่างปีงบประมาณ 2565 – 2570 
      รวม 6 ปีงบประมาณ 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอให้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอให้พิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล       คัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
      ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง เชิญท่านนายกเทศมนตร ี

  เสนอญัตติครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจําเป็นต้องเสนอ 
  ญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อขอให้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนองค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด 
  เทศบาลนครระยอง กรณคีณะกรรมการจะพ้นจากตําแหน่ง โดยมีหลักการและ 
  เหตุผล ดังนี้ 
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      หลักการขอให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด 
      เทศบาลนครระยอง  ดังนี้ 
     1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา  

  จํานวน  1  คน 
     2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 
      จํานวน  1  คน 

   3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
    จํานวน  1  คน  
   4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล  

  วัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน  1  คน 
   5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
    จํานวน  1  คน 
   6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนครระยองวิทยาคม  

  จํานวน  1  คน 

      เหตุผล  ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  
      ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด
      เทศบาลนครระยอง ตามคําสั่งที่ 473/2560 - 478/2560 ลงวันที่ 25 
      กันยายน 2560 เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
      ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2564 ทําให้ตําแหน่งคณะกรรมการว่างลง  
      เทศบาลนครระยองต้องจัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      แทนผู้ที่จะพ้นจากตําแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวน  
      กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการ  
        และกรรมการ วาระดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ  
      สถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2564 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 ข้อ 5 (3)  
      การสรรหาและเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       จํานวนหนึ่งคน ให้ดําเนินการโดยสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

  และ ข้อ 10 ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการจะพ้นจากตําแหน่ง    
      ตามวาระให้ดําเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ 
      และให้ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง ตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ 
      และกรรมการซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่  ตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวน 

  กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีสรรหา การเลือกประธานกรรมการ  
  และกรรมการวาระดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง ของกรรมการ  
  สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2564 ข้อ 4 กรรมการสถานศึกษาต้องมี 
  คุณสมบัติดังนี้  

1. อายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
3. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
4. ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ 

  เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิด ระบุโทษ  
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5. ไม่เป็นคู่สัญญากับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษา 
  ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น หรือกรณีสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ต้องไม่เป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานศึกษาในสังกัด  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  

    จึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือก  
     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาเทศบาลนครระยองเห็นชอบ  

  เพ่ือทําหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
  ในสังกัดเทศบาลนครระยอง  จํานวน 6 แห่ง เพ่ือที่เทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไป  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล       เพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือก ผู้แทนองค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่น ที่สภาเทศบาลนครระยองเห็นชอบ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
      ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง รวมจํานวน 6 ท่าน 
      ซึ่งคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฯ จะมีวาระการดํารงในตําแหน่ง                   
      คราวละ 4 ปี นะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควร 
      ว่าเหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด 
      เทศบาลนครระยองโดยให้เสนอชื่อทีละหนึ่งท่านครับ เริ่มจากลําดับที่หนึ่ง 
      คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา เชิญท่านสมาชิกสภา 
      เทศบาลเสนอชื่อครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี 

นายนราวุฒิ  สุขวาร ี  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายนราวุฒิ  สุขวารี 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  ผมขอเสนอ นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ 
  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล       สภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี  ได้เสนอชื่อ นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ เป็นคณะกรรมการ 

  สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ 

2. นายประเสริฐ  ยะคุณเขตตต์ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าที่ประชุมสภา 
  เทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบให้ นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ เป็นคณะกรรมการ 
  สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - ต่อไปลําดับที่สองเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    บ้านปากคลอง เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้เลยครับ  
      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายธันยวัฒน์  ชโลทร 

นายธันยวัฒน์  ชโลทร  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายธันยวัฒน์  ชโลทร 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอเสนอ นายประสิทธิ์  แก้วไพฑูรย์ 
  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายธันยวัฒน์  ชโลทร 
ประธานสภาเทศบาล       ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นาย ธันยวัฒน์  ชโลทร ได้เสนอชื่อ 

  นายประสิทธิ์  แก้วไพฑูรย ์เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นาย องอาจ  สุวรรณวิจิตร 

2. นายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าที่ประชุมสภา 
  เทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบให้ นายประสิทธิ์  แก้วไพฑูรย์ เป็นคณะกรรมการ 
  สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายประสิทธิ์  แก้วไพฑูรย์  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
      ขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ต่อไปลําดับที่สามเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    วัดโขดทิมทาราม  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้เลยครับ 
        เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 

นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนาย องอาจ  สุวรรณวิจิตร 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอเสนอ นางสาวพิราภัทร์ 
  ทับทิมทอง เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล  
  วัดโขดทิมทาราม 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 
ประธานสภาเทศบาล       ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นาย องอาจ  สุวรรณวิจิตร ได้เสนอชื่อ 

  นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
ประธานสภาเทศบาล   1. นายประเสริฐ  ทรงศิลป์ 

2. นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าที่ประชุมสภา 
  เทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบให้ นางสาวพิราภัทร ์ ทับทิมทอง 
  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
      ข้ันพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ต่อไปลําดับที่สี่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    วัดลุ่มมหาชัยชุมพล  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้เลยครับ
      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์  

นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ผมขอเสนอ นายภูษิต  ไชยฉ่ํา 
  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ 
ประธานสภาเทศบาล       ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นาย วีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ ได้เสนอชื่อ 

  นายภูษิต  ไชยฉ่ํา เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นายนราวุฒิ  สุขวาร ี

2. นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าที่ประชุมสภา 
  เทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบให้ นายภูษิต  ไชยฉ่ํา เป็นคณะกรรมการ 
  สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายภูษิต  ไชยฉ่ า เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
      ข้ันพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ต่อไปลําดับที่ห้าเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้เลยครับ  เชิญท่านสมาชิกสภา 

  เทศบาล นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง  
 



 28 

นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง   

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ดิฉันขอเสนอ นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล 
  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล       ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง ได้เสนอชื่อ 

  นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ 

2. นายธันยวัฒน์  ชโลทร 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าที่ประชุมสภา 
  เทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบให้ นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล เป็นคณะกรรมการ 
  สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
      ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ต่อไปลําดับที่หกเป็นคณะกรรมการฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประธานสภาเทศบาล    โรงเรียนนครระยองวิทยาคม เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้เลยครับ
      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์ 

นายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนาย ชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์ 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ผมขอเสนอ นายสมยศ  เจริญชะนะ 
  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์ 
ประธานสภาเทศบาล       ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นาย ชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์ ได้เสนอชื่อ 

  นายสมยศ  เจริญชะนะ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  โรงเรียนนครระยองวิทยาคมผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นายประเสริฐ  ทรงศิลป์ 

2. นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม 
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

      (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าที่ประชุมสภา 
  เทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบให้ นายสมยศ  เจริญชะนะ เป็นคณะกรรมการ 
  สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายสมยศ  เจริญชะนะ  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - เป็นอันว่ามติของสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้ คัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครอง 
ประธานสภาเทศบาล    ส่วนท้องถิ่น ที่สภาเทศบาลนครระยองเห็นชอบ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
      ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ครบตามจํานวน 6 ท่านแล้ว ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 
      คือ นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ 
  2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 
      คือ นายประสิทธิ์  แก้วไพฑูรย ์
  3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
      คือ นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง 
  4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
      คือ นายภูษิต  ไชยฉ่ํา 
  5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
      คือ นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล 
  6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
      คือ นายสมยศ  เจริญชะนะ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาเทศบาลนครระยอง 
       เห็นชอบ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

  นครระยองจ านวน 6 ท่าน ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า คือ นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ, คณะกรรมการ 
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง คือ นายประสิทธิ์   
  แก้วไพฑูรย,์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 
  วัดโขดทิมทาราม คือ นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง,  คณะกรรมการ 
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล คือ นายภูษิต   
  ไชยฉ่ า, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
  คือ นายอภินัทธ์  รัตนพรวารีสกุล, และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม คือ นายสมยศ  เจริญชะนะ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 6เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
   และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมในฐานะหัวหน้าคณะผู้บริหารต้องขอขอบคุณ 

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีได้ผ่านความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ  
  งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 ในวันนี้ ผมและคณะผู้บริหารจะ 
  นํางบประมาณไปใช้อย่างประหยัด และคุ้มค่าแก่ประชาชน และให้เกิดประโยชน์ 
  สูงสุดกับพ่ีน้องประชาชนของเรา และเทศบาลของเราครับ ต้องขอขอบคุณ  
  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล       จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ประชุมมา 

  ครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ   
  ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   

(ปิดประชุมเวลา 12.30 น.) 

 

 

             (ลงชื่อ)          ฉัตรนชุัย  สมบตัศิรี        ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
                    (นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาล 

                                         (ลงชื่อ)       พิราภัทร์  ทับทิมทอง         ประธานตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง)    

             (ลงชื่อ)           นราวุฒิ  สุขวาร ี            กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                            ( นายนราวุฒิ  สุขวารี)    

             (ลงชื่อ)       ชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์          กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                  ( นายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ)์      

             (ลงชื่อ)          ธันยวฒัน ์ ชโลทร           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                     ( นายธันยวัฒน์  ชโลทร)         

          (ลงชื่อ)      อมรเทพ  นาวินโชคธรรม       กรรมการและเลขานุการ 
                    (นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม)    ตรวจรายงานการประชุม     

 
 
 
 

 


