
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 22  พฤศจิกายน  2564 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายรักเร่ ส าราญรื่น ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอภินัทธ์ รัตนพรวารีสกุล รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายวิสุทธิ์ กีรติบ ารุงพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายปฏิพล อรรถรุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายอวบ วงค์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายชูศักดิ์ สมานสินธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายณัฐพนธ์ กรกชพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายอมรเทพ นาวินโชคธรรม สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายประเสริฐ ทรงศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายประสิทธิ์ แก้วไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายชาญศิษฏ์ บ ารุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นางสาวพิราภัทร์ ทับทิมทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นางสาววัลยุพา วิภูษณวนิช สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายสมยศ เจริญชะนะ 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 ไชยฉ่ า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
28. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
29. นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา เลขานุการนายกเทศมนตรี 
30. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน เลขานุการนายกเทศมนตรี 
31. นางสาวลินนภัสร ์ มั่นประสิทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวอรุชา ฟูาประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
2. นายประเสริฐ ยะคุณเขตต์ สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
3. นายสงัด วงษ์ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ)  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล  
2. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล 
3. นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. นายปรีชา สาลี ผู้อ านวยการกองช่าง 
5. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
6. นางจิรายุศิริ พรหมอินทร์ แทนผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
7. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
8. นางกุลยา กุลรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการ 
9. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ  เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นายชาญนะ เอ่ียมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
2. นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
3. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อ านวยการส านักคลัง 
4. จ่าเอกวินัย บุตรชัยพงษ์ รก. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล รก. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
6. นางสาวสุภัทรา สุภาพ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
7. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝุายสิทธิและสวัสดิการ รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
8. นางสุภา ข างาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
9. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
10. นางนลินี สุวรรณโชต ิ รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
11. นายมนตรี สิริทัตสุนทร รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
12. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
13. ว่าที่ร้อยตรีจรัล ภิญวัย รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
14. นายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝุายช่างสุขาภิบาล 
15. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
16. นายปิยะ เพ็งเรือง หัวหน้าฝุายการโยธา 
17. นางสาววัชรีย ์ ชิตเจริญ  นักวิชาการคลัง 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 บัดนี้ สมาชิกสภา 
  เทศบาลไดม้าครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล 
  ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
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นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล    ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุม วันนี้เป็นการ 
  ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564  
  ครั้งที่ 1/2564 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  
  ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการเปิดประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการ 
  สภาเทศบาล ได้อ่านประกาศเรียกประชุมด้วยครับ 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

  นครระยอง ครั้งแรก ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2564 ได้ก าหนด 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564 ตั้งแตว่ันที่ 1 – 30  พฤศจิกายน 2564           

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
  พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงประกาศเรียกประชุม 
  สภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564 แห่งสภาเทศบาล 
  นครระยอง ตั้งแตว่ันที่ 1 – 30  พฤศจิกายน  2564 ประกาศ ณ วันที ่18   
  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 นายรักเร่  ส าราญรื่น ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล      

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม  (ถ้ามี) 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ผมมีเรื่องท่ีจะ 
ประธานสภาเทศบาล    แจ้งต่อที่ประชุมจ านวน 2 เรื่อง เรื่องแรก รับโอนพนักงานเทศบาล  

     จ านวน 2 ราย คือ  
  1. รับโอนนางปุณยาพร  แสนศรีจันทร์ พนักงานเทศบาล  

      ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงาน  
      สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม ระดบัสงู) ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
      เทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มาด ารงต าแหน่ง  
      ผูอ้ านวยการส านักสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข  
      และสิ่งแวดล้อม ระดับสูง) ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง 

      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  

       (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

  2. รับโอนนางสาวประภาภรณ์  บุญส่งเสริม พนักงานเทศบาล  
       ต าแหนง่หัวหนา้ฝาุยอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  
       สังกัดส านกัปลดัเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านฉาง อ าเภอบา้นฉาง จังหวัด  
       ระยอง มาด ารงต าแหนง่หัวหนา้ฝาุยบรหิารงานทัว่ไป (นักบริหารงานทั่วไป  
       ระดบัต้น) ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง  
      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  

       (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

       สภาเทศบาลนครระยอง ยินดตีอ้นรบัท้ังสองท่านครับ  
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เรื่องท่ีสอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน 
  พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
  พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 คณะกรรมการ 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ (1) ก าหนด 
  แนวทางวิธีการ ติดตามผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น (2) ด าเนินการติดตาม 
  ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่ง 
  ได้มาจากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลติดตาม  
  และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายใน  
  15 วัน นับตั้งแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ 
  ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละครั้งหนึ่ง ภายในเดือน 
  ธันวาคมของทุกปี ดังปรากฏในเอกสารที่ได้แจกให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม  
  แล้วนั้น ซ่ึงปกติท่ีเราปฏิบัติกัน คือจะมีการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม  
  เพ่ือแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ ซึ่งตามระเบียบไม่ได้บังคับไว้ แตใ่นครั้งนี้ 
  ทางเจ้าหน้าที่จึงได้จัดท าเป็นเอกสารใบแทรกแจ้งต่อผู้บริหาร และท่านสมาชิก 
  สภาท้องถิ่นได้รับทราบ ผมจึงขอเรียนให้ท่านทราบตามนี้ครับ ให้ท่านสมาชิก     
  สภาเทศบาลดูเอกสารที่วางอยู่ที่โต๊ะด้วยครับ 

มติที่ประชุม      - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1  
                      ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2564 และสมัยประชุมวิสามัญ              
                           สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29  กันยายน  2564 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล         สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27   
                                     กันยายน  2564 และสมัย ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  

  ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29  กันยายน  2564 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
  ประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

      นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 4 ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ  
  สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  
  หน้าที่ 11 นายอนุสรณ์  สุรนาถ ขอแก้ไขเป็น นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
  หน้าที่ 12 ให้นับจากข้างล่างขึ้นไปบรรทัดที่ 6 บรรทัดที่ 11 และบรรทัดที่ 12  
  นายอนุสรณ์  สุรนาถ ขอแก้ไขเป็น นายอนุสรณ์  สุรนารถ หน้าที่ 13 ให้นับ 
  จากข้างล่างขึ้นไปบรรทัดที่ 4 เป็นความสูงของเรือครับ ไม่ใช้ความยาวของเรือ  
  ขอแก้ไขเป็น ไม่ใช่ความยาวของเรือ หน้าที่ 17 ให้นับจากข้างล่างขึ้นไป 
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  บรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 10 บรรทัดที่ 11 และบรรทัดที่ 12  ขอแก้ไขเป็น  
  นายอนุสรณ์  สุรนารถ หน้าที่ 18 ให้นับจากข้างล่างขึ้นไปบรรทัดที่ 5   
  ชุมชนหลังแขวงการทาง ขอแก้ไขเป็น ชุมชนแขวงการทาง หน้าที่ 20  
  ให้นับจากข้างบน บรรทัดที่ 1 และบรรทัดที่ 2 ใช้เครื่องดูดน้ า ขอแก้ไขเป็น  
  ใช้เครื่องสูบน้ า บรรทัดที่ 4   ส่วนเรื่องการแจกแจกหน้ากากอนามัย  
  ขอแก้ไขเป็น ส่วนเรื่องการแจกหน้ากากอนามัย บรรทัดที่ 18 เครื่องตัวใหม่  
  ซึ่งเครื่องตัวใหม่มีคุณสมบัติใช้ได้ 2 อย่าง ขอแก้ไขเป็น เครื่องพ่นยุง  
  ซึ่งเครื่องพ่นยุงมีคุณสมบัติใช้ได้ 2 อย่าง หน้าที่ 21 ให้นับจากข้างบนลงมา  
  บรรทัดที่ 10 และบรรทัดที่ 11 นายสงัด  วงศ์ประเสริฐ ขอแก้ไขเป็น  
  นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ หน้าที่ 22  ให้นับจากข้างบนลงมา บรรทัดที่ 14  
  บรรทัดที่ 15 และบรรทัดที่ 16  นายอนุสรณ์  สุรนารถ ขอแก้ไขเป็น  
  นายอนุสรณ์  สุรนารถ หน้าที่ 23  ให้นับจากข้างบนลงมา บรรทัดที่ 6  
  นายอนุสรณ์  สุรนาถ ขอแก้ไขเป็น นายอนุสรณ์  สุรนารถ หน้าที่ 24 ให้นับ 
  จากข้างบนลงมา บรรทัดที่ 1  สภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย  
  ขอแก้ไขเป็น สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย และขอแก้ไข  
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1   
  ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่  29 กันยายน 2564 หน้าที่ 8  
  ให้นับจากข้างบนลงมา บรรทัดที่ 19 ซึ่งเป็นค าพูดของท่านนายกเทศมนตรี  
  ซึ่งต้องการให้แก้ไขโดยตัดประโยคที่ว่า  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
  จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับออก และบรรทัดที่ 21 ให้แก้ไข 
  ค าพูดของประธานสภาเทศบาล โดยเพิ่มเป็น ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  
  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

  (  -ไม่มี-  )  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล      เพ่ิมเติมผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
       เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ  

  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2564  
  โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ  ยกมือ 20 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน-  )  

    - สมาชิกสภาฯ ยกมือ จ านวน 20 ท่าน งดออกเสียง จ านวน 1 ท่าน  
      รับรองถูกต้องครับ ต่อไปสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรให้รับรอง 
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1  

  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29  กันยายน  2564 
  โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ  ยกมือ 20 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน-  )  
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นายรักเร่  ส าราญรื่น  - สมาชิกสภาฯ ยกมือ จ านวน 20 ท่าน งดออกเสียง จ านวน 1 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล      รับรองถูกต้องครับ เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้รับรอง 
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1  

  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2564  
  และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564  
  เมื่อวันที่ 29  กันยายน  2564 

มติที่ประชุม     - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1  
  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2564  
  และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 2/2564  
  เมื่อวันที่ 29  กันยายน  2564  

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยนายกเทศมนตรี   
  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติใช้  
  จ่ายเงินสะสมของเทศบาล จ านวน 81,002,500 บาท (แปดสิบเอ็ดล้าน- 
  สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครระยอง  
  จ านวน 81,002,500 บาท (แปดสิบเอ็ดล้านสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
  เพ่ือด าเนินโครงการ จ านวน 18 โครงการ ดังนี้ 

      ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      แผนงานเคหะและชุมชน/งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

  1. รถกวาดถนนและดูดฝุุน จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 16,000,000 บาท  
   (สิบหกล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 1 
  2. รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จ านวน 1 คัน  
    เป็นเงิน 3,520,000 บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 2 

      กองช่าง 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง 
      งบลงทุน/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

  3. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ าซอยไพบูลย์นิมิตรสุข 5  
   เป็นเงิน 1,796,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 3 
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  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ า 
   พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้างทาง ถนนเลียบคงคา 2 ซอยกุญชร  
    เป็นเงิน 736,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียด 
    ตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 4 

   5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ า  
    ซอยบ้านลุงด า เป็นเงิน 127,500 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย- 
    บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 5 
   6. โครงการก่อสร้างถนนหินผุซอยลูกยอด (ซอยเชื่อมถนน  
    สมุทรเจดีย์  ถนนราษฎร์บ ารุง ซอย 11) เป็นเงิน 758,000 บาท (เจ็ดแสน- 
    ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 6 

  งบลงทุน/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
   7. โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างถนนสมุทรเจดีย์ เป็นเงิน 3,200,000 บาท 

      (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 7 

      งบลงทุน/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  8. โครงการปรับปรุงสะพานลอยสาธารณะบริเวณหน้าโรงพยาบาล 
   ระยอง ถนนสุขุมวิท เป็นเงิน 20,400,000 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนบาทถ้วน)  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 8 

   9. โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ า ถนนสมุทรเจดีย์  
    (ช่วงต่อ) เป็นเงิน 6,750,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 9 
   10. โครงการปรับปรุงถนนสมุทรเจดีย์ (บริเวณปากซอยพ่อปูุ 
    แม่ย่า-ปากซอยลูกยอด) เป็นเงิน 795,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพัน- 
    บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 10 

11. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ า  
  ซอยสุขศิริ เป็นเงิน 730,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 11 

  12. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ า 
   ถนนสมุทรเจดีย์ ซอย 12/1 เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
     รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 12 

   13. โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ าถนนสมุทรคงคา  
    (ปากคลอง-ก้นปึก) เป็นเงิน 5,730,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่น- 
    บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 13 

14. โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน  
  (ช่วงสะพานด า-ประตูน้ ารัฐอ านวย) เป็นเงิน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้าน- 
  สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 14 
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   15. โครงการปรับปรุงไฟฟูาส่องสว่างบริเวณถนนสุขุมวิท  
    เป็นเงิน 13,300,000 บาท (สิบสามล้านสามแสนบาทถ้วน) รายละเอียด 
    ตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 15 

  16. โครงการปรับปรุงไฟฟูาทางเดินสวนศรีเมือง (ฝั่งทิศเหนือ)  
   เป็นเงิน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
    เอกสารแนบท้าย รายการที่ 16 
  17. โครงการปรับปรุงไฟฟูาส่องสว่างบริเวณรอบลู่วิ่งสวนศรีเมือง  
   เป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
   เอกสารแนบท้าย รายการที่ 17 

      แผนงานเคหะและชุมชน/งานบ าบัดน้ าเสีย 
      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์การเกษตร 

  18. รถฟาร์มแทรกเตอร์  ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า  
   พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 1,580,000 บาท (หนึ่งล้านห้า- 
     แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 18 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  81,002,500 บาท (แปดสิบเอ็ดล้านสองพัน- 
    ห้าร้อยบาทถ้วน)  

      เหตุผล   ด้วยปัจจุบันระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตเทศบาลนครระยอง  
      เช่น ถนน ระบบระบายน้ า สะพานลอย ไฟฟูาส่องสว่าง บางแห่งมีสภาพช ารุด 
      ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนต่อประชาชน เทศบาลนครระยองจึงมีความ 
      จ าเป็นต้องด าเนินการ ก่อสร้าง และปรับปรุงให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  
      ประกอบกับเทศบาลนครระยองยังขาดครุภัณฑ์ในการจัดบริการสาธารณะ 
      เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยที่ผ่านมางบประมาณ  
      พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 รายรับจริงของเทศบาลนครระยอง รวมกัน 
      สองปีลดลง จ านวน 183,199,155 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้าน- 
      หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อเทียบกับรายรับจริง 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้อมูลจากระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่น) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
      โคโรนา 2019 (COVID-19) และรัฐบาลได้ออกมาตรการลดภาษีท่ีดินและ 
      สิ่งปลูกสร้าง ท าให้งบประมาณที่จะน ามาพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
      ของประชาชนไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบ าบัด 
      ความเดือดร้อนของประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครระยอง  

      คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 81,002,500 บาท  
      (แปดสิบเอ็ดล้านสองพันห้าร้อยบาทถ้วน )  โดยโครงการทั้งหมดเป็นกิจการ 
      ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครระยองและเป็นไปตามแผนพัฒนา  
      เทศบาลนครระยอง (พ.ศ. 2561-2565) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยปัจจุบัน 
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      เทศบาลมีเงินสะสมเพียงพอที่จะน าไปใช้จ่ายได้ ตามรายงานพิสูจน์ยอดเงิน  
      สะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลนครระยอง  
      ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 201,003,689.49 บาท (สองร้อย- 
      หนึ่งล้านสามพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ดังมีรายละเอียด 
      ตามเอกสารแนบท้ายนี้  เทศบาลนครระยอง ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง  
      มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงิน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 

      จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  จ านวน 81,002,500 บาท 
      (แปดสิบเอ็ดล้านสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป 
        ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ  

  ขออนุญาตแก้ไขญัตติฯ และเอกสารแนบท้ายญัตติ หน้าที่ 2 รายการที่ 5 จากเดิม 
  ระบุว่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ า ซอยบ้านลุงด า  
  ขอแก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ า  
  ซอยหน้าบ้านลุงด า ขออนุญาตแก้ไขเอกสารแนบท้ายญัตติหน้าที่ 3 รายการที่ 9  
  โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ าถนนสมุทรเจดีย์ (ช่วงต่อ)  
  จากเดิม ปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนา 0.15 เมตร ขอแก้ไขเป็น  
  ปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร คือถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตนั้น 
  เราจะเทหนาแค่ 0.05 เมตร แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิดครับ ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภา 

  เทศบาล นายอวบ  วงค์มหา 

นายอวบ วงค์มหา   - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ในญัตตินี้ผมดูแล้วเห็นว่ามีอยู่ 18 โครงการที่ขอใช้เงินสะสมไปแปดสิบเอ็ดล้านบาท   
  ผมคิดว่าความคิดของผู้บริหารไปในแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งในเขตเทศบาลนคร 
  ระยองของเรา ได้มีการพัฒนามากขึ้นแล้ว ในเมื่อเราเข้ามาโดยมีการเปลี่ยน 
  ผู้บริหารใหม่ ที่เราบอกไปว่า ปรับบ้าน เปลี่ยนเมือง ผมว่าเราควรจะต้องท า 
  แล้วครับ เพราะว่าเงินสะสมของเทศบาลเรายังมีเพียงพอที่จะใช้ด าเนินการอยู่  
  ซ่ึงเงินสะสมยังเหลืออีกประมาณหนึ่งร้อยกว่าล้านบาท ในเมื่อผู้บริหารคิดดี 
  ท าถูก ก็ดีแล้วครับ ประชาชนจะได้มีความสบายใจ และจะได้ใช้ถนนหนทาง 
  กันได้อย่างสะดวก ต้องขอชื่นชมคณะผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธาน  
  สภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอวบ วงค์มหา เชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล    ท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอมรเทพ นาวินโชคธรรม 
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นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน และท่านสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมต้องการที่จะสอบถามในหน้าที่ 3  

  โครงการที่ 13 จะขอสอบถามกองช่าง แผนการโยธาและการก่อสร้าง  
  ว่าในการปรับปรุงถนนนั้น คือตั้งแต่บริเวณใดจนถึงบริเวณใด  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 

นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมต้องการจะสอบถามผ่าน 

  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร โครงการที่ 7 คือโครงการติดตั้ง  
  ไฟฟูาส่องสว่างถนนสมุทรเจดีย์ ตามเอกสารที่แนบมายังใช้ไฟแบบโซเดียม  
  ผมคิดว่าจะให้แสวงสว่างน้อยกว่าแบบหลอดไฟ LED หรือไม่ ซึ่งไหนๆ  
  ก็เปลี่ยนแล้ว จะเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED ในถนนสุขุมวิททั้งหมดเลยจะได้ 
  หรือไม่ครับ ซึ่งถ้าท าได้ก็จะดีมาก ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  ส าราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี 

นายนราวุฒิ  สุขวารี   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายนราวุฒิ  สุขวารี สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 4 ผมขอสอบถามผู้บริหารผ่านทางท่านประธานสภาเทศบาล คือในงบลงทุน 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ในโครงการที่ 7 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างถนน 
  สมุทรเจดีย์ ผมต้องการสอบถามว่าโครงการนี้เริ่มท าตั้งแต่บริเวณใดจนถึง 
  บริเวณใด เพื่อที่เวลาประชาชนสอบถามมาทางสมาชิกสภาเทศบาล จะได้ 
  ตอบกับประชาชนได้ และในข้อที่ 7 โครงการปรับปรุงสะพานลอยสาธารณะ 
  หน้าโรงพยาบาลระยอง ถนนสุขุมวิท ซึ่งในการปรับปรุงสะพานลอยในครั้งนี้ 
  จะมีการติดตั้งบันไดเลื่อน และลิฟท์ทั้งสองฝั่งถนน ผมต้องการจะสอบถาม 
  ท่านผู้บริหารผ่านทางท่านประธานสภาเทศบาล ถึงความจ าเป็นในการ 
  ก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยดังกล่าว ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา   - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ได้สอบถามมาซ่ึงโครงการถนนก้นปึกจะท าโดยเริ่มต้นจากถนนตากสินมหาราช 

  เลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ก้นปึก โดยจะท าการเชื่อมต่อเริ่มตั้งแต่บ้านปูาพะยอม 
  คือจากสะพานก้นปึก ซึ่งท่ีเดิมได้มีการท ามาแล้วประมาณสองร้อยกว่าเมตร  
  และท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้ถามมาเก่ียวกับเรื่องการติดตั้งไฟแสงสว่าง 
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  ว่าท าไมเราไม่ใช้ หลอดไฟ LED ก็เนื่องจากว่าเราใช้เสาไฟกิ่งเดี่ยวแบบโซเดียม  
  เพราะหลอดไฟ LED นั้น ลงทุนค่อนข้างสูง ซึ่งทั้งสองอย่างราคาแตกต่างกันมาก  
  และเชื่อว่าการติดไฟแบบโซเดียมจะให้แสงสว่างมากกว่าการใชห้ลอดไฟนีออน 
  ที่ติดอยู่ในปัจจุบันนี้หลายเท่า และท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามว่าท าจากที่ใด 
  ถึงท่ีใดนั้น คือจะท าตั้งแต่ข้างวัดปากน้ าไปจนกระทั่งสุดเขตตรงบริเวณสุเหร่าแขก  
  ตรงสะพานสมุทรเจดีย์ ซึ่งบริเวณนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยว และถ้านักท่องเที่ยว 
  ได้มาเท่ียวบริเวณนั้น รับรองว่าจะมีแสงไฟส่องสว่างมาก จะเห็นว่าบริเวณ 
  แยกถนนต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่เทศบาลไปติดหลอดไฟโซเดียมนั้น เมื่อเปรียบเทียบ 
  กับหลอดไฟแสงจันทร์ หรือเทียบกับหลอดไฟนีออนแล้ว จะเห็นได้ว่าแตกต่าง 
  กันมาก ฉะนั้นตรงนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลไม่ต้องห่วงว่าแสงสว่างจะไม่ 
  เพียงพอ และหากสังเกตจะเห็นว่าบริเวณโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งเมื่อก่อนหลอดไฟจะ 
  เป็นแบบนีออนคู่ ปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนเป็นแบบโซเดียมหมดแล้ว ซึ่งท าให้ 
  มีความสว่างมากขึ้น ส่วนเรื่องสะพานลอยก็ต้องบอกว่าสาเหตุที่เราจะท า 
  สะพานลอยแบบบันไดเลื่อนนั้นเพราะอะไร ซ่ึงหากว่าท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลเคยผ่านไปบริเวณนั้นจะเห็นว่าในปัจจุบันสะพานลอยที่อยู่หน้า 
  โรงพยาบาลนั้นค่อนข้างมีความสูงชันมาก ไม่ต้องถึงกับคนปุวยหรอกครับ  
  แค่คนปกตดิี หรือคนอ้วนก็ไม่ทราบว่าตอนจะลงบันไดนั้น เขาจะกล้าลง 
  หรือไม ่เนื่องจากบันไดมีความสูงชัน และอันตรายมาก คือสิ่งที่เราจะท านั้น 
  โดยเราจะมีท าการติดตั้งทั้งบันไดเลื่อน และลิฟท์ เพื่อใช้บริการรถวีลแชร์  
  โดยจะติดไว้ทั้งสองฝั่งถนนเลย โดยจะท าเชื่อมต่อกับอาคารของโรงพยาบาล 
  ระยองที่ขณะนี้ก าลังก่อสร้างอยู่ แต่ที่เราจะท าเชื่อมไปนั้นต้องใช้เงินอุดหนุน  
  ที่เทศบาลจะต้องไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่น ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว 
  มีอยู่ 3 แห่ง ที่เราตั้งใจจะไปของบประมาณมาเพ่ือท าตรงนี้ แต่จะขออนุญาต 
  ไม่เอ่ยนามครับ และเชื่อว่าเทศบาลเราจะของบประมาณได้ครับ ซึ่งจะใช้ 
  งบประมาณในจ านวนประมาณหนึ่งล้านสองแสนบาท ปัจจุบันได้เขียนแบบ 
  ไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอชี้แจงให้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    นายธันยวัฒน์  ชโลทร 

นายธันยวัฒน์  ชโลทร   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล     เทศบาลนครระยองทุกท่าน ผมนายธันยวัฒน์  ชโลทร สมาชิกสภาเทศบาล 

  นครระยอง เขต 4 ตามญัตติท่ีทางฝุายผู้บริหารขอให้สภาเทศบาลพิจารณา 
  อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในส่วนของกองช่าง แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรม 
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  และการโยธา ทีเ่มื่อสักครู่นี้ท่านนายกเทศมนตรีพูดถึงการปรับปรุงแสงสว่างไปแล้ว  
  หน้าที่ 3 โครงการที่ 15 เป็นโครงการปรับปรุงไฟฟูาส่องสว่าง บริเวณถนน 
  สุขุมวิทเช่นเดียวกัน ผมเปิดดูจากเอกสารแนบท้ายญัตติ ของเดิมซึ่งจริงๆ 
  มีไฟสปอร์ตไลท์อยู่แล้ว แต่ผมขอทราบเหตุผลว่าท าไมเราถึงจะต้องเปลี่ยนเป็น 
  โคมไฟแบบ LED และเม่ือมีการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว แสงสว่างจะเพ่ิมมากข้ึน 
  จากเดิมหรือไม่อย่างไร ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายธันยวัฒน์  ชโลทร  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี     ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายก  

  เทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เป็นค าถามท่ีดีครับ ก็ต้องขอเรียน 
  ให้ทราบว่าเดิมมีหลอดไฟอยู่แล้ว แต่ความสว่างยังมีไม่เพียงพอ เราจ าเป็น 
  จะต้องใช้หลอดไฟ LED ซึ่งของเก่านั้นเป็นแบบโซเดียม ใช้กระแสไฟจ านวน  
  400 วัตต์ ส่วนหลอดไฟ LED จะใช้กระแสไฟจ านวน 250 วัตต์ โดยจะไปท า 
  การเปลี่ยนเสาไฟฟูาไฮแมท ซึ่งเรามีอยู่จ านวน 60 กว่าต้น ตอนนี้เราอยู่ใน 
  สัญญา คือประมาณ 7 ต้น ดังนั้นเราจะยังไปท าอะไรไม่ได้ โดยหลอดไฟ LED นั้น  
  ถึงว่าจะใช้กระแสไฟน้อย คือใช้กระแสไฟเพียงแค่ 250 วัตต์ แต่ความสว่างนั้น 
  ผู้รับจ้างบอกว่าจะสว่างมากกว่ากันประมาณ 4 - 5 เท่า ผมถามผู้รับจ้างว่า 
  คุณพิสูจน์ได้อย่างไร โดยเขาจะมีเครื่องส าหรับตั้งวัดอยู่ คือ ลักซ์มิเตอร์  
  ซึ่งเป็นเครื่องวัดแสงสว่าง ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
  ประชาชน เราจึงต้องจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือด าเนินการตรงนี้ ส่วนไฟที่เหลือเราก็ 
  สามารถที่จะเก็บไว้ใช้ในที่อ่ืนได ้โดยหากว่าเสาไฟฟูาไฮแมทของเทศบาลเรา 
  ที่อยู่ตามสวนสาธารณะ ในหลายๆ แห่ง เกิดการช ารุดเสียหาย เราก็สามารถ 
  น าไปเปลี่ยนได้ จึงขอเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร   
ประธานสภาเทศบาล    รติยานุวัฒน ์

นายทศพร  รติยานุวัฒน์   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายทศพร  รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 

  นครระยอง เขต 3 ในญัตตินี้เรื่องการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
  จ านวนแปดสิบเอ็ดล้านสองพันห้าร้อยบาท เพื่อจะท าโครงการ ทั้งหมด 18 โครงการ  
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  ฝากเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าเมื่อสภาเทศบาล 
  อนุมัติแล้ว ก็ต้องการให้ทางผู้บริหารด าเนินการโครงการทั้งหมดในจ านวน  
  18 โครงการ ให้แล้วเสร็จลุล่วงไปด้วยดีในทุกโครงการด้วย เพราะท่ีผ่านมา 
  ได้มีโครงการต่างๆ ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จอยู่อีกจ านวนหลายโครงการ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่านประธานสภา 
  เทศบาลครับ เมื่อสักครู่ที่ผมได้พูดถึงเรื่องหลอดไฟ LED นั้น ก็ต้องขอเรียน 
  เพ่ิมเติมถึงข้อดีของหลอดไฟประเภทนี้ คือหลอดไฟ LED นั้น จะใชก้ระแสไฟน้อย  
  แต่ให้แสงสว่างมาก และสิ่งส าคัญคือผู้รับจ้างจะมีการรับประกัน 5 ปี  
  คือถ้าหากว่าเกิดการช ารุดเสียหายภายในระยะเวลา 5 ปีนี้ ผู้รับจ้างก็จะ 
  เปลี่ยนให้เราทันที ซึ่งถือว่าคุ้มค่า เพราะหลอดไฟส่วนใหญ่จะไม่มีการ  
  รับประกัน แต่จะมีแค่หลอดไฟ LED เท่านั้น ที่มีการรับประกัน ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล    นายอนุสรณ ์ สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตตินี้ ข้อที่ 6 โครงการสร้างถนนหินผุ ซอยลูกยอด  

  ซึ่งในเขต 4 นั้นจะมีอยู่หลายซอย ถนนสร้างโดยที่ไม่มีท่อระบายน้ า  
  เสร็จแล้วก็เหมือนกับเป็นการวางระเบิดไวห้นึ่งลูก พอฝนตกลงมาก็เกิดน้ าท่วม  
  ตัวอย่างเช่น ซอยสัมฤทธิ์ 11 ของบ้านท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสงัด   
  วงษ์ประเสริฐ ซึ่งมีน้ าท่วม และซอยพ่อปูุแม่ย่าก็มีน้ าท่วมเช่นกัน เนื่องจาก 
  ไม่มีระบบระบายน้ า คือในเมื่อท าแล้วผมก็ต้องการจะให้มีพร้อมด้วยระบบ  
  ระบายน้ า จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง จึงขอฝากท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล  นายอนุสรณ์ สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอธิบายสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  )  
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นายรักเร่  ส าราญรื่น  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
        อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ  ยกมือ 19 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 19 .ท่าน งดออกเสียง จ านวน 2 ท่าน  
      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม 

มติที่ประชุม   - อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

นายรักเร่  ส าราญรื่น - ต่อไปจะเป็นระเบียบวาระท่ี 4 ผมจะขอหารือต่อที่ประชุมครับ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ 
ประธานสภาเทศบาล    จะมาชี้แจงเรื่องการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตปุาชายเลนตามมติ 

  คณะรัฐมนตรี เพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.)  
  จึงจะขออนุญาตน าญัตติที่ 9 มาพิจารณาก่อนญัตติที่ 4 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้  
  ชี้แจงให้ทุกท่านรับทราบ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็น 
  เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  ผมจะขอด าเนินการประชุมต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต  
                         ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) 
นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล        การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดที่ดิน 

  ท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยนายกเทศมนตรี 
  นครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง โดยมี 
  หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   เพ่ือขอรับความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต 
  ปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของ  
  รัฐบาล (คทช.) 

  เหตุผล   จังหวัดระยอง โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  จังหวัดระยอง ได้ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตปุาชายเลนตามมติ 
  คณะรัฐมนตรีเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.)  
  บริเวณท้องที่บ้านทางไผ่ 4 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เนื้อที่ 0 ไร่ 1 งาน  
  72 ตารางวาซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง ต่อศูนย์บริหารจัดการทรัพยากร 
  ปุาชายเลนจังหวัดระยอง โดยตามกฎกระทรวงการขออนุญาตท าประโยชน์ใน 
  เขตปุา พ.ศ. 2558 การขออนุญาตนั้นต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการขอ 
  อนุญาตที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
  ที่ปุานั้นตั้งอยู ่ดังนั้นศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรปุาชายเลนจังหวัดระยอง 
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  จึงส่งเรื่องให้เทศบาลน าเรื่องเข้าท่ีประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ให้จังหวัดระยองเข้าท าประโยชน์ในบริเวณท้องที่ดังกล่าวในข้างต้น ทั้งนี้ผู้แทน 
  จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองจะเป็นผู้ชี้แจง 
  รายละเอียดต่อสภาเทศบาลนครระยองต่อไป 

     จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน 
  เขตปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย 
  ของรัฐบาล (คทช.) เพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ในญัตตินี้จะให้เจ้าหน้าจากส านักงาน 
ประธานสภาเทศบาล   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ 

นายจักรกฤษณ์  นิตรมร  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากร   ผมนายจักรกฤษณ์ นิตรมร ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  
ธรรมชาติ     ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ขออนุญาต 

  ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ จัดที่ดินท ากินให้ราษฎร ส าหรับในพื้นที่ 
  บ้านทางไผ่ 4 ก็อยู่ในเขตปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี  
  ปี พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดพ้ืนที่ปุาชายเลนทั่วประเทศ และผู้ที่เป็นเจ้าของ 
  พ้ืนที่ก็คือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้น าเสนอที่ประชุมของคณะ  
  อนุจัดหาที่ดิน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563  
  ที่ประชุมคณะอนุจัดหาที่ดิน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
  และสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ  ศิลปอาชา เป็นประธานในที่ประชุม ส่วนที่ดิน 
  ที่จะมาจัดเป็นที่ดินท ากินนั้น มีเนื้อท่ี 1 งาน 72 ตารางวา ส านักงานทรัพยากร  
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ในฐานะฝุายเลขานุการ ได้เสนอท่ีประชุม  
  คณะกรรมการ คทช. จังหวัดให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564  
  เนื้อท่ี 1 งาน 72 ตารางวา หลังจากนั้น จังหวัดระยองก็เสนอมติที่ประชุมของ 
  คณะอนุกรรมการ คทช. จังหวัด ให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินเพ่ือรับทราบอีก 
  ครั้งหนึ่ง ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินก็ได้เห็นชอบกับพ้ืนที่ดังกล่าวไปแล้ว  
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ปัจจุบันสถานภาพคือส านักงานทรัพยากร  
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก ที่ประชุม  
  คทช. จังหวัด ให้เป็นผู้ยื่นขออนุญาต คือเป็นตัวแทนของจังหวัดระยอง เราก็ได้ 
  ยื่นขออนุญาตต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หลังจากนั้นกรมทรัพยากร  
  ทางทะเลและชายฝั่ง จึงมีหนังสือแจ้งไปที่ศูนย์ปุาชายเลนจังหวัดระยอง  
  เพ่ือที่จะตรวจสอบสภาพปุา ซึ่งการตรวจสอบสภาพปุาก็จะมีการเข้าไป 
  ตรวจสอบว่าสภาพปุาเป็นอย่างไร พ้ืนที่เป็นอย่างไร อยู่ในท้องที่ต าบลใด  
  และเม่ือเราได้ตรวจสอบสภาพปุาเสร็จแล้ว ทางส านักงานศูนย์บริหารจัดการ 
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  ด้านปุาชายเลนก็มีหนังสือ แจ้งมาท่ีเทศบาลนครระยองว่าคณะเจ้าหน้าที่ได้ 
  ไปตรวจสอบสภาพปุาแล้ว ก็จะมีพ้ืนที่อยู่ในหนึ่งปุาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี  
  และบางส่วนจะอยู่ในปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 ส าหรับการที่ 
  จะต้องมีความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนั้น ก็เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ค าขอ 
  การเข้าท าประโยชน์ในเขตปุา ตามกฎกระทรวงก็มีระบุไว้ว่าต้องมีหลักฐานที่ 
  ได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบล หรือองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่  
  เนื่องจากว่าในพื้นที่ตรงนี้อาจจะมีประชากรจากตรงส่วนอื่นที่เป็นประชากรแฝง 
  มาอยู่ ดังนั้นถ้าเราได้มีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นประชากรในพ้ืนที่ของเทศบาล  
  นครระยอง ก็จะท าให้ต่อไปโครงการ คทช. สามารถด าเนินการต่อไปได้  
  ขออนุญาตเรียนว่า คทช. จังหวัดนั้น จะมีส่วนราชการอยู่ 4 ส่วนคือ  
  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง , หัวหน้าส านักงาน  
  จังหวัดระยอง, ท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง และท่านสหกรณ์จังหวัด 
  ระยอง เมื่อโครงการ คทช. ได้รับความเห็นชอบแล้ว ต่อไปรัฐบาลจะมีการ 
  พัฒนาพื้นที่อะไรต่างๆ ก็สามารถท่ีจะด าเนินการในพื้นที่ได้เลยโดยที่ไม่ต้อง 
  มีการขออนุญาตเพิ่มเติม ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ประธานสภาเทศบาล    ที่มาชี้แจงให้ทราบ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอธิบายหรือ 

  สอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
          สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ 
        กับการ ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจัด 

  ที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ  ยกมือ 20 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 20 ท่าน งดออกเสียง จ านวน 1 ท่าน  
      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ เห็นชอบกับการขออนุญาตเข้าท า 

  ประโยชน์ในเขตปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตาม 
  นโยบายของรัฐบาล (คทช.) 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบกับการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าชายเลนตามมติ 
  คณะรัฐมนตรี เพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
                   พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาล        งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

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

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยนายกเทศมนตรี  
  นครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อขอ  
  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย 
  เป็นรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  จ านวน 1,696,100 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

      ส านักปลัดเทศบาล 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 

      จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 46,100 บาท (สี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 1 

      กองการศึกษา 
      แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

   2. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตพร้อมซิมการ์ด  จ านวน 120 เครื่อง   
    เป็นเงิน 1,320,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย   รายการที่ 2 

      ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      แผนงานการพาณิชย์/งานตลาดสด 
      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 

   3. นาฬิกาติดตั้งผนังอาคารหอนาฬิกา ตลาดเทศบันเทิงพลาซ่า  
     จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 3 

     รวม 3 รายการ เป็นเงิน 1,696,100 บาท (หนึ่งล้านหกแสน - 
      เก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

      เหตุผล 
  รายการที่ 1  ด้วยงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล  
  ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรเพื่อเตรียมพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ 
  ประชาชนบริเวณชุมชนปากน้ า และบริเวณใกล้เคียง โดยประจ า ณ อาคารศูนย์ 
  แสดงและจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองซึ่งอาคารหลังดังกล่าวปัจจุบันยังไม่มี 
  เครื่องปรับอากาศ คณะผู้บริหาร จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น  
  รายการใหม่ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู  
  จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 46,100 บาท (สี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
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  รายการที่ 2 ตามที่เทศบาลนครระยองได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  พ.ศ. 2565 รายการคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จ านวน 120 เครื่อง งบประมาณ  
  1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ภายหลังผู้บริหารได้มีการโอน 
  งบประมาณเพ่ิมเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน  
  การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
  จ านวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็น 1,320,000 บาท  
  (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือประโยชน์ในการใช้งานของนักเรียน 
  โดยไม่เป็นภาระของผู้ปกครอง และความคุ้มค่าและประโยชน์แก่ราชการ  
  จึงขอก าหนดราคาและคุณลักษณะนอกเกณฑ์มาตรฐาน โดยเพิ่มซิมการ์ดพร้อม  
  สัญญาณอินเตอร์เน็ต เคสกันกระแทก และฟิล์มกันรอย คณะผู้บริหารจึงขอ 
  อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ คอมพิวเตอร์  
  แท็ปเล็ตพร้อมซิมการ์ด จ านวน 120 เครื่อง เป็นเงิน 1,320,000 บาท  
  (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

  รายการที่ 3 ด้วยนาฬิกาแขวนผนังที่ติดตั้งบนหอนาฬิกาตลาดเทศบันเทิงพลาซ่า 
  ปัจจุบันไม่สามารถใช้การได้ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าตัวเรือนภายนอก  
  เข็มนาฬิกา และอุปกรณ์กลไกภายในมีความเสียหาย ไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม  
  เพ่ือให้นาฬิกาบนหอนาฬิกาสามารถใช้การได้ คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติโอนเงิน  
  งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ นาฬิกาติดตั้งผนังอาคารหอนาฬิกา  
  ตลาดเทศบันเทิง เป็นเงิน 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
  งบประมาณ “ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  
  โอนลด ที่ท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือที่เทศบาล 
  จะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
          สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ และก่อนที่จะมีการลงมติ ผมขอเชิญ 

  ท่านเลขานุการสภาเทศบาลนับองค์ประชุมด้วยครับ  

  (  -เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม-  )  

    - ขณะนี้องค์ประชุมมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 18 ท่านครับ   
      สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์)  
  โปรดยกมือครับ 
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    (  -สมาชิกสภาฯ  ยกมือ 17 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน-  )  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 17 ท่าน งดออกเสียง จ านวน 1 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล    เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) 

มติที่ประชุม   - อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
 รายจ่ายรายการที่ได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล        ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายการที่ได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ค่าท่ีดิน  

  และสิ่งก่อสร้าง)  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยนายกเทศมนตร ี 
  นครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อขอ  

  อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายการที่ได้ขยายเวลา  

  เบิกจ่ายเงิน (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายการ 
  ที่ได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

  กองการศึกษา 
  แผนงานการศึกษา/งานระดับมัธยมศึกษา 
  งบลงทุน/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารเรียน โรงเรียนนครระยอง- 
      วิทยาคม (วัดโขดใต้) งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  

  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 1 

รวมขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ จ านวน 1 รายการ 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

  เหตุผล   ตามท่ีสภาเทศบาลนครระยอง ได้อนุมัติให้ขยายเวลาการเบิก 
  จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อการ 
  ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564  
  ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 27 กันยายน 2564  โครงการก่อสร้างทางเชื่อม 
  อาคารเรียน โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) โดยท าการก่อสร้าง 
  ทางเชื่อม อาคารเรียน ระหว่างอาคารเรียน 2 กับ อาคารเรียน 5 (ชั้นที่ 2,3,4)   
  และระหว่าง อาคารเรียน 4 กับอาคารเรียน 5 (ชั้นที่ 2,3,4) งบประมาณ  
  300,000 บาท โดยปัจจุบันอาคารเรียน 2 ชั้นที่ 2 จัดท าเป็นห้องเทิดพระเกียรติ  
  รัชกาลที่ 9 และชั้นที่ 4 จัดท าเป็นห้องนาฏศิลป์ ท าให้สามารถก่อสร้างทางเชื่อม 
 
 



 20 

  ระหว่างอาคารเรียน 2 กับอาคารเรียน 5 ด าเนินการได้เพียงชั้นที่ 3 ส่วนทางเชื่อม 
  ระหว่างอาคารเรียน 4 กับอาคารเรียน 5 สามารถด าเนินการตามเดิม จึงท า 
  ให้งบประมาณปรับลดลงจาก 300,000 บาท เป็น 183,000 บาท   
  คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
  รายการที่ได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารเรียน  
  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข 
  เปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
  งบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท าได ้
  ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน” 

     จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อที่เทศบาล 
      จะได้ด าเนินการต่อไป ในญัตตินี้ ขอแก้ไขท้ังในญัตตฯิ และเอกสารแนบท้ายญัตติ  

  จากเดิมที่ระบุไว้ว่าค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ขอแก้ไขเป็น ค่าก่อสร้างสิ่ง 
  สาธารณูปการขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
          สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล 

  นับองค์ประชุมด้วยครับ  

  (  -เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม-  )  

    - ขณะนี้องค์ประชุมมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 18 ท่านครับ   
      สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

  งบประมาณรายจ่ายรายการที่ได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ค่าท่ีดินและ 

  สิ่งก่อสร้าง) โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ  ยกมือ 17 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 17 ท่าน งดออกเสียง จ านวน 1 ท่าน  
    เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

  งบประมาณรายจ่ายรายการที่ได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ค่าท่ีดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง) 

มติที่ประชุม   - อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายการที่ได้ขยาย 
  เวลาเบิกจ่ายเงิน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

นายนราวุฒิ  สุขวารี  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเทศบาลที่เคารพ ผมนายนราวุฒิ  สุขวารี  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอเสนอให้พักการประชุมครับ  
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นายรักเร่  ส าราญรื่น - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี เสนอให้พักการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

 - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องครับ ผมขอพักการประชุมเป็นเวลา 
        10 นาที  

  (  -พักการประชุมตั้งแต่เวลา 15.20 น. ถึงเวลา 15.30 น.-  ) 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย 
                     เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ เพื่อเช่าและบริหารโครงข่ายระบบเสียงตามสายของเทศบาล 
                      นครระยอง 3 ปีงบประมาณ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567) 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพัน
ประธานสภาเทศบาล        งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ เพื่อเช่าและบริหาร โครงข่าย 

  ระบบเสียงตามสายของเทศบาลนครระยอง 3 ปีงบประมาณ (ระหว่างปี  
  งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567) เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยนายกเทศมนตรี  
  นครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อขอ  

  ความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ  

  เพ่ือเช่าและบริหารโครงข่ายระบบเสียงตามสายของเทศบาลนครระยอง 3  

  ปีงบประมาณ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567) โดยมีหลักการ 

  และเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 
  หนึ่งปีงบประมาณ เพื่อเช่าและบริหารโครงข่ายระบบเสียงตามสายของเทศบาล  
  นครระยอง 3 ปีงบประมาณ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567)   
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตติ 

      เหตุผล   ด้วยเทศบาลนครระยอง จะด าเนินการเช่าและบริหารโครงข่าย 
      ระบบเสียงตามสาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์  
      เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมโครงการต่างๆ ของเทศบาล เพ่ิมการ  
      รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยที่ผ่านมา 
      เทศบาลได้ด าเนินการเช่าและบริหารโครงข่ายระบบเสียงตามสายผ่านโครงข่าย  
      ระบบสายเคเบิล ซึ่งประสบปัญหาการร้องเรียนอยู่บ่อยครั้ง เทศบาลจึงได้ 
      มีแนวคิดที่จะพัฒนา ระบบเสียงตามสายให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน โดยการน า 
      ระบบเสียงตามสายระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ออฟติกมาใช้ แต่การ  
      ด าเนินการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการค่อนข้างสูง โดยประมาณการ  
      วงเงินงบประมาณท่ีต้องใช้ ทั้งสิ้น จ านวน 8,750,000 บาท (แปดล้านเจ็ด- 
      แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้บริการและความ 
      คุ้มค่า อยู่ที่ 3 ปีงบประมาณ แบ่งเป็น 
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1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน – กันยายน) วงเงิน 1,750,000 บาท   
  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  วงเงิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
  วงเงิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

     เทศบาลนครระยอง จึงมีความจ าเป็นต้องก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า 
      หนึ่งปีงบประมาณเนื่องจากเป็นงานจ้างที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่าย   

   เพ่ือด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ และมีความจ าเป็นต้องก่อหนี้ผูกพัน  
   งบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ “ข้อ 37  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปี  
  งบประมาณได้ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้” 

1. เป็นโครงการที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่าย เพ่ือด าเนินการใน  
  แต่ละปีงบประมาณได้ 

2. มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว หรือมี 
  ความจ าเป็นต้องก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 

3. จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้ันตอนของกฎหมาย โดยจะต้อง 
  ระบุในงบประมาณ รายจ่ายปีปัจจุบัน และงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป  
  ที่จะก่อหนี้ผูกพันให้ชัดเจน 

4. ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินสามปีงบประมาณเว้นแต่ กฎหมาย  
  มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ประกาศของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

     จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยอง   
      เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
          สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล 

  นับองค์ประชุมด้วยครับ  

  (  -เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม-  )  

    - ขณะนี้องค์ประชุมมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 16 ท่านครับ   
      สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบใหก้่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย 

  เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ เพื่อเช่าและบริหารโครงข่ายระบบเสียงตามสาย 
  ของเทศบาลนครระยอง 3 ปีงบประมาณ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 –  
  2567) โปรดยกมือครับ 
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    (  -สมาชิกสภาฯ  ยกมือ 16 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  )  

นายรักเร่  ส าราญรื่น   - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 16 ท่าน เป็นเอกฉันท ์เป็นอันว่า 

ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ เห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า  
  หนึ่งปีงบประมาณ เพื่อเช่าและบริหารโครงข่ายระบบเสียงตามสายของ 
  เทศบาลนครระยอง 3 ปีงบประมาณ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567) 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบใหก้่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ  
  เพื่อเช่าและบริหารโครงข่ายระบบเสียงตามสายของเทศบาลนครระยอง  
  3 ปีงบประมาณ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567) 

ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบในการรับมอบห้องน้ าส าเร็จรูป 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล        ในการรับมอบห้องน้ าส าเร็จรูป  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยนายกเทศมนตร ี
  นครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง โดยมี 
  หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  เพ่ือขอรับความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลนครระยองในการรับมอบห้องน้ า 
  ส าเร็จรูป  

     เหตุผล   เทศบาลนครระยอง ได้รับมอบห้องน้ าส าเร็จรูป ขนาดความกว้าง 3 เมตร    
  50 เซนติเมตร ความยาว 7 เมตร 78 เซนติเมตร ความสูง 3 เมตร จ านวน 1 ตู้          
  ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง การสนับสนุนห้องน้ าชุมชน พลังคนไทย  
  สุขา สุขใจ จากบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เมื่อวันที่ 21  
  กุมภาพันธ์ 2563 ให้เป็นกรรมสิทธิ์ แก่เทศบาลนครระยอง เพ่ือบริการ 
  ประชาชนและนักท่องเที่ยว ณ ถนนยมจินดา ย่านเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร 
  ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558   
  ข้อ 9 ในกรณีที่มี ผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการ 
  ส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  
  ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยงานบริหารราชการ 
  ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 
  สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบในการรับมอบห้องน้ าส าเร็จรูปฯ   
  เพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  )  
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นายรักเร่  ส าราญรื่น  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล 

  นับองค์ประชุมด้วยครับ  

  (  -เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม-  )  

    - ขณะนี้องค์ประชุมมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 16 ท่านครับ   
      สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการรับมอบห้องน้ าส าเร็จรูป โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ  ยกมือ 16 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 16 ท่าน เป็นเอกฉันท ์เป็นอันว่า 
  สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ เห็นชอบในการรับมอบห้องน้ าส าเร็จรูป 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบในการรับมอบห้องน้ าส าเร็จรูป 

ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบให้จัดหาประโยชน์ในตลาด 
 เทศบันเทิงพลาซ่าโดยไม่ด าเนินการประมูล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบให้
ประธานสภาเทศบาล        จัดหาประโยชน์ในตลาดเทศบันเทิงพลาซ่าโดยไม่ด าเนินการประมูล  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยนายกเทศมนตรี  
  นครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง โดยมี 
  หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  ขอความเห็นชอบให้เทศบาลจัดหาประโยชน์ในตลาดเทศบันเทิงพลาซ่า   
  โดยไม่ด าเนินการประมูล 

  เหตุผล  ด้วยคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล          
  นครระยอง มีมติเม่ือวันที่  28  ตุลาคม 2564 ก าหนดหลักเกณฑ์การ 
  เช่าแผงตลาดเทศบันเทิงพลาซ่า ดังนี้ 

1. ก าหนดให้ผู้เช่าแผงตลาดเทศบันเทิงพลาซ่า  มีสิทธิ์เช่าแผงได้ตาม 
  จ านวนแผงที่ค้าขายจริงในพ้ืนที่ แต่ไม่เกินจ านวน 4 แผง ต่อ 1 คน 

2. กรณีผู้เช่าแผงตลาดเทศบันเทิงพลาซ่ารายเดิม ไม่มีสิทธิ์ต่อสัญญาเช่า 
  เนื่องจากไม่ได้ค้าขายจริงในพ้ืนที่ ก าหนดให้ผู้เช่าช่วงรายเดิมซึ่งเป็นผู้ค้าขายจริง 
  ในพ้ืนที่และมีชื่ออยู่ตามทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลนครระยอง มีสิทธิ์เช่า 
  แผงตลาดเทศบันเทิงพลาซ่ากับเทศบาลนครระยอง โดยไม่ต้องประมูล 

จากมติดังกล่าวท าให้มีแผงค้าที่จะต้องส่งมอบคืนกลับให้แก่เทศบาลฯ   
  จ านวน  34 แผง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหา 
  ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ข้อ 6  
  การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการโดย  
  วิธีประมูล ท าให้ต้องด าเนินการประมูลแผงค้าที่ว่างเพ่ือหาผู้เช่ารายใหม่  
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  แต่เนื่องจากแผงค้าที่จะน ามาประมูลนั้นมีผู้ค้าที่เช่าช่วงอยู่เดิมมีชื่ออยู่ใน  
  ทะเบียนราษฎร์เขตเทศบาลนครระยอง และค้าขายอยู่จริง จ านวน 22 ราย  
  เช่าแผงค้าจ านวน 34 แผง ได้รับความเดือดร้อนอาจจะไม่ได้ค้าขายใน 
  แผงเดิมหรือไม่ได้สิทธิ์ในการเช่าแผงต่อ หากมีการเปิดประมูลแผงค้าที่ว่าง 
  ตามระเบียบฯ ดังกล่าว 

     คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ฯ ซึ่งมีมติเห็นควรให้ผู้เช่าช่วงรายเดิม  
  มีสิทธิ์เช่าแผงค้าตลาดเทศบันเทิงพลาซ่ากับเทศบาลนครระยอง โดยไม่ต้อง  
  ด าเนินการประมูล โดยพิจารณาความจ าเป็นจากความเดือดร้อนของผู้เช่าช่วง  
  และเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งการให้สิทธิ์ดังกล่าว 
  ต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยอง 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน  
  ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 หมวด 2 การจัดหา 
  ประโยชน์ในทรัพย์สิน 

     ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้  
  ด าเนินการโดยวิธีประมูล 

(1) มีก าหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
(2) มีก าหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 

การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทาง 
  ราชการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบด าเนินการ 
  เป็นอย่างอ่ืนโดยไม่ต้องด าเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 

     จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยอง  
  ให้เทศบาลฯจัดหาประโยชน์ตลาดเทศบันเทิงพลาซ่า โดยไม่ด าเนินการประมูล 
  ตามรายชื่อในเอกสารแนบท้ายญัตติ เพื่อที่เทศบาลฯจะได้ด าเนินการต่อไป  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภา 

  เทศบาล นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง 

นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    และคณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง สมาชิกสภา 

  เทศบาลนครระยอง เขต 3 ขอสอบถามท่านผู้บริหารผ่านทางท่านประธานสภา 
  เทศบาล และก่อนที่ดิฉันจะสอบถาม ก็ต้องขอขอบคุณฝุายผู้บริหารที่ได้ให้ 
  ความส าคัญกับผู้ค้าในตลาดเทศบันเทิงพลาซ่า ซึ่งได้รับฟังเสียงจากประชาชน 
  เกี่ยวกับปัญหานี้มาช้านานแล้ว โดยคนที่มีแผงขายของ แต่กลับไม่ได้ขาย  
  โดยน าแผงขายให้ผู้อื่นเช่าช่วงต่อ แล้วต้องเช่าในราคาท่ีสูงกว่าทีเ่ทศบาลก าหนด 
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  ขอขอบคุณที่ทางฝุายผู้บริหารได้น าปัญหาเรื่องนี้มาแก้ไขปรับปรุงให้ ส่วนเรื่อง 
  ที่ต้องการจะสอบถามคือผู้ที่ท าสัญญาเช่าแผงขายของของเทศบาลนครระยองนั้น  
  ในสัญญามีระยะเวลานานเท่าไร และกรณีที่มีการเปลี่ยนมือจะต้องแจ้งให้  
  เทศบาลนครระยองทราบหรือไม่ ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  ส าราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ทุกท่าน ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4   

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมเห็นด้วยกับนโยบายของผู้บริหาร  
  เพราะว่าการประมูลจะมีโอกาสให้เกิดการสมยอมกันในการเสนอราคา 
  เพ่ือมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม จึงไม่เห็นด้วยกับการ 
  ประมูล ซึ่งก็ต้องอยู่ที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเราว่าจะบริหารจัดการเก่ียวกับ 
  ระเบียบในการเช่าให้ครบถ้วนถูกต้องและก็เป็นธรรมหรือไม่ เพราะว่าผู้ค้า  
  หลายๆ ท่านก็ต้องการขายของ แต่ด้วยมีปัจจัยหลายอย่างคือการประมูล  
  ที่ซ้ าซ้อนกัน คือเขาถือกรรมสิทธิ์ในแผงขาย เขาจึงคิดค่าแผงในราคาที่สูง  
  ท าใหผู้้ค้าก็ไม่เข้าไปขาย จึงต้องการจะให้เทศบาลมีการควบคุมดูแลเรื่องนี้ด้วย  
  ไม่ใช่เฉพาะตลาดเทศบันเทิงพลาซ่าเท่านั้น ควรควบคุมดูแลในทุกตลาดของ  
  เทศบาลนครระยอง ต้องการจะให้ทางผู้บริหารน าเรื่องนี้ไปบริหารจัดการใหม่  
  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่เทศบาลนคร 
  ระยองของเรา ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน เป็นค าถามที่ดีครับ  
  ผมจะให้ท่านรองนายกเทศมนตรี นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล ได้ตอบในญัตตินี้  
  ซึ่งท่านได้เป็นกรรมการ ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ 

นายรักเร่  ส าราญรื่น   - เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี    ท่านผู้บริหาร ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล รองนายกเทศมนตรี 
  นครระยอง ขออนุญาตตอบค าถามจากที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามมา 
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  ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ท่านแรก คือ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางสาวพิราภัทร์   
  ทับทิมทอง ทีไ่ด้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของสัญญากับผู้ค้าที่ตลาดเทศบันเทิงพลาซ่า  
  ซึ่งจริง  ๆแล้วเรื่องนี้เป็นนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีและท่านผู้บริหาร  
  ที่เข้ามาด าเนินการ ซึ่งท่านก็ต้องการให้ความเป็นธรรมกับผู้ค้า ซึ่งตลอดเวลา 
  ที่ผ่านมามีปัญหาว่าผู้ค้าไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะมาเป็นเจ้าของ โดยท าสัญญา 
  กับทางเทศบาลโดยตรง จะต้องไปเสียค่าเช่าในราคาที่สูง จึงได้มีการด าเนินการ 
  ในนโยบายนี้ ซึ่งขั้นตอนคือจะต้องมีการผ่านคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ 
  ในทรัพย์สินของเทศบาล ขอตอบค าถามคือสัญญานั้นจะเป็นสัญญาปีต่อปี  
  เป็นสัญญาที่เทศบาลเราท ากับผู้ค้า โดยจะมีการท าสัญญากันทุกปี ส่วนในเรื่อง 
  ของสัญญาที่จะโอนเปลี่ยนมือกันได้หรือไม่ ในเบื้องต้นตามมติของคณะกรรมการ 
  ก็ยังไม่ให้มีการโอนกัน ซึ่งตรงนี้เราจะต้องดูในเรื่องของรายละเอียดต่อไปว่า  
  ในการด าเนินการข้ันต่อไปนั้น จะมีปัญหาอะไรบ้าง จึงขอเรียนชี้แจงให้ท่าน 
  สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ ส่วนอีกประเด็นหนึ่ง ขออนุญาตเอ่ยนามครับ  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ สอบถามมาและก็เห็นด้วย 
  กับการที่ไม่ประมูล เนื่องจากผู้ค้าปัจจุบันมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนแผงขายที่มีอยู่  
  ดังนั้นถ้าหากทางคณะกรรมการมีการปรึกษาหารือกัน โดยมีมติในที่ประชุมว่า 
  ในเบื้องต้นคงจะยังไม่มีให้มีการประมูล เนื่องจากในแผงที่ค้าขายกันอยู่ใน  
  ปัจจุบันนี้ ก็เป็นท าเลที่ค่อนข้างดีอยู่ ส่วนแผงที่เหลืออยู่ เป็นท าเลที่อยู่ด้านใน  
  ซึ่งถ้าหากประมูลก็อาจจะไม่มีคนมาประมูล จึงคิดว่านโยบายในเรื่องของการ  
  ประมูลอาจจะยกเลิกไปก่อน อาจจะให้ผู้ที่ต้องการจะขายจริงๆ ให้มาลงชื่อ  
  และเราก็จะพิจารณาให้สิทธิ์ในแผงขายที่มีอยู่ให้กับลูกค้า ให้มีการค้าขาย  
  เรามีนโยบายต้องการจะให้เศรษฐกิจบริเวณตลาดเทศบันเทิงพลาซ่ากลับฟ้ืน 
  คืนมา ต้องการจะให้เป็นตลาดที่กลับมาคึกคักเหมือนเดิม เพื่อที่เศรษฐกิจจะ  
  ได้หมุนเวียน ผู้บริโภคจะได้ความมั่นใจในเรื่องของการบริโภค อาหารที่ถูกสุขลักษณะ  
  และในราคาที่เป็นธรรม และมีความสะอาด ซึ่งเป็นนโยบายของทางท่าน 
  นายกเทศมนตรี และทางผู้บริหาร ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น    - ขอบคุณครับท่านรองนายกเทศมนตรี นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
          สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล 

  นับองค์ประชุมด้วยครับ  

  (  -เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม-  )  
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นายรักเร่  ส าราญรื่น  -  ขณะนี้องค์ประชุมมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 16 ท่านครับ  
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้จัดหาประโยชน์ในตลาดเทศบันเทิงพลาซ่า 

  โดยไม่ด าเนินการประมูล โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ  ยกมือ 16 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 16 ท่าน เป็นเอกฉันท ์ 
      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ เห็นชอบให้จัดหาประโยชน์ใน 

  ตลาดเทศบันเทิงพลาซ่าโดยไม่ด าเนินการประมูล 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้จัดหาประโยชน์ในตลาดเทศบันเทิงพลาซ่าโดยไม่ด าเนินการประมูล 

ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องอ่ืน ๆ 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องอ่ืนๆ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องใดที่จะน าเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล    ทางฝุายคณะผู้บริหารขอเรียนเชิญครับ  

      (- ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม  
        วันนี้สภาเทศบาลนครระยอง ก็ไดป้ระชุมมาครบทุกระเบียบวาระ  
       การประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรต ิ  

  คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   

(ปิดประชุมเวลา 16.00 น.) 

 

 

             (ลงชื่อ)          ฉัตรนชุัย  สมบตัศิรี        ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
                    (นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาล 

                                         (ลงชื่อ)       พิราภัทร์  ทับทิมทอง         ประธานตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง)    

             (ลงชื่อ)           นราวุฒิ  สุขวาร ี            กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                            ( นายนราวุฒิ  สุขวารี)    

             (ลงชื่อ)       ชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ์          กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                  ( นายชาญศิษฏ์  บ ารุงพงษ)์      

             (ลงชื่อ)          ธันยวฒัน ์ ชโลทร           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                     ( นายธันยวัฒน์  ชโลทร)         

          (ลงชื่อ)      อมรเทพ  นาวินโชคธรรม       กรรมการและเลขานุการ 
                    (นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม)    ตรวจรายงานการประชุม     

 


