
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 1/2564  

วันที่  27  กันยายน  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. 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 บํารุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นางสาวพิราภัทร์ ทับทิมทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นางสาววัลยุพา วิภูษณวนิช สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายประเสริฐ ยะคุณเขตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายสมยศ เจริญชะนะ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายสงัด วงษ์ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายนราวุฒิ สุขวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายองอาจ สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายธันยวัฒน ์ ชโลทร สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรี 
24. นายเสรี สุวรรณวิจิตร รองนายกเทศมนตรี 
25. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล รองนายกเทศมนตรี 
26. นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา รองนายกเทศมนตรี 
27. นายนิพนธ์ เตชโชควาร ี รองนายกเทศมนตรี 
28. นายภูษิต ไชยฉ่ํา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
29. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
30. นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา เลขานุการนายกเทศมนตรี 
31. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน เลขานุการนายกเทศมนตรี 
32. นางสาวลินนภัสร ์ มั่นประสิทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายอวบ วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล     (ลากิจ) 
2. นายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล      

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล  
2. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล 
3. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ แทนผู้อํานวยการสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. จ่าเอกวินัย บุตรชัยพงษ์ แทนหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
5. นายปรีชา สาลี  ผู้อํานวยการกองช่าง 
6. นางจิรายุศิริ พรหมอินทร์ แทนผู้อํานวยการกองการแพทย์ 
7 นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
8. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน 
9. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
10. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นายชาญนะ เอ่ียมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
2. นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
3. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักคลัง 
4. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
5. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก. ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
6. นางสาวสุภัทรา สุภาพ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
7. นางสุภา ขํางาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
8. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
9. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
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. นายไพรัตน์ วังบอน รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
14. นายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
15. นายชาคริต เอ่ียมสําอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
16. นายปิยะ เพ็งเรือง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 
เลขานุการสภาเทศบาล        ครั้งที่ 1/2564  บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญ 

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

  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ  
  สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564  บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการ 
  เปิดประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศจังหวัดระยองด้วยครับ  

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   -  ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล           สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2564 ด้วยมีความจําเป็นที่ประธานสภา 

  เทศบาลนครระยอง ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
  ประจําปี พ.ศ.2564 มีกําหนดไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ 15 กันยายน 2564  
  เป็นต้นไป เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พิจารณาให้ความ 
  เห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และพิจารณา 
  ให้ความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2563 และเพ่ือให้การดําเนินกิจการของเทศบาลนครระยองเป็นไปอย่าง  
  ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย กําหนด อาศัยอํานาจ 
  ตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไข 
  เพ่ิมเติม ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม  
  สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 36 (2) จึงเรียกประชุม 
  สภาเทศบาลนครระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2564 มีกําหนด 
  ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 7  
  กันยายน พ.ศ.2564 นายอนันต์  นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
  ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม  (ถ้ามี) 

นายรักเร่   สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม วันนี้ผม มีเรื่องที่จะแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล   ต่อที่ประชุ ม จํานวนสองเรื่อง เรื่องแรก คือ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล  

  นครระยอง (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 15 เทศบาลนครระยอง  
  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2561 – 2565)  
  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 15 โดยได้ผ่านการพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลฯ จากคณะกรรมการ 
  สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง และคณะกรรมการพัฒนา  
  เทศบาลนครระยอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน  
  พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
  พ.ศ.2561 โดยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2561 –  
  2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 15 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564 
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     เรื่องที่สอง ด้วย คุณแม่สุน  วงศ์มหา มารดาของท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง นายอวบ  วงศ์มหา ได้ถึงแก่กรรม โดยกําหนดรดน้ําศพ ในวันนี้  
  ณ บ้านเลขท่ี 27 ซอยเกาะพรวด ในเวลา 16.00 น. และกําหนดฌาปนกิจศพ 
  ในวันที่ 2 ตุลาคม 2544 ซึ่งจะบําเพ็ญกุศลศพ เป็นเวลาทั้งหมด 5 คืน  
  ณ บ้านเลขท่ี 27 ซอยเกาะพรวด จึงแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบ 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564  
                               ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564  
                         ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม  2564 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล         สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6  

  สิงหาคม 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564  
  เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม  2564 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไข 
  รายงานการประชุมขอเชิญครับ  

  (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
         เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  

  สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564  
  โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ  ยกมือ 20 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน-  )  

    - สมาชิกสภาฯ ยกมือ จํานวน 20 ท่าน งดออกเสียง จํานวน 2 ท่าน  
  รับรองถูกต้องครับ ต่อไปสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรให้รับรอง 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
  ประจําปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม  2564 
  โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ  ยกมือ 20 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน-  )  

    - สมาชิกสภาฯ ยกมือ จํานวน 20 ท่าน งดออกเสียง จํานวน 2 ท่าน  
      รับรองถูกต้องครับ เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้รับรอง 
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  

  ประจําปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564  
  และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16   
  สิงหาคม  2564 

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3  
  ประจ าปี พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564  
  และสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 16   

        สิงหาคม  2564                                  
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ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง การรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการ 
                       สาธารณะของเทศบาลนครระยอง ประจ าปี พ.ศ.2564 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง การรายงานผลการประเมิน 
ประธานสภาเทศบาล       มาตรฐานขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครระยอง ประจําปี พ.ศ.2564 
       เชิญท่านนายกเทศมนตรรีายงานครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน นายกเทศมนตรี  
  ขอเสนอญัตติ เรื่อง การรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ําการจัดบริการ 
  สาธารณะของเทศบาลนครระยอง ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อสภาเทศบาลนคร 
  ระยอง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   เทศบาลนครระยอง ได้จัดทํารายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ํา 
  การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครระยอง ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

  เหตุผล   ด้วยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการ 
  การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือเทศบาล  
  ดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการประเมินตนเอง และต้องรายงานผลการ 
  ประเมินมาตรฐานขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครระยอง ประจําปี  
  พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยองทราบ และแจ้งผลการประเมิน 
  มาตรฐานขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะฯ ให้ประชาชนทราบพร้อมประกาศ 
  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของเทศบาลนครระยอง 

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
    การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติต่อ  
    สภาเทศบาลนครระยอง มาเพ่ือทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล            เพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

  (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามอภิปรายหรือสอบถาม  
        เพ่ิมเติม เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยอง ได้รับทราบการรายงานผลการประเมิน  
      มาตรฐานขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครระยอง ประจําปี พ.ศ.2564 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย
ประธานสภาเทศบาล       งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
       เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
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นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยนายกเทศมนตรี 
  นครระยอง  มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อขอ  
  อนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564            
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 12,261,650 บาท (สิบสองล้านสองแสนหกหมื่น - 
  หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้   

      สํานักปลัดเทศบาล 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 

      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์สํานักงาน 
   1. โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ี จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท  
    (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 1 
   2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู   
    จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 55,900 บาท (ห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 2 

      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
   3. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในและภายนอกอาคาร สํานักงาน 
    เทศบาลนครระยอง เป็นเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย   รายการที่ 3 

      แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานเทศกิจ 
      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์สํานักงาน 

   4. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง จํานวน 1 เครื่อง 
      เป็นเงิน 22,600 บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
      เอกสารแนบท้าย รายการที่ 4 

      กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

   5. ไมค์โครโฟนไร้สายพร้อมเครื่องรับ-ส่งสัญญาณ จํานวน 2 ชุด  
      เป็นเงิน 17,200 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
      เอกสารแนบท้าย รายการที่ 5 

   6. ไมค์โครโฟนไร้สายชนิดพกพา จํานวน 2 ชุด เป็นเงิน 22,000 บาท  
    (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 6 

      สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์สํานักงาน 
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   7. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)  
    ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,500 บาท (หนึ่งหมื่นเก้า- 
    พันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 7 

      แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์การเกษตร 

   8. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมเครื่องตัดหญ้า 
    ไหล่ทาง จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสน- 
      บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 8 
   9. เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท (เจ็ดพันเก้าร้อย- 
    บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 9 

      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   10. เรือท้องแบน จํานวน 1 ลํา เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 10 

      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
   11. เครื่องอัดอากาศ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท  
    (สามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 11 

    กองการแพทย์ 
    แผนงานสาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 
    งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

   12. เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กําลังสูง จํานวน 1 เครื่อง  
    เป็นเงิน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
    เอกสารแนบท้าย รายการที่ 12 
   13. เตียงให้การรักษาทางกายภาพบําบัดไฟฟ้า 3 ตอน จํานวน 1 เตียง  

      เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร  
      แนบท้าย รายการที่ 13 

    งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
   14. ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จํานวน 5 ช่อง เป็นเงิน 45,000 บาท  
    (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 14 
   15. เตียงไม้พร้อมเบาะ จํานวน 3 ชุด เป็นเงิน 29,400 บาท  
    (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 15 

    กองช่าง 
    แผนงานเคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ 
    งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์กีฬา 

   16. เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งบริเวณอาคารศูนย์แสดง  
    และจําหน่ายสินค้าพ้ืนบ้าน ชุมชนปากน้ํา จํานวน 1 แห่ง เป็นเงิน 500,000 บาท  
     (ห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 16 
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   17. เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะ 
    แหลมเจริญ จํานวน 1 แห่ง เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 17 
   18. เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งบริเวณสวนศรีเมือง  
    จํานวน 1 แห่ง เป็นเงิน 362,000 บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 18 

     19. เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งบริเวณตลาดนัดถนน  
      คนเดิน (ถนนเทศวานิชตัดถนนชุมพล) จํานวน 1 แห่ง เป็นเงิน 176,950 บาท  
      (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร  
      แนบท้าย รายการที่ 19 

      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
   20. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 47,500 บาท  
    (สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 20 
   21. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 33,000 บาท  

      (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 21 

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
      และการโยธา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

   22. รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  
    จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 2,550,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 22 

      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
   23 . เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จํานวน 1 เครื่อง  
     เป็นเงิน 55,500 บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
    เอกสารแนบท้าย รายการที่ 23 

      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
   24. รถเข็นปูน จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 1,700 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อย- 
    บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 24 

      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์โรงงาน 
   25. เครื่องตัดไฟเบอร์ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,600 บาท (สี่พันหก- 
    ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 25 
 

    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   26. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนพจนกร - ถนนราษฎรบํารุง     
      เป็นเงิน 3,900,000 บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
      เอกสารแนบท้าย รายการที่ 26 
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      กองสวัสดิการสังคม 
      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์สํานักงาน 

   27. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  
      ขนาด 48,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 55,900 บาท (ห้าหมื่นห้า- 
      พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 27 
      รวม 27 รายการ เป็นเงิน 12,261,650 บาท (สิบสองล้านสองแสน - 
      หกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   

  เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครระยองตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564จํานวน 720,000,000 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) ภายใต ้
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
  ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อการฟ้ืนตัวของการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
  และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล และรายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้แก่ 
  เทศบาล ต่ํากว่าประมาณการที่ตั้งไว้ จํานวน 37,840,042.67 บาท  
  (สามสิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่สิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ข้อมูล  
  ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 ซึ่งจากการสํารวจการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 แล้ว ปรากฏว่ามีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดําเนินการและ 
  การยกเลิกโครงการที่หมดความจําเป็น รวมทั้งสิ้น 12,261,650 บาท  
  (สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ดังนั้น เพื่อให้ 
  การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด  คณะผู้บริหารจึงพิจารณาให้ใช้เงิน 
  งบประมาณเหลือจ่ายจํานวนดังกล่าว โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่าย 
  เป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และการจัดบริการ 
  สาธารณะให้กับประชาชนในพื้นท่ี โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  
  เทศบาลนครระยอง (พ.ศ. 2561-2565) และฉบับเพิ่มเติม แล้ว 

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

                       จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพื่อที่เทศบาล 
  จะได้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภา 

  เทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี 
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นายนราวุฒิ สุขวารี    - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีท่านผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล    และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายนราวุฒิ  สุขวารี สมาชิกสภา 

  เทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอสอบถามท่านผู้บริหารผ่านทางท่านประธานสภา 
  เทศบาล คือ ในโครงการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง หน้าที่ 8 ข้อที่ 11   
  เครื่องอัดอากาศ เพื่อใช้สําหรับทําความสะอาดรถกวาดชายหาด ผมต้องการจะ 
  เรียนถามถึงความจําเป็น ในการซื้อเครื่องอัดอากาศดังกล่าว ในเมื่อรถกวาด  
  ชายหาดที่มีอยู่เพิ่งใช้ดําเนินการได้เพียงไม่ก่ีเดือนที่ผ่านมา ขอบคุณครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ สุขวารี 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอบคุณท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ที่ได้มีความเป็นห่วงเป็นใย เรื่องเครื่องอัดอากาศ  
  ต้องบอกว่าเครื่องอัดอากาศนั้น ที่เราเคยเห็นทั่วไปแบบที่ปั๊มลมรถยนต์ ซึ่งรถกวาด 
  เก็บขยะชายหาดนั้น เวลาที่เรากวาดเก็บก็จะมีตะแกรง เศษขยะท่ีไม่สามารถ  
  หลุดออกไปได้ ก็จะติดอยู่ที่ตะแกรง สําหรับทางผู้รับจ้างที่ขายรถให้กับเทศบาลนั้น  
  ก็ได้แนะนําว่า ไม่ควรนําน้ําไปฉีด จะทําให้ตะแกรงชํารุดได้ และระยะการใช้งาน  
  ได้น้อย เขาแนะนําว่าควรใช้ลมพ่นเป่าเศษขยะท่ีติดอยู่ที่ตะแกรง ซึ่งจะทําให้  
  ระยะการใช้งานยืนยาวกว่า จึงกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสงัด วงศ์ประเสริฐ 

นายสงัด วงษ์ประเสริฐ   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตสอบถามเรื่องรถเครน 

  ไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ซึ่งงบประมาณผ่านทางสภาเทศบาลนครระยองไป  
  เรียบร้อยแล้ว ผมขอเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหาร  
  ให้เร่งรัดดําเนินการด้วย เนื่องจากทั้ง 4 เขตเทศบาลนครระยอง และ 29 ชุมชนนั้น  
  รถคันเดียวไม่พอแน ่การทํางานที่ผ่านมาเห็นว่ารถจะมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการ 
  ปฏิบัติงาน รวมทั้งรถที่ใช้งานอยู่ค่อนข้างเก่าและชํารุดเสียหายบ่อย ขอให้เร่งรัด 
  ในการจัดซื้อรถคันใหม่ด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสงัด วงศ์ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายนราวุฒิ สุขวาร ี
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นายนราวุฒิ สุขวารี   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล    และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายนราวุฒิ สุขวารี สมาชิกสภา 

  เทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมมีข้อเสนอฝ่ายผู้บริหารผ่านท่านประธานสภา 
  เทศบาล โครงการจัดซื้อรถเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ตามท่ีท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนาม นายสงัด วงศ์ประเสริฐ อภิปรายไปเมื่อสักครู่ 
  ผมขอสนับสนุนในการจัดซื้อรถคันดังกล่าว และต้องการให้ทางคณะผู้บริหาร 
  เร่งดําเนินการจัดซื้อ เนื่องจากปัจจุบันนี้จากที่ผมได้ไปดูหน้างานมา คือจะมี 
  ความไม่คล่องตัวของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน ของเทศบาลเอง ความไม่คล่องตัว  
  ความไม่ปลอดภัย เนื่องจากรถคันดังกล่าวนั้นมีความไม่สมบูรณ์ มีความไม่พร้อม  
  ทําให้การทํางานเป็นไปด้วยความยากลําบาก เกิดอันตราย ซึ่งในเขตพ้ืนที่ของ 
  เทศบาลนครระยองจะมีต้นไม้ค่อนข้างใหญ่อยู่เป็นจํานวนมาก ปัจจุบันนี้การ  
  ตัดต้นไม้ใหญ่นั้น ไม่สามารถทําได้ หรืออาจจะทําได้แต่ด้วยความล่าช้า ทั้ง ๆที่เข้า 
  สู่หน้าฝนแล้ว จึงต้องการเสนอถึงทางฝ่ายท่านผู้บริหารผ่านท่านประธานสภา 
  เทศบาลว่าในเมื่องบประมาณตรงนี้ได้ผ่านสภาเทศบาลนครระยองไปแล้ว  
  ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารให้เร่งดําเนินการด้วยครับ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี เชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

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

  ในหน้าที่ 6 รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ใช้สําหรับตัดหญ้าตาม 
  ไหล่ทาง ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่ เราเป็นชุมชนเมือง  
  ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ฟุตบาท และไหล่ทางก็ไม่ค่อยมี ความจริงงบประมาณนี้ 
  ก็ไม่ได้มาก ถ้าหากว่ารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าหากจะใช้ 
  สําหรับแค่ตัดหญ้าตามไหล่ทาง ผมเกรงว่าการใช้งานจะไม่คุ้มค่า จึงฝากท่าน 
  ประธานสภาเทศบาลนครระยอง ไปยังฝ่ายผู้บริหารว่าขอพิจารณาให้รอบคอบ 
  ก่อนจะซื้อในครั้งนี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์ สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอบคุณท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลที่ได้เป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่องรถฟาร์มแทรกเตอร์ ต้องบอกว่า 
  รถคันนี้ใช้ได้อเนกประสงค์ หากเวลาที่ไม่ได้ใช้ตัดหญ้า เราสามารถถอดออก  
  และลากจูงเพ่ือไปทําภารกิจอย่างอ่ืนได้ ซึ่งเราสํารวจดูแล้วในเขตเทศบาลเรายัง 
  มีพ้ืนทีท่ี่ไม่มีฟุตบาทอีกค่อนข้างมาก เราสามารถจะเข้าไปในบริเวณสถานที่ 
  ที่เราใช้กําลังคน เพราะหากใช้กําลังคนการทํางานก็จะล่าช้ามาก ทางคณะผู้บริหาร 
  จึงได้ปรึกษากันว่าอย่างไหนที่สามารถจะทํางานได้รวดเร็ว และทุ่นแรงงานคน 
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  จึงเห็นว่าควรจะจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์คันนี้ ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องรถกระเช้า  
  เราจะรีบจัดซื้อจัดจ้างอย่างเร็ว เพราะรถคันนี้ถ้าเราได้มาก็จะเปลี่ยนจากรถคันเดิม 
  ที่ใช้ติดตั้งไฟฟ้า เพื่อจะไปใช้ในงานสวนสาธารณะแทน ส่วนรถที่จะซื้อคันนี้ก็จะ 
  นํามาเป็นรถสําหรับคอยบริการประชาชนเวลาเกิดไฟฟ้าดับ ซึ่งเทศบาลเราก็ยัง 
  ไม่มีรถที่บริการตัดต้นไม้ โดยที่ต่อไปเทศบาลเราก็จะได้มรีถ 2 ชุด เพื่อการทํางาน 
  จะได้รวดเร็วขึ้น เพราะช่วงนี้เห็นคําร้องแล้วว่ามีจํานวนมาก รถคันเดียวคงจะ 
  ทํางานไม่ทันครับ จึงคิดว่าจะซื้อรถคันนี้มาเปลี่ยนเพื่อใช้ทดแทนของเก่า  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตร ีเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล    ยะคุณเขตต์    

นายประเสริฐ ยะคุณเขตต์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล      ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประเสริฐ  ยะคุณเขตต ์ 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต  3 ผมมีข้อสอบถามท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหาร หน้า 17 รายการที่ 26 โครงการปรับปรุง 
  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED ถนนพจนกร ถึงถนนราษฎร์บํารุง ซึ่งผมเห็นด้วย 
  อย่างยิ่ง เพราะมีพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนกันมานานแล้ว ต้องขอขอบคุณท่าน  
  นายกเทศมนตรี และฝ่ายคณะผู้บริหาร ที่ได้ให้ความห่วงใยพ่ีน้องประชาชน  
  ผมมีเรื่องที่จะสอบถาม คือ 1. การเปลี่ยนโคมไฟเป็น LED ติดตั้งแทนโคมไฟเดิม 
  หรืออย่างไรครับ 2. เริ่มต้นติดตั้งจากที่ไหนถึงที่ไหนครับ เพราะจากที่ดใูนเอกสารนั้น 
  ไม่มีระบุไว้ 3. เมื่อเสร็จงานแล้วหลอดไฟเก่ายังคงไว้หรือถอดออกท้ังหมด  
  รวมถึงโคมแสงจันทร์ด้วย ผมมีข้อสอบถามเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายประเสริฐ ยะคุณเขตต์ เชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ    - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล      ผมนายอนุสรณ์สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ในหน้าที่ 7  

  เรือท้องแบน ต้องบอกว่าปัจจุบันขยะในแม่น้ํามีปริมาณมาก ถ้าซ้ือมาเก็บขยะ  
  ก็จะดีมาก แต่ผมสงสัยเกี่ยวกับสเปคของเรือ ในเอกสารระบุไว้ว่าขนาดไม่น้อย 
  กว่า 0.5x2x5 เมตร นั้น ผมต้องการจะให้เช็คดูเรื่องสเปคตรงนี้ด้วยครับ  
  เพราะถ้าหากซื้อมาแล้วเราจะแก้ไขยาก ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      นายองอาจ สุวรรณวิจิตร 

นายองอาจ สุวรรณวิจิตร  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล      ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้บริหาร ผมนายองอาจ  

  สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอเสริมจากท่ีท่าน 
  สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนามครับ นายประเสริฐ  ยะคุณเขตต์  
 
 



 13 

  ที่ท่านได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ เกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งผม 
  เห็นด้วยครับที่จะปรับปรุงเป็นหลอดไฟ LED ผมเห็นถนนเส้นหลังห้างแพชชั่นระยองนั้น  
  มีไฟฟ้าส่องสว่างดีมาก แล้วคิดว่าถ้าหากปรับปรุงเป็นหลอดไฟ LED ได้ก็จะทันสมัย 
  ยิ่งขึ้น ซึ่งคิดว่าไหนๆ ก็ทําบริเวณถนนพจนกรแล้ว หากเป็นไปได้ในซอยต่างๆ  
  ที่จะไปโรงฆ่าสัตว์ถ้าได้เปลี่ยนเป็นหลอดไฟแบบ LED ด้วยก็จะดีมาก ซึ่งก็จะทํา 
  ให้สว่างมากยิ่งขึ้น เพราะเท่าท่ีผมผ่านไปบริเวณนั้นเห็นว่าค่อนข้างมืด ซึ่งจะไม่ 
  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ฝากท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอขอบคุณท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาล ที่มีความเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่องหลอดไฟ LED คือเราจะติดต้ัง 
  ตั้งแต่ถนนพจนกร ตรงสะพานรัชดา ไปถึงสี่แยก Zoods ระยอง ซึ่งบริเวณนั้น 
  จะเรียกว่าถนนราษฎร์บํารุง ซึ่งหลอดไฟ LED นั้นจะให้แสงสว่างเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า  
  ปัจจุบันใช้หลอดไฟนีออนผสมกับหลอดไฟแสงจันทร์ ซึ่งหลอดไฟแสงจันทร์ที่ใช้ 
  อยู่นั้น ต้องบอกว่าความสว่างจะสู้หลอดไฟ LED ไม่ได้ แต่หลอดไฟ LED จะมี 
  ราคาค่อนข้างสูง ในครั้งนี้เทศบาลเราจะจัดซื้อจัดจ้างโดยจะให้ผู้รับจ้างมาติดตั้ง 
  ให้ด้วยเลย รวมทั้งรื้อของเก่าออกให้ด้วย ส่วนหลอดไฟเก่าจะทําการถอดออก  
  ซึ่งจะติดตั้งโคมไฟชนิด LED ขนาด 120 วัตต์ จํานวนไม่น้อยกว่า 188 โคม  
  ส่วนสายไฟเก่าจะใช้ไม่ได้แล้ว เพราะในเมื่อวัตต์เพ่ิมข้ึน ก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยน 
  สายไฟใหม่ทั้งหมด เพราะอาจทําให้สายไฟไหม้ได้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลไม่ต้องห่วงครับ  
  เรื่องแสงสว่างนั้นเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  อยู่แล้ว ซึ่งถนนเส้นนี้เขาถือว่าเป็นถนนเส้นเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนจะ 
  ไปใช้เส้นทางนี้กันเป็นจํานวนมาก ฉะนั้นต่อจากนี้ไปถ้าแสงสว่างดีข้ึน ทัศนวิสัย 
  ในการขับรถก็จะดีขึ้น ซึ่งเราคิดว่าต้องการที่จะทําทั่วเมืองเลย แต่งบประมาณ  
  เทศบาลเราค่อนข้างจํากัด ต่อไปถ้าถนนเส้นนี้ทําแล้ว ประชาชนพึงพอใจ  
  และถ้าต่อไปเทศบาลเรามีงบประมาณเพ่ิมข้ึนเราก็จะค่อยๆ ทําไปทีละโซน  
  เพ่ือให้ครอบคลุมโดยทั่ว ส่วนที่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเก่ียวกับ 
  เรือท้องแบนที่ระบุว่า 0.5x2x5 เมตร ต้องขอเรียนว่า ขนาด 50 เซนติเมตร นั้น  
  คือเป็นความสูงของเรือครับ ไม่ใช่ความยาวของเรือ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตร ีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล     หรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

  (  -ไม่มี-  ) 

 

 



 14 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก  
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร  

อนุมัติใหโ้อนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ  20 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 20 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ อนุมัติใหโ้อนเงินเหลือจ่ายงบประมาณ 

  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติใหโ้อนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                      งบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล       รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยนายกเทศมนตรี  
  นครระยอง มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล นครระยอง เพื่อขอ 
  อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี 
  หลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  และท่ีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จํานวน 76 รายการ เป็นเงิน 67,862,300 บาท  
  (หกสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้ายหน้า 1-6 

     2. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย  
  (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จํานวน 27 รายการ เป็นเงิน 12,261,650 บาท  
  (สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้ายหน้า 7-9 

                       3. งบเฉพาะกิจการสถานีขนส่งจังหวัดระยอง งบประมาณรายจ่าย 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 120,000 บาท  
      (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหน้าที่ 10 
     รวมทั้งสิ้น 104 รายการ เป็นเงิน 80,243,950 บาท (แปดสิบล้าน- 
      สองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
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      เหตุผล   เนื่องจากรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2564  และงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่งจังหวัดระยอง ยังมี 
      รายการที่ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      (30 กันยายน 2564) และเทศบาลนครระยองยังมีความจําเป็นที่จะต้องใช ้
      จ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการ ที่กําหนดไว้ต่อไปอีกรวมทั้งสิ้น 104 รายการ  
      เป็นเงิน 80,243,950 บาท (แปดสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อย- 
      ห้าสิบบาทถ้วน) ดังนั้น จึงมี ความจําเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
      รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาเทศบาลไปอีกหนึ่งปี 

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

      “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
       ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร  
       ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน  
       ระยะเวลาหนึ่งปี 

     กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา  
  เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไข  
  เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือ 
  เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา 
  เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าว 
  ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

    กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้  
     ตามข้อผูกพัน 

    เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
     ตามวรรคสองแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน 
      ดังกล่าว  ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

                         จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
       งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 104 รายการ  
       เป็นเงิน 80,243,950 บาท (แปดสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อย- 
       ห้าสิบบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินการเบิกจ่ายเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 
                ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  

  (  - ไม่มี-  ) 
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก  
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร  

  อนุมัติใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ  20 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 20 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ อนุมัติใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่าย 

  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม   - อนุมัติใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
ประธานสภาเทศบาล       งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

  เสนอญัตติครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยนายกเทศมนตรี  
  นครระยอง  มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล นครระยอง  
  เพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
  งบประมาณ พ.ศ. 25 63 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  

  หลักการ   ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 34 รายการ  
  เป็นเงิน 40,907,800 บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หน้าที่ 1-4 

       เหตุผล   เนื่องจากรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงดําเนนิการก่อหน้ีผกูพันไม่ทันภายใน 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ดําเนินการขออนุมัติกันเงินต่อสภาไปแล้วนั้น  
      ปรากฏว่ายังไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2564  (30 กันยายน 2564) รวม 34 รายการ เป็นเงิน 40,907,800 บาท  
      (สี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการขอ 
      อนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายการดังกล่าว  

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
          พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน 
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    “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
    ระยะเวลาหนึ่งป ี

     กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา  
  เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไข  
  เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
  หรือเปลี่ยน แปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา 
  เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าว 
  ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

    กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม  
     ข้อผูกพัน 

    เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
     ตามวรรคสองแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน 
     ดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

                 จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  จํานวน 34 รายการ เป็นเงิน 40,907,800 บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดพัน- 
  แปดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินการเบิกจ่ายเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภา 

  เทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์ สุรนารถ    - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ญัตตินี้ได้มีการ 

  กันเงินมาแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ ผมต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหาร งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ช่วงนี้เป็นช่วง 
  ที่ดีที่นักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียน จึงควรที่จะเร่งรีบดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
  ซึ่งยังมีอีกหลายโครงการมาก ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา  
  เช่น สนามฟุตบอล ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นงบประมาณของปี 2562  
  หรือปี 2563 และหลังคาคลุมอาคารโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ซึ่งก็อยู่ 
  ในงบประมาณของญัตตินี้เหมือนกัน ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป 
  ยังผู้บริหารให้เร่งรีบดําเนินการด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่ สําราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์ สุรนารถ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลได้สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณประจําปี 2562 ถึงงบประมาณ 
  ปี 2564 นั้น ขอชี้แจงว่าในปีงบประมาณ 2562 นั้น เราได้จัดซื้อจัดจ้างไป 
  หมดเรียบร้อยแล้ว ส่วนในปีงบประมาณ 2563 นั้น เหลืออีกไม่ก่ีโครงการแล้ว  
  ดังนั้นผมจึงสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว  
  คือในปีงบประมาณ  2565 จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งของปีงบประมาณ 2563  
  และของปีงบประมาณ 2564 ได้ทั้งหมด ซึ่งคณะผู้บริหารทุกคน รวมทั้งทุกกองงาน 
  ได้ติดตามงานอยู่ตลอดเวลาครับ คาดว่าโครงการต่างๆ ที่ยังไม่แล้วเสร็จเราจะ 
  ดําเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2565 ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่ สําราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

  (  - ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
        สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 

  อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ  20 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 20 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ อนุมัติใหข้ยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญนางสาวอรุชา  ฟ้าประทานชัย 

นางสาวอรุชา ฟ้าประทานชัย  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรุชา   
สมาชิกสภาเทศบาล      ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ดิฉันมีเรื่องที่จะฝาก 

  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร จํานวน 4 เรื่อง เรื่องแรกคือ  
  หมู่บ้านพร้อมมิตร ซอยรางสุข ชุมชนแขวงการทาง ตั้งแต่ทําถนนใหม่  
  พอฝนตกได้เกิดน้ําท่วมและไม่มีที่ระบายน้ํา น้ําท่วมเข้าบ้านประชาชนทําให้ 
  ประชาชนเดือดร้อน ประชาชนจึงฝากมาว่าต้องการจะให้เทศบาลทําที่พักน้ํา 
  ให้ด้วย ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวทางหมู่บ้านได้ยกให้กับเทศบาลดูแล เรื่องที่ 2  
  เรื่องการแจกของในช่วงสถานการณ์การควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด  
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  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid-19) ทราบมาว่าได้มีการแจก 
  หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง  
  ทั้งหมด แต่เท่าท่ีทราบมาคือบางชุมชนได้รับของ แต่บางชุมชนยังไม่ได้รับของ  
  ประชาชนได้สอบถามมาว่าจะได้รับของเมื่อไร ไม่ทราบว่าตอนนี้ถึงข้ันตอนไหนแล้ว  
  และมีการวางแผนดําเนินการอย่างไร เรื่องท่ี 3 เรื่องการจัดการขยะติดเชื้อ  
  เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค 
  ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid-19) จึงทําให้มีขยะติดเชื้อเพ่ิมข้ึนเป็นจํานวนมาก  
  ประชาชนบางคนได้ดําเนินการแยกขยะแล้วแต่หาที่ทิ้งขยะไม่ได้ อยากทราบว่า  
  เทศบาลได้มีการประชาสัมพันธ์ และการจัดการขยะติดเชื้ออย่างไร เรื่องท่ี 4  
  แต่เดิมทุกครั้งที่มีการประชุมสภาเทศบาลจะมีช่องทางเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 
  ข้อมูลในการประชุมสภาเทศบาลผ่านทางไลน์สด ทางเพจ หรือทางเสียงตามสาย  
  อย่างเช่นเทศบาลอ่ืนๆ ที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนทราบ  
  และถ้าหากว่าเราปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเก่ียวกับมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการ  
  ติดเชื้อฯ เราก็สามารถท่ีจะเปิดช่องทางให้ประชาชนรับทราบได้ ขอบคุณค่ะ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่ สําราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางสาวอรุชา ฟ้าประทานชัย  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒ ิ สุขวารี 

นายนราวุฒิ  สุขวารี   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล    และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายนราวุฒิ  สุขวารี สมาชิกสภา 

  เทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมมีเรื่องเรียนถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป 
  ยังผู้บริหาร คือ ปัจจุบันนี้หากมีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในแต่ละ 
  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครระยอง ซึ่งผู้ติดเชื้อได้ไปอยู่ในสถานที่กักตัวแล้ว แต่ปัจจุบัน 
  พบว่าการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อหรือการทําความสะอาดในพ้ืนที่ เป็นไปด้วยความล่าช้า  
  หรือไม่ทันการณ์ สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีข้างเคียงเป็น  
  จํานวนมาก จึงต้องการให้ผู้บริหาร คํานึงถึงมาตรการตรงนี้ด้วย หรือให้เร่งดําเนินการ  
  หรือกําชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจจะสร้างทีมขึ้นมาให้ดําเนินการให้ทัน  
  หรือจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียบพร้อมสําหรับใช้งาน เรื่องท่ี 2 นอกจากจะ 
  เป็นเรื่อง covid-19 แล้วปัจจุบันนี้กําลังเข้าสู่ฤดูฝน ยุงเริ่มชุกชุม ปัจจุบันนี้ผม 
  ไม่แน่ใจว่ามีโครงการที่จะฉีดพ่นยุง ด้วยหรือไม่ เพราะเดี๋ยวจะเกิดโรคขึ้นมา  
  อีกหนึ่งโรค จึงเป็นห่วงตรงนี้ครับ ขอเรียนถามเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลขออนุญาตเอ่ยนามครับ นางสาวอรุชา  ฟ้าประทานชัย ได้สอบถามใน 
  เรื่องเก่ียวกับน้ําท่วมบริเวณชุมชนหลังแขวงการทาง ซึ่งเราได้คุยกับทางกองช่าง  
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  ว่าเราจะแก้ไขโดยการใช้เครื่องสูบน้ํา บริเวณนั้นพื้นท่ีต่ํามาก ทําให้น้ําไม่สามารถ 
  ไหลไปทางไหนได้ เราจึงจําเป็นจะต้องใช้เครื่องสูบน้ํา เพื่อดูดน้ําเพื่อให้น้ําไหล 
  มาลงด้านหน้าคือบริเวณถนนสุขุมวิท ซึ่งก็ต้องดูว่าตรงไหนที่ทําไปแล้วระยะทางสั้น  
  และตรงไหนที่ทําแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนเรื่องการแจกหน้ากากอนามัย 
  และเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชน ต้องเรียนให้ทราบว่าขณะนี้หน้ากากอนามัยนั้น 
  พร้อมแจกได้แล้ว แต่ในส่วนของเจลแอลกอฮอล์ยังไม่พร้อมแจก เราต้องไปให้  
  บริษัท IRPC ผสมเจลแอลกอฮอล์ให้ ซึ่งเราจะทําการผสมเองไม่ได้ ส่วนเรื่องท่ีแจกนั้น 
  ได้หารือกับทางคณะผู้บริหารกันแล้วว่าถ้าเราแจกเขตใดเขตหนึ่ง และบางเขต 
  เราไม่ได้แจกนั้น อาจจะทําให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับเกิดความไม่พอใจ ผมจึงบอกว่า 
  ให้รอแจกทีเดียวพร้อมกันทุกเขตเลย คาดว่าไม่น่าจะเกินต้นเดือนตุลาคม 2564  
  และถ้าหากว่าของเสร็จพร้อมที่จะแจกภายในเดือนนี้ได้ก็จะยิ่งดี และวิธีการแจก 
  เราได้วางแผนการดําเนินการไว้แล้ว ซึ่งทางคณะผู้บริหารเราก็ได้มีความเป็นห่วง 
  เป็นใยประชาชนอยู่แล้ว ส่วนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนามครับ  
  นายนราวุฒ ิ สุขวารี ที่ได้ถามมาเก่ียวกับการฉีดพ่นยุงว่าทําด้วยหรือไม่  
  ซ่ึงต้องเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันนี้เราได้ทําควบคู่กันไป แต่ขณะนี้ โควิค 19  
  จะมาก่อนยุงครับ เราจึงดําเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 ก่อน แต่หากมี 
  หน่วยงานขอให้ดําเนินการพ่นยุงให้เราก็จะไปดําเนินการให้ ขณะนี้เราได้จัดซื้อ 
  เครื่องพ่นยุง ซึ่งเครื่องพ่นยุงมีคุณสมบัติใช้ได้ 2 อย่าง โดยสามารถใช้พ่นยา 
  ฆ่าเชื้อ โควิด-19 ได้ และหากจะทําการพ่นยุงก็สามารถถอดหัวออกและใช้พ่น  
  ยุงได้ ซึ่งเป็นเครื่องพ่นยุงอเนกประสงค์ ถ้าเขตไหนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  ดูแลอยู่ ต้องการจะขอพ่นยุง ท่านขอมาได้เลยครับ ทางสํานักสาธารณสุขและ  
  สิ่งแวดล้อมจะไปดําเนินการพ่นยุงให้ ส่วนพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิค-19 ก็ได้เช่นกัน 
  แต่ท่านต้องใจเย็นรอสักเล็กน้อยครับ เพราะทั้งในเขตเทศบาลนครระยอง 
  ทั้ง 4 เขต หากว่ามีการขอความอนุเคราะห์มาในคราวเดียวกัน เทศบาลเรา 
  อาจจะดําเนินการพร้อมกันไม่ได้ แต่เราจะทําให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพราะผู้บริหารชุดนี้ 
  ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทํางานเร็วครับ เราเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชน ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่ สําราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 

นายองอาจ สุวรรณวิจิตร   - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายองอาจ 

  สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 เมื่อสักครู่มีท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลได้พูดถึงเรื่องการแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน ผมจะขอ  
  พูดถึงเรื่องการเก็บหน้ากากอนามัยบ้างครับ ปัจจุบันกลายเป็นขยะซึ่งเป็น  
  ปัญหาใหม่ที่สุดในขณะนี้ ผมต้องการจะเสนอท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป 
  ยังผู้บริหาร ว่าควรให้สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
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  กับประชาชน ในการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วก็จะดีมาก บางครั้งเห็นหน้ากาก 
  อนามัยตกหล่นอยู่กลางถนนก็ไม่มีใครกล้าหยิบทิ้ง บางครั้งก็อยู่ในถังขยะก็จะ  
  เป็นอันตรายต่อผู้ที่ไปเก็บขยะขาย จึงต้องการให้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ  
  ประชาชนเกี่ยวกับการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วด้วย ซึ่งมีประชาชนจํานวนมาก 
  ที่ยังไม่รู้วิธีการจัดการเรื่องนี้ ซึ่งผมมีข้อเสนอแนะว่าหากเราใช้แกลลอนน้ํา 
  ขนาด 5 ลิตร ใส่หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ก็จะสะดวกกว่าใช้ขวดน้ําเพราะ 
  ปากแกลลอนน้ําขนาด 5 ลิตร จะมีขนาดใหญ่กว่า จึงต้องการฝากให้ประชาสัมพันธ์ 
  ในเรื่องนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ 

นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสงัด  วงษ์ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 

  นครระยอง เขต 4 เมื่อสักครู่ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนามครับ  
  นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร ที่ได้อภิปรายในเรื่องเก่ียวกับการทิ้งหน้ากากอนามัย 
  ที่ใช้แล้ว ขณะนี้ทางกองการแพทย์ ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้อยู่บ่อยครั้ง  
  โดยเฉพาะตัวผมเองถ้าผมได้พบปะประชาชน ผมก็จะประชาสัมพันธ์ให้ 
  ประชาชนทราบเรื่องนี้อยู่ตลอดว่าหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ทําการม้วนใส่ 
  ในขวดน้ําและปิดฝา จึงนําเรียนให้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ เชิญท่านสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาล นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง 

นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง สมาชิกสภาเทศบาล 

  นครระยอง เขต 3 ดิฉันต้องการสอบถามเรื่องพิพิธภัณฑ์เมืองเก่า เนื่องจาก  
  ขณะนี้ฝนตกหนักมาก หลังคารั่วและพังลงมามาก จึงต้องการสอบถามว่าจะ  
  บูรณะซ่อมแซมได้เมื่อไร ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลได้สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องบ้านสัตย์อุดมขณะนี้เราเช่าเขาอยู่ เราจึง  
  ไม่สามารถใช้งบประมาณของเทศบาลเราไปดําเนินการซ่อมแซมได้ โดยเรา  
  จะต้องไปขอบริจาคงบประมาณจากเอกชนเพื่อนํามาซ่อมแซม ซึ่งตรงนี้เรา  
  ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลย ที่ไปดูมาก็เห็นว่าค่อนข้างชํารุดทรุดโทรมมาก  
  เป็นอันตรายต่อผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชม เราคิดว่าหากได้งบประมาณมาจากเอกชน  
  เราก็จะเข้าไปดําเนินการซ่อมแซม จึงเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    นายนราวุฒ ิ สุขวารี 

นายนราวุฒิ  สุขวารี   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล    และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายนราวุฒิ  สุขวารี สมาชิกสภา 

  เทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมมีเรื่องเรียนถามท่านผู้บริหารผ่านท่านประธานสภา 
  เทศบาล ปัจจุบันนี้เทศบาลนครระยอง มีการขุดลอกคลองแม่น้ําระยองโดยใช้  
  รถแม็คโคร โดยน่าจะอยู่ในโซนของสะพานเทศบาล 16 ใกล้ร้านตุ่มแดง ซึ่งเมื่อ 
  สัปดาห์ที่แล้วได้มีการลอกคลองอยู่บริเวณหน้าโบสถ์หลวงพ่อขาว ประชาชนใน 
  พ้ืนที่ฝากถามมาเนื่องจากว่า เว้นช่องสะพานตรงต้นมะขามใหญ่ เนื่องจากบริเวณนั้น 
  จะมีรางท่อจากถนนภักดีบริรักษ์ จะลงแม่น้ําตรงนั้น ทําให้ บริเวณปากท่อเกิด  
  มีต้นไม้ข้ึนเป็นจํานวนมาก ทําให้คลองตื้นเขิน ประชาชนจึงฝากเรียนถามมาว่า  
  ในโซนบริเวณนั้นจะมีการขุดลอกคลองด้วยหรือไม่ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี เชิญท่านสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ท่านประธานสภา 

  เทศบาลครับ เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลนครระยอง โดยการนําของท่าน 
  นายกเทศมนตรี นายวิชิต  ศรีชลา ได้ทําการลงพ้ืนที่ตรวจ ATK ของประชาชน 
  ในเขตเทศบาลนครระยอง ซึ่งค่อนข้างจะได้ผล ผมก็ขอชื่นชมในการทํางานว่า  
  เป็นการทํางานเชิงรุกที่ได้ผลและคุ้มค่า ผมต้องการจะให้มีการดําเนินการอย่าง  
  ต่อเนื่องต่อไป เพราะว่าขณะนี้ในเขตเทศบาลเรามีผู้ติดเชื้อ โควิค-19 ค่อนข้าง 
  มากทุกวัน เมื่อวานก็จํานวนเกือบหลักร้อย และในเขตเทศบาลรวมทั้งหมด 
  เป็นจํานวนสองร้อยกว่าราย เพราะฉะนั้นก็ยังไม่น่าจะนิ่งนอนใจ ผมจึงต้องการ 
  ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารว่าให้ดําเนินการต่อไปอีกระยะหนึ่ง  
  และควรทํางานให้เป็นทีมมากข้ึน เช่นที่ผ่านมาเมื่อได้มีการรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ  
  โควิด-19 ไปแล้ว ก็ต้องแจ้งให้ทีมพ่นยาตามไปพ่นยาฆ่าเชื้อภายหลัง แต่ถ้าหาก 
  ว่าเรารวมเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเป็นทีมเดียวกันได้ ก็จะทําให้การทํางานง่ายข้ึน 
  โดยไม่ต้องแจ้งทีมพ่นยาฆ่าเชื้อ โดยเขาจะมาดําเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อให้เลย  
  ซึ่งประชาชนหวาดวิตกกันมาก ยกตัวอย่างเช่น รับผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ไปแล้ว  
  ผ่านไป 3-4 วัน ทีมพ่นยาฆ่าเชื้อก็ยังไม่มาพ่น พอสอบถามเขาก็บอกว่ากลัว  
  เชื้อฟุ้งกระจาย ซึ่งความจริงถ้าไม่ฉีดจะน่ากลัวมากกว่าครับ เพราะฉีดน่าจะ  
  ดีกว่า ผมจึงขอนําเสนอท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารตรงนี้ด้วย  
  และผมขอย้อนกลับไปที่รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ําการจัดบริการ 
  สาธารณะของเทศบาลนครระยอง ประจําปี พ.ศ. 2564 เพราะเม่ือสักครู่นี้ 
  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายถึงการบูรณะซ่อมแซมสถานที่ทางวัฒนธรรม 
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  ซึ่งในรายงานเอกสารรายงานผลการประเมิน ข้อที่ 8 นั้น ไม่มีระบุไว้เลย ผมจึงแปลกใจ 
  ว่าในเมื่อเทศบาลเราก็ส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
  แล้วทําไมไม่มีอยู่ในเอกสารเลย จึงฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารด้วย  
  เพราะในข้อที่ 8 ก็เป็นสิ่งสําคัญ คือ เราได้มีหน่วยงานเพิ่มเติมได้ 2-3 ปีแล้ว  
  ก็จะน่าจะมีในส่วนนี้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น   - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุนารถ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลขออนุญาตเอ่ยนามครับ นายนราวุฒิ  สุขวารี ถามเรื่องเรือขุดลอก 
  แม่น้ําลําคลอง คือช่วงนี้เราจะย้ายเรือไปขุดตรงบริเวณสะพานเทศบาล 16  
  ใกลร้้านตุ่มแดง ซึ่งระยะทางนั้นค่อนข้างยาวและกว้าง โดยเราจะไปทําตรงนั้นก่อน  
  และถ้าเราดําเนินการตรงนั้นเสร็จเราก็จะมาดําเนินการขุดลอกคลองบริเวณ 
  ต้นมะขามต่อไป ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ให้ความอนุเคราะห์  
  เทศบาลนครระยองมาเพียงแค่ระยะเวลาหนึ่งเดือน ซึ่งท่านรองนายกเทศมนตรี  
  นายเสรี  สุวรรณวิจิตร ได้ไปเจรจากับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  เพ่ือขอต่อเวลาการทํางานเพ่ิมอีก แต่ภารกิจของเทศบาลเราไม่สิ้นสุด เราก็ต้อง  
  ขอต่อระยะเวลาไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจของเทศบาลเรา คาดว่าคง 
  จะใช้เวลาอีกเป็นเดือนๆ เนื่องจากคลองที่อยู่ในเขตเทศบาลเราไม่ได้มีการขุด  
  ลอกคลองมาเป็นระยะเวลายาวนาน คาดว่าเป็นระยะเวลาสิบกว่าปีแล้ว ซึ่งเมื่อ 
  เราทําการลอกคลองแล้วก็จะได้ทั้งในส่วนของความสวยงาม และทําให้น้ําตาม  
  แม่น้ําลําคลองดีขึ้นด้วย ให้ท่านสังเกตดูว่าเวลาฝนตก ช่วงนี้ทําไมน้ําที่ท่วมขัง 
  ไม่นานเราก็ได้ทางระบายแล้ว เนื่องจากเราทําท้ังสองอย่างคู่กันไป คือเราได้ทํา  
  การลอกท่อระบายน้ํา และรถดูดก็ทําการดูดน้ําก่อนที่ฤดูฝนจะมา และเราก็ได้  
  ติดตามงานในส่วนของการลอกแม่น้ําลําคลองอยู่เป็นประจําด้วย เพราะฉะนั้น  
  ช่วงนี้ที่มีฝนตกลงมา น้ําค่อนข้างท่ีจะระบายได้เร็ว คาดว่าต่อไปในงบประมาณหน้า 
  ถ้าเทศบาลเรามีงบประมาณเข้ามาอีก ก็ต้องขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง 
  ว่าอาจจะต้องซื้อโป๊ะอีก 1 ลํา ซึ่งจริงๆแล้วเทศบาลเราต้องมี 3 ลํา แต่เนื่องจาก 
  งบประมาณเรามีค่อนข้างจํากัด เราจึงซื้อจํานวน 2 ลํา ซึ่งจํานวน 2 ลํานี้  
  รถตีนตะขาบก็ไปนั่งทํางานอยู่ที่โป๊ะ แต่อีกหนึ่งลํานั้นไว้สําหรับขนถ่าย ซึ่งค่อนข้าง 
  ที่จะเสียเวลา แต่ถ้าหากเรามีจํานวน 2 ลํา เราสามารถขนทีเดียวใส่ทั้ง 2 ลํา  
  แล้วก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งได้ เพราะว่าช่วงที่เราจะเอาขึ้นนั้นบางครั้งระยะไม่สามารถ 
  ขึ้นตรงนั้นได้เลย อาจจะใช้ระยะเวลาที่ห่างจากที่ที่เราทํางาน เพราะฉะนั้นหาก  
  เรามีจํานวน 2 ลํา เราจะทํางานได้รวดเร็วขึ้น ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  ที่ได้อนุมัติเงินที่เราจะนําไปจัดซื้อจัดจ้างเรือขุดลอกคลอง ต่อไปเทศบาลเราก็  
  ไม่ต้องไปยืมเขาแล้ว และเราจะดําเนินการขุดลอกคลองเป็นประจําทั้งปี  
  จึงกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล       จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ    

  (  - ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
        วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว  

  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
  คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   

 

(ปิดประชุมเวลา 11.40 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     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


