
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 2/2564  

วันที่  29  กันยายน  2564 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายรักเร่ ส าราญรื่น ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอภินัทธ์ รัตนพรวารีสกุล รองประธานสภาเทศบาล 
3. นางสาวอรุชา ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายวิสุทธิ์ กีรติบ ารุงพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายปฏิพล อรรถรุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายณัฐพนธ์ กรกชพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายอมรเทพ นาวินโชคธรรม สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายประเสริฐ ทรงศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายประสิทธิ์ แก้วไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายชาญศิษฏ์ บ ารุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางสาวพิราภัทร์ ทับทิมทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นางสาววัลยุพา วิภูษณวนิช สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายประเสริฐ ยะคุณเขตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายสมยศ เจริญชะนะ สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายสงัด วงษ์ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายนราวุฒิ สุขวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายองอาจ สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายธันยวัฒน ์ ชโลทร สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรี 
23. นายเสรี สุวรรณวิจิตร รองนายกเทศมนตรี 
24. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล รองนายกเทศมนตรี 
25. นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา รองนายกเทศมนตรี 
26. นายนิพนธ์ เตชโชควาร ี รองนายกเทศมนตรี 
27. นายภูษิต 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. นายอวบ วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
2. นายชูศักดิ์ สมานสินธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล   
3. นายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ)  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล  
2. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ แทนผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3. จ่าเอกวินัย บุตรชัยพงษ์ แทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
4. นางจิรายุศิริ พรหมอินทร์ แทนผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
5. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน 
6. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
7. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นายชาญนะ เอ่ียมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
2. นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
3. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล 
4. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อ านวยการส านักคลัง 
5. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
6. นายปรีชา สาลี  ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นางสาวสุภัทรา สุภาพ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
10. นางสุภา ข างาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
11. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
12. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
13. นางนลินี สุวรรณโชต ิ รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
14. นายมนตรี สิริทัตสุนทร รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
15. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
16. นายไพรัตน์ วังบอน รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
17. นายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
18. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
19. นายปิยะ เพ็งเรือง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 
เลขานุการสภาเทศบาล        ครั้งที่ 2/2564  บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญ 

    ท่านประธานสภาเทศบาล ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธาน 
     ในที่ประชุมในล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
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นายรักเร่  ส าราญรื่น  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                     ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม การประชุมทุกท่าน  

  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1  
  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564  บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม  (ถ้ามี) 

นายรักเร่   ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  วันนี้ผมมีเรื่องแจ้งให้ 
ประธานสภาเทศบาล   ที่ประชุมทราบ เนื่องจากการจัดท าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล 
    นครระยองในครั้งนี้เป็นการจัดท าท่ีเร่งด่วน จึงท าให้มีเอกสารผิดพลาด  

  ซึ่งเอกสารที่ได้แก้ไขใหม่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดวางไว้ที่โต๊ะท่านสมาชิกสภา  
  เทศบาลทุกท่านแล้วครับ ผมจึงเรียนให้ทราบตามนี้ครับ 

มติที่ประชุม   - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล       งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
       เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยนายกเทศมนตรี   
  นครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง   เพื่อขอ  
  อนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564            
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564   เป็นเงิน 6,007,600 บาท (หกล้านเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)   
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

      ส านักปลัดเทศบาล 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
    ความสงบภายใน 
    งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ค่าครุภัณฑ์อ่ืน 

     1. เครื่องอัดอากาศส าหรับเครื่องช่วยหายใจ SCBA จ านวน 1 เครื่อง  
      เป็นเงิน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
      เอกสารแนบท้ายรายการที่ 1 

   2 . เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) พร้อมชุดลดแรงดัน จ านวน 1 เครื่อง  
    เป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
     เอกสารแนบท้ายรายการที่ 2 
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      กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 

   3. เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 3 

      ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      แผนงานเคหะและชุมชน 
      งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
      งบลงทุน/งบค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   4. โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถงานรักษาความสะอาด จ านวน 1 แห่ง 
      เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
      รายการที่ 4 

      แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
      งบลงทุน/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   5. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จ านวน 1 แห่ง 
      เป็นเงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
      รายการที่ 5 

    กองการแพทย์ 
    แผนงานสาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 
    งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  

   6. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) จ านวน 1 เครื่อง  
    เป็นเงิน 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
     รายการที่ 6 

    กองช่าง 
    แผนงานเคหะและชุมชน/งานบ าบัดน้ าเสีย 
    งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์โรงงาน 

   7. เครื่องวัดแก๊สชนิดพกพา จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 75,000 บาท 
      (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 7 

   8. พัดลมระบายอากาศพร้อมท่อลม จ านวน 3 ชุด เป็นเงิน 36,000 บาท 
      (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 8 

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
      และการโยธา 
      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส ารวจ 

   9. กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า  จ านวน 1 ชุด  
    เป็นเงิน 30,600 บาท (สามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
    เอกสารแนบท้าย รายการที่ 9 
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    งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์อ่ืน 
   10. เต็นท์สนามขนาดใหญ่ จ านวน 2 หลัง เป็นเงิน 94,000 บาท   
    (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 10 

      งานก่อสร้าง 
      งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

   11. รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จ านวน 1 คัน  
    เป็นเงิน 3,520,000บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด 
    ตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 11 

     รวม 11 รายการ เป็นเงิน 6,007,600 บาท (หกล้านเจ็ดพัน - 
      หกร้อยบาทถ้วน)  

  เหตุผล   ตามท่ีสภาเทศบาลนครระยองได้อนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย  งบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  จ านวน 12,261,650 บาท (สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อย- 
  ห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ  
  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน  
  พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น  ปรากฏว่าเทศบาลนครระยองได้รับเงินภาษีจัดสรร  
  ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหลังจากท่ีได้ 
  กันเงินงบประมาณรายการที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายแล้ว สามารถโอนเป็นเงิน 
  เหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 6,007,600 บาท (หกล้าน - 
  เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ เกิดประโยชน์     
  สูงสุด  คณะผู้บริหารจึงพิจารณาให้ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายจ านวนดังกล่าว 
  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นท่ี  
  โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  (พ.ศ. 2561-2565) และฉบับเพิ่มเติมแล้ว 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
  งบประมาณ “ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  
  โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง  เพ่ือที่เทศบาล 
  จะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ  

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

  อนุมัติใหโ้อนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ  19 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 19 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ อนุมัติใหโ้อนเงินเหลือจ่าย งบประมาณ 

  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติใหโ้อนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                      งบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน 
ประธานสภาเทศบาล       งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
      เสนอญัตติครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ด้วยนายกเทศมนตรี  
  นครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล นครระยอง เพื่อขอ 
  อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี 
  หลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  เงินเหลือจ่าย (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  จ านวน 11 รายการ เป็นเงิน 6,007,600 บาท (หกล้านเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหน้า 1-2 

  เหตุผล   เนื่องจากรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2564  เงินเหลือจ่าย (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) ยังมีรายการ 
  ที่ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  (30 กันยายน 2564) และเทศบาลนครระยอง ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องใช ้
  จ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการ ที่ก าหนดไว้ต่อไปอีกรวมทั้งสิ้น 11 รายการ  
  เป็นเงิน 6,007,600 บาท (หกล้านเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น จึงมี ความ 
  จ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ต่อสภาเทศบาลไปอีกหนึ่งปี 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
       การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน 
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        “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
       ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง 
       ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

   กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
  ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
  รายการดังกล่าวที่ท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง 
  สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ 
  ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมี 
  วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

    กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม  
     ข้อผูกพัน 

    เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
     ตามวรรคสองแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน 
     ดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

      จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
       พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 11 รายการ  
       เป็นเงิน 6,007,600 บาท (หกล้านเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการ 
       เบิกจ่ายเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป ขอบคุณครับท่านประธาน 
       สภาเทศบาล 

นายรักเร่  ส าราญรื่น - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายณัฐพนธ์  กรกชพรรณ  

นายณัฐพนธ์  กรกชพรรณ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล    นครระยองทุกท่าน ผมนายณัฐพนธ์  กรกชพรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนคร 

  ระยอง เขต 1 ซึ่งวันนี้ได้มีการประชุมในเรื่องของการกันเงิน ผมได้ตั้งข้อสังเกต 
  คือ ในข้อที่ 3 เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงอาคารลานจอดรถ ตรงนี้เป็นเรื่องของ 
  การดูแลทรัพย์สินของทางราชการ แต่ผมมีความเห็นว่าต้องการจะให้มีการดูแล 
  ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน ซึ่งเทศบาลนครระยองเรายังไม่มีกล้อง  
  CCTV โดยรอบชุมชน ซึ่งตรงนี้จะสอดคล้องกับนโยบายในเรื่องของการท่องเที่ยว  
  ที่เป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับพ่ีน้องประชาชนท้องที่ของเรา ที่สังเกตเห็นได้จาก  
  เทศบาลข้าง  ๆเทศบาลนครระยองของเรา ทางทิศตะวันตก ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อครับ  
  ซึ่งเทศบาลนั้นได้มีการติดกล้อง CCTV แล้ว และเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณ 
  สองสัปดาห์ เพ่ือนของผมได้ประสบอุบัติเหตุ และได้ติดต่อมาทางเทศบาลนคร  
  ระยอง เพ่ือจะขอดูกล้อง  CCTV ค าตอบที่ได้คือกล้องของเทศบาลนครระยอง  
  ช ารุด ไม่สามารถดูภาพได้ ซึ่งตรงนี้ผมต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหารว่า ต้องการให้นึกถึงความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชนด้วย  
  นอกจากทรัพย์สินของทางราชการ 
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นายรักเร่  ส าราญรื่น - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล  นายณัฐพนธ์  กรกชพรรณ 
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอธิบายหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ขอบคุณท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลที่ได้เป็นห่วงเป็นใยในชีวิตของพ่ีน้องประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีดีครับ  
  ต้องขอเรียนว่าขณะนี้ทางต ารวจได้ ท า Smart City Zone ครอบคลุมเกือบ 
  ทุกพ้ืนที่แล้ว และถ้าต่อไปเขาท ายังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ในงบประมาณหน้า 
  เทศบาลเราก็จะด าเนินการใหก้ระจายไปครอบคลุมทุกชุมชน ซึ่งทางต ารวจได้ท า  
  จ านวน 2 แห่ง ตามท่ีได้รายงานมา คือ ชุดแรกจะท าในที่ที่เป็นจุดอับก่อน 
  ซึ่งเป็นที่ทีเ่กิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เขาเริ่มท าน าร่องแล้ว จ านวน 15 แห่ง ซึ่งตรงนี ้
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลไม่ต้องห่วงครับ ในงบประมาณหน้าเทศบาลจะด าเนินการ 
  ให้ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่เลย เพราะขณะนี้งบประมาณค่อนข้างมีจ านวนน้อย  
  เนื่องจากการจัดเก็บงบประมาณของเทศบาล ตามท่ีได้แจ้งไปแล้วในที่ประชุม 
  สภาเทศบาลนครระยองที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ท่านไม่ต้องห่วงครับ 
  ผู้บริหารทุกท่านมีความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องนี้  
  ต่อไปหากเรามีงบประมาณ เราจะท าแน่นอนครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 
  สภาเทศบาล  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล     จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
        สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
        อนุมัติใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

  โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ  19 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 19 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ อนุมัติใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่าย 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มติที่ประชุม   - อนุมัติใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  
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นายรักเร่  ส าราญรื่น  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล      วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว  

  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
  คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   

 

(ปิดประชุมเวลา 14.30 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     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


