
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 

วันที ่10 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
5. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
6. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
7. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
10. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
11. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
12. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
13. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายประเสริฐ   ฟูาประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
30. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
31. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายไพรทรูย์   รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล    (ลาปุวย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
4. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
6. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
10. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชน 
                                                          รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                          รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
12. นางสุภา ข างาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
13. นางสุนิสา ร่มรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวดัปากน้ า 
14. นายวิธาน ลาภเวที แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบา้นปากคลอง 
15. นางชุติมา นิติพงษ์ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
16. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวดัลุ่มมหาชัยชุมพล 
17. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
18. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
19. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
20. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
21. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
22. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
23. นางสาวชนิดา เอมเปีย หวัหน้าฝุายปกครอง 
24. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝุายการเจ้าหน้าที่ 
25. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
26. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
27. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝุายนิติการ 
28. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
29. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
30. นายอัฏฐชัย ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝุายช่างสุขาภิบาล 
31. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
32. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝุายบริการสิ่งแวดล้อม 
33. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน้าฝุายปูองกันและควบคุมโรค 
34. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล 
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35. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา 
36. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
37. นางสาววัชรีย์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
38. นายปูองคุณ สุวรรณพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
39. นางดวงรัตน์ จันทร์ก าเหนิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
40. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
41. นางนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
42. นางสาวปาริฉัตร ติวาสิริพงศ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 
  บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน 
  สภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป 
  ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                     ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วม 

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับผมขอเชิญ 
  ท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุมสภาด้วยครับ 

นายสุธน ซื่อประเสริฐ  - ประกาศสภาเทศบาลนครระยองเรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

  นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 28   
  กุมภาพันธ์  2561 ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561   
  ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม  2561  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
  ประจ าปี 2561 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม  2561   
  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 นายประกิต   
  ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ผมมีเรื่องแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล   ให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ ดังนี้ 

  เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
1. นางนภัสสร  อุทัยรัตน์ ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  

  (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) เทศบาลต าบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  
  แต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการคลัง (นักบริหารงานคลัง  
  ระดับสูง) ส านักการคลัง เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

2. นายธีรวฒัน์  วังยศ พนักงานเทศบาล ต าแหน่งวิศวกรโยธาช านาญการ  
  สังกัดกองช่าง เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา  
  จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหน่งวิศวกรโยธาช านาญการ งานวิศวกรรม  
  ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครระยอง 

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  
                         ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2561   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 
   มิถุนายน  2561 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงาน 

  การประชุมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ขอให้ท่านประธานสภาเทศบาล เปิดไปท่ีหน้าที่ 10 บรรทัดที่ 4 นายวิโรจน์   
  มโนพรศิริ  ให้แก้ไขเป็น นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ขอบคุณครับท่านประธาน    
  สภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป 

   (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
      เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 

  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 โปรดยกมือครับ 
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    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง 
ประธานสภาเทศบาล  

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน  2561 

ระเบียบวาระที่ 3 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล  
                   ประจ าปี พ.ศ.2561 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  
ประธานสภาเทศบาล    ต่อสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2561 เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
               ด้วยนายกเทศมนตรี ต้องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้ 

แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน และสร้าง 
  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  เทศบาลนครระยองได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ขึ้นตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีนครระยอง 
  ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล   นครระยอง  เป็นประจ าทุกปี 

  เหตุผล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ 
  ปัจจุบัน มาตรา 48  ทศ   วรรค 5   ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงาน 
  แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ า 
  ทุกปี และประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล เพ่ือสร้างความโปร่งใส 
  ในการบริหารงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  กลุ่มองค์กรต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่มี 
  ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่เทศบาลนครระยอง  
  ในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในชุมชน เกิดผลสัมฤทธิ์ 
  ต่อภารกิจ และความมีประสิทธิภาพ 

              จึงขอเสนอญัตติเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  
ต่อสภาเทศบาล ให้สภาเทศบาลนครระยองทราบ ขอบคุณครับท่านประธาน        
สภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                   

  (  -ที่ประชุมฉายวีดีทัศน์-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามในญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามในญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  โครงการปรับปรุงตลาดสด ผมจ าได้ว่าเคยผ่านงบประมาณปรับปรุง 
  ตลาดวัดลุ่มไปแล้ว แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่เห็นมีโครงการอะไรเกิดข้ึนเลย  
  เห็นมีแต่เพียงการปรับปรุงตลาดแม่แดงเท่านั้น ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล   

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  
        ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 

  ของเทศบาลนครระยองในปีที่ผ่านมา แต่สิ่งที่ต้องการจะกราบเรียน 
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหารคือต้องการจะให้มีการ 
  ค านึงถึงประชาชนโดยรวมของเทศบาลนครระยอง คือจากวีดีทัศน์ท่ีฉาย 
  ให้สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้ดู จึงเห็นว่าเทศบาลได้ท างานครอบคลุม 
  หลายด้าน ประเด็นหลักท่ีผมเห็นส่วนใหญ่ผู้บริหารจะเน้นให้ความส าคัญ 
  ทางด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งผมเห็นด้วยที่จะต้องมีการ 
  พัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่ออนาคตของประเทศชาติของเรา เพ่ือเป็นผู้ใหญ่ 
  ที่ดีในวันหน้า หากพิจารณาดีๆ นั้นหน้าที่ของเทศบาลหรือองค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นเรา เราควรจะมีหน้าที่ซึ่งตามหลักก็คือบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  
  ให้กับประชาชนโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นผมเองก็มีข้อเสนอแนะที่จะ 
  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหารว่าควรจะเน้นให้ 
  ความส าคัญในด้านอ่ืนๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้เทศบาลของเราเป็น 
  เทศบาลนคร ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีประชาชนค่อนข้างหนาแน่น ด้านที่มี 
  ความส าคัญที่สุดคือปัญหาด้านการจราจร เพราะฉะนั้นผมจึงต้องการให้ 
  ท่านผู้บริหารให้ความส าคัญด้านการจราจร ด้านความสะอาดในเรื่องของ 
  การจัดเก็บขยะของประชาชน การทิ้งน้ าเสียของประชาชน ด้านความ 
  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจบ้านเรา 
  ค่อนข้างมีปัญหา ช่วงนี้มีข่าวมากมายในเรื่องของการฉกชิงวิ่งราว 
  ทรัพย์สินเงินทองของพ่ีน้องประชาชน เพราะฉะนั้นความปลอดภัยในชีวิต 
  และทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนก็เป็นสิ่งที่ควรจะให้ความส าคัญ ซึ่งก็มี 
  หลายวิธีการในเรื่องของการปูองกัน เช่น การติดตั้งกล้อง CCTV หรือการจัด 
  เวรยาม อีกด้านหนึ่งคือด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเทศบาล 
  หากสังเกตดูจะเห็นว่าที่ผ่านมาหลายๆ ปี พ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครระยอง 
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  ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้าง และในเรื่องของภูมิทัศน์ 
  ต่างๆ เช่น ถนนสายหลัก ถนนสุขุมวิท หรือถนนจันทอุดม คือภูมิทัศน์ต่างๆ  
  ก็จะเหมือนเดิม ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไร เทศบาลเราเป็นเทศบาลนคร 
  ซึ่งเป็นเทศบาลที่ค่อนข้างใหญ่ เราควรมีการดูแลและจัดระเบียบในเรื่องของ 
  การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความโดดเด่นและสวยงาม ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะ 
  จึงต้องการฝากกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหาร 
  ว่าให้เน้นหลายๆ ด้าน เพ่ือให้ประชาชนทุกคนที่อยู่ในเขตเทศบาลมีความสุข  
  และสมกับที่ว่าเทศบาลมีหน้าที่บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับประชาชน  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

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

  วีดีทัศนไ์ปเมื่อสักครู่ และเท่าที่ดูแผนงานการศึกษาก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ าใจ  
  ไม่ทราบว่าคณะผู้บริหารให้ความเสมอภาคทางด้านการศึกษาของแต่ละ 
  โรงเรียนหรือไม่ เพราะดูจากตารางคะแนนที่ออกมาจึงไม่ค่อยสบายใจ  
  สมมุติว่าเกี่ยวกับด้านภาษาโรงเรียนนี้หนึ่งสัปดาห์ได้ 22 - 23 ชั่วโมง  
  แต่อีกโรงเรียนหนึ่ง ในหนึ่งสัปดาห์ได้แค่ 2 - 3 ชั่วโมง ซึ่งเทียบกันไม่ได้เลย  

      ผมจึงต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าทางผู้บริหาร 
  ให้ความเท่าเทียมกันหรือไม่ที่มาออกวีดีทัศน์อย่างนี้ เพราะว่าเปรียบเทียบ 
  กันไม่ได้ ผมเคยน าเสนอหลายครั้งว่าด้านการศึกษาควรจะมีคณะกรรมการ 
  แต่ละกองงานเพ่ือตรวจสอบและติดตามผลงานที่แต่ละโรงเรียนได้ 
  ด าเนินการ ที่ผมมาน าเสนอแบบนี้ผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจ อย่างไรก็ต้องฝาก 
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับการบริการ 
  ของเทศบาลนครระยอง ขออนุญาตเอ่ยนาม คือท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายสมชาย  แสงสุขขา ที่ได้กล่าวถึงตลาดวัดลุ่ม คือยังไม่ได้ตั้งงบประมาณ 
  ไว้ครับ เดิมทีเคยคิดจะตั้งงบประมาณตรงนี้ไว้เหมือนกัน ก่อนที่จะ 
  ตั้งงบประมาณผมเคยหารือกับทุกกองงานว่าต้องไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าก่อน 
  ว่าต้องการแบบไหน และหากว่าเราจะสร้างตลาดแล้วเราจะให้พ่อค้าแม่ค้า 
  ไปอยู่ตรงไหนระหว่างการก่อสร้าง คือต้องหาจุดลงตัวตรงนี้ให้ได้ เพราะเคย 
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  มีตัวอย่างคือตลาดแม่แดงมาแล้ว แต่ผมก็ได้ให้นโยบายไว้ว่าภายใน 2 - 3 ปี  
  จะต้องมีการแก้ไขตลาดวัดลุ่มให้เหมือนตลาดแม่แดงให้ได้ ช่วงนี้จึงเป็นช่วง 
  ที่ว่าส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้องไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าทุกแผง 
  ว่าจะให้เทศบาลปรับปรุงแบบไหน ต้องการแบบไหน เพ่ือที่กองช่างจะได้มา 
  ออกแบบ และจะได้ตั้งงบประมาณ จึงต้องกราบเรียนให้เพ่ือนสมาชิกสภา 
  เทศบาลได้รับทราบ และขออนุญาตเอ่ยนามครับ คือตามที่ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ได้แนะน ามาในหลายๆ ด้าน  
  ซึ่งในแต่ละด้านบางครั้งก็อยู่ในงบประมาณนี้ โดยเฉพาะในด้านความ 
  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คือกล้องวงจรปิด ซึ่งก็มีติดตั้งเป็นบางส่วนแล้ว  
  และเกิดการช ารุด บางส่วนก็มีติดตั้งเพ่ิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละชุมชนก็ได้ 
  เงินกองทุนไฟฟูา ซึ่งในแต่ละชุมชนก็ได้น าเงินกองทุนนี้ไปติดตั้งกล้องวงจรปิด 
  ในชุมชนตนเอง จึงเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับเทศบาลได้ส่วนหนึ่ง ส่วนอีก 
  เรื่องหนึ่ง ขออนุญาตเอ่ยนามครับ คือท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์   
  สุรนารถ ได้พูดถึงความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาว่าท าไม 
  โรงเรียนนี้ผลการศึกษาออกมาไม่เด่นเท่าอีกโรงเรียนหนึ่งนั้น คือตรงนี้ต้อง 
  อยู่ที่ความพร้อมของ 1.) ตัวนักเรียน 2.) ผู้ปกครอง เพราะว่าบางครั้งเรา 
  จะใส่ออกมาให้เป็นมาตรฐานเหมือนกับโรงเรียนที่ได้มาตรฐานเลยนั้น  
  บางครั้งผู้ปกครองถ้าไม่มีความพร้อมลงไปแล้วเด็กนักเรียนจะรับไม่ได้  
  คือหากผู้ปกครองไม่พร้อมคะแนนการศึกษาก็ออกมาไม่ดี โดยต้องแยกแยะ 
  ให้ออกว่าในโรงเรียนนั้นเด็กแต่ละกลุ่มที่มาเรียนนั้นจะไม่เหมือนกัน  
  คือท่านจะเห็นว่าท าไมโรงเรยีนนครระยองวิทยาคมคะแนนจึงออกมาไม่ค่อยดีนัก  
  คือโรงเรียนของเทศบาลเรานั้นเป็นโรงเรียนที่รองรับเด็กนักเรียนที่ 
  ไม่สามารถไปสอบเข้ายังโรงเรียนอ่ืนได้แล้ว เปรียบเสมือนว่าเด็กหัวกะทิ 
  ได้ถูกคัดไปแล้ว เด็กนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเราก็จะเป็นเด็กที่มันสมอง 
  เป็นระดับรองลงมา ดังนั้นเทศบาลเราจึงเปิดรับเขาเข้ามาเพ่ือให้เด็กได้มี 
  ที่เรียน และเพ่ือสอนให้พวกเขามีความรู้ แต่เมื่อมาเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาแล้ว  
  ผมก็ได้แนะน าเด็กนักเรียนว่าอย่าไปหลงตามคนอ่ืนว่าเพ่ือนๆ ไปเรียน 
  สายสามัญแล้วต้องไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัย หรือไปเรียนสายสามัญเพื่อไป 
  เอาใบปริญญาออกมา โดยแนะน าว่าหากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว  
  พยายามจะเน้นให้ไปทางสายวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยเทคนิคระยอง  
  หรือวิทยาลัยเทคนิคที่อ่ืนๆ ซึ่งภายใน 3 ปี หากเรียนจบออกมาแล้วได้ 
  วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ก็สามารถน าวุฒิการศึกษาที่ได้ไปประกอบอาชีพได้เลย  
  ซึ่งปัจจุบันนี้ในจังหวัดระยองยังขาดแรงงานด้านวิชาชีพอีกมาก คือไม่ต่ ากว่า 
  ห้าหมื่นคน โดยจะสังเกตได้ว่าท าไมพนักงานในโรงงานต่างๆ ส่วนใหญ่เป็น 
  คนภาคอีสาน หากเช็คดูในวิทยาลัยเทคนิคระยองจะเห็นว่านักศึกษา 
  ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กภาคอีสานเสียส่วนใหญ่ เด็กในจังหวัดระยองเองไม่ค่อย 
  ได้เข้าไปเรียนในวิทยาลัยเทคนิคระยอง และเด็กที่มาฝึกงานที่เทศบาล 
  นครระยองผมก็ได้สอบถามปรากฏว่าก็เป็นเด็กอีสาน ผมก็ถามว่าท าไม 
  ถึงมาเรียนที่นี้ เขาบอกว่าเขาตามญาติพ่ีน้องเขามาท่ีท างานอยู่โรงงาน 
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  ในจังหวัดระยอง คือเด็กท่ีจบชั้น ปวช. ยังไม่จบชั้น ปวส. ปัจจุบันตาม 
  โรงงานต่างๆ ก็รับเข้าท างานแล้ว โดยท างานไปและหากมีเวลาในวันหยุด 
  ก็สามารถเรียนต่อเพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษาต่อไปได้ แต่เด็กระยองไม่ค่อยเรียน  
  คือมีเรียนน้อยมาก หรือเรียนไปบางครั้งก็ไม่ส าเร็จการศึกษา ผมก็แปลกใจ 
  ว่าท าไมเด็กในจังหวัดระยองจึงไม่ค่อยเรียนในสายวิชาชีพกัน แต่ไปเรียน 
  สายสามัญค่อนข้างมาก ซึ่งก็น่าเป็นห่วง แต่ทั้งนี้ตามท่ีท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลได้แนะน ามา ผมก็จะพยายามใช้งบประมาณตรงนี้เพื่อแก้ไขปัญหา 
  ต่างๆ ให้สอดคล้องตามที่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้แนะน ามา  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ผมขอชมว่าวันนี้ในการประชุมสภา 

  เทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับ  
  ดีใจครับที่มีผู้เข้าประชุมครบ คือเท่าที่ผ่านมาเราจะไม่ค่อยเห็นผู้บริหาร 
  สถานศึกษามาเข้าร่วมประชุมในสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ บางครั้ง 
  ท่านผู้อ านวยการกองก็เข้ามาประชุมกันไม่ครบทุกกองงาน แต่วันนี้ผมดีใจครับ  
  ที่หลายๆ ท่านได้ให้ความส าคัญในการประชุมสภาเทศบาล ผมไม่ทราบว่า 
  ท่านประธานสภาเทศบาลจะเห็นด้วยกับผมหรือไม่ ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
      เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                  

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

  เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

  นครระยอง เพ่ือขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
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  หลักการ  ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
  พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ านวน  757,100,000 บาท   
  (เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) แยกรายละเอียดตามแผนงาน   ดังนี้ 
  ด้าน บริหารทั่วไป 

     แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  ยอดรวม   98,317,600 บาท 
     แผนงาน  การรักษาความสงบ 

ภายใน     ยอดรวม   19,358,100 บาท 
  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 

     แผนงาน  การศึกษา  ยอดรวม  316,097,600 บาท 
     แผนงาน  สาธารณสุข  ยอดรวม    56,692,400 บาท 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน  ยอดรวม 145,059,500 บาท 
     แผนงาน  สร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชน   ยอดรวม      9,483,400 บาท 
     แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ   ยอดรวม    17,477,600 บาท 
  ด้าน  การเศรษฐกิจ 

     แผนงาน  อุตสาหกรรมและ 
การโยธา   ยอดรวม       384,000 บาท 

     แผนงาน  การพาณิชย์  ยอดรวม    3,789,900 บาท 
  ด้าน  การด าเนินงานอ่ืน 

     แผนงาน  งบกลาง  ยอดรวม   90,439,900 บาท 
2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง   

  จ านวน  2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)   

3. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล   
  จ านวน  35,399,500  บาท (สามสิบห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพัน- 
  ห้าร้อยบาทถ้วน) 

  เหตุผล  เพ่ือให้เทศบาลนครระยองมีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของ 
  คณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 4 ปี   
  (พ.ศ. 2561 - 2564)   และขอรายงานฐานะการคลังและสาระส าคัญ 
  ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
  ดังต่อไปนี้ 

  ฐานะการคลังของเทศบาล 
                      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

    ด้านรายรับ มีการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลและการรับจัดสรรเงิน 
     รายได้จากส่วนกลางสูงกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้  จึงมีการจัดท า 
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 1 ฉบับ รวมเป็นเงิน  
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     714,460,000 บาท  (เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)  
     มีรายรับจริงจ านวน 751,157,191 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดล้าน- 
     หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) รายรับสูงกว่า 
     ประมาณการที่ตั้งไว้ จ านวน 36,697,191 บาท  (สามสบิหกล้านหกแสน- 
     เก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 5.14   

     ด้านรายจ่าย  ได้มีการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    
      รวมฉบับเพ่ิมเติม 1 ฉบับ เป็นเงิน 713,820,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบสาม- 
      ล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  โดยเทศบาล ฯ ใช้จ่ายเงินไปท้ังสิ้น  
      จ านวน 707,866,142.36 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่น- 
      หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบหกสตางค์) รายจ่ายต่ ากว่าประมาณการ 
      ที่ตั้งไว้ จ านวน 5,953,857.64 บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพัน- 
      แปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.83 

                        ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ในระยะเวลาเก้าเดือนที่ผ่านมา  เทศบาล ฯ มีรายรับจริง  

  จ านวน 613,833,892.01 บาท (หกร้อยสิบสามล้านแปดแสนสามหมื่น- 
  สามพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทหนึ่งสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 85.68  
  ของประมาณการรายรับ จ านวน 716,430,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบหก- 
  ล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ด้านรายจ่าย เทศบาลใช้จ่ายเงินและก่อหนี้ 
  ผูกพันไปแล้ว จ านวน 440,319,128.18 บาท  (สี่ร้อยสี่สิบล้านสามแสน- 
  หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทสิบแปด-สตางค์)  คิดเป็นร้อยละ  
  61.46 คาดการณ์ว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้และเร่งรัดการใช้จ่าย          
  ให้เป็นไปตามเปูาหมาย 

              ปัจจุบัน เทศบาลนครระยองมียอดเงินสะสม จ านวน 400,328,647.35 บาท   
  (สี่ร้อยล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)  
  ฝากไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจ านวน 60,873,492.31 บาท  
  (หกสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)  
  มีเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เป็นค่าก่อสร้างอาคาร 
  ส านักงานเทศบาลหลังใหม่ จ านวน 1 สัญญา วงเงิน 150,000,000 บาท  
  (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) จะเริ่มส่งใช้เงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

  สาระส าคัญของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 
    เทศบาลนครระยองได้ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้นเป็นเงิน  
  757,100,000  บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) แยกเป็น 

              1. รายรับจากเงินรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ 
  ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า  
  จ านวน  473,648,000 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกแสนสี่หมื่น- 
  แปดพันบาทถ้วน) 
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              2. รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
     และเงินอุดหนุน ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    จ านวน 129,137,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่น- 
    เจ็ดพันบาทถ้วน) 

3. รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา จ านวน 92,090,000 บาท             
  (เก้าสิบสองล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

4. รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสวัสดิการทางสังคม   
  จ านวน 61,645,000 บาท (หกสิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

        และ 5. รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข  
  จ านวน  580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

             โดยในส่วนของรายรับจากเงินรายได้ของเทศบาล และเงินอุดหนุน 
  ทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก 
  ท าจ านวน  473,648,000  บาท  (สี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกแสนสี่หมื่น- 
  แปดพันบาทถ้วน)  มีการประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน  
  จ านวน 36,373,000 บาท (สามสิบหกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)   
  หรือคิดเป็นร้อยละ 8.32 โดยคาดการณ์ว่าจะมีรายรับเพิ่มข้ึนจากการ 
  จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งภาษีจัดสรรจากรัฐบาล  

            ส าหรับนโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณในปี พ.ศ. 2562  
  คณะผู้บริหารยังคงมีนโยบายในการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่าง 
  ประหยัดโปร่งใส เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  ต่อประชาชนและท้องถิ่น โดยยังคงส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจ 
  ต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่าง 
  เท่าเทียม ส่งเสริมอาชีพหรือเสริมทักษะด้านต่าง ๆ  เพ่ือยกระดับรายได้ 
  ของประชาชน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งท่องเที่ยวและสาธารณูปโภค 
  ให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  สังคมคนดีและสังคมแห่งการมีส่วนร่วม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียง น าดิจิทัลเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการให้เกิดความสะดวก 
  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไข 
  ปัญหาและการพัฒนาพื้นที่กับทุกภาคส่วน ตลอดจนตั้งงบประมาณรองรับ 
  ให้เพียงพอส าหรับการเผชิญเหตุกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดข้ึน  
  โดยมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือลดระดับความรุนแรง 
  และความสูญเสียอันอาจเกิดขึ้น  

              ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย จ านวน 757,100,000 บาท  
  (เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  แยกออกเป็น  4  ส่วน  คือ 

             1.) การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาลและเงิน 
  อุดหนุนทั่วไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
  เลือกท า จ านวน 473,648,000 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกแสน- 
  สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)  โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายแยกเป็น 
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        - งบบุคลากร จ านวน 178,324,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด- 
      ล้านสามแสนสอง-หมื่นสี่พันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ  37.65 

- งบด าเนินงาน  จ านวน  136,127,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบ- 
  หกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ  28.74 
- งบลงทุน จ านวน 130,802,500 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้าน- 
  แปดแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 27.61 
- งบรายจ่ายอื่น จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 
- และเป็นรายจ่ายงบกลาง จ านวน 28,364,500 บาท  
  (ยี่สิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)   
  หรือคิดเป็นร้อยละ 5.99 

             2.)  การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ 
  การจัดการศึกษาภาคบังคับ เป็นเงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า และเงิน 
  อุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินเดือนและสวัสดิการ 
  ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 129,137,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้า- 
  ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายแยกเป็น 

    - งบบุคลากร  จ านวน  128,516,300 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปด- 
      ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.52 

- งบด าเนินงาน จ านวน 199,300 บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพัน- 
  สามร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.15 

-     และเป็นรายจ่ายงบกลาง  จ านวน  421,400 บาท   
  (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.33 

                        3.)  การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 
  เป็นเงินส าหรับ สนับสนุนค่าอาหารเสริม  (นม)  ค่าอาหารกลางวัน    
  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาและค่าจัดการเรียน 
  การสอน (รายหัว)  จ านวน 92,090,000 บาท  (เก้าสิบสองล้านเก้าหมื่น- 
  บาทถ้วน)  โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายแยกเป็น 

- งบบุคลากร จ านวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)     
  หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.20 
- งบด าเนินงาน จ านวน 72,645,000บาท (เจ็ดสิบสองล้านหก- 
  แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 78.88 
- งบลงทุน จ านวน 900,000 บาท  (เก้าแสนบาทถ้วน)  
  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.98 
- งบเงินอุดหนุน จ านวน 18,356,000 บาท  (สิบแปดล้านสาม- 
  แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 19.93 
- และเป็นรายจ่ายงบกลาง จ านวน 9,000 บาท  (เก้าพันบาทถ้วน)   
  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 

                       4.) การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสวัสดิการ 
  ทางสังคม  เป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการและเบี้ยยังชีพ 
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  ผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 61,645,000 บาท (หกสิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่น- 
  ห้าพันบาทถ้วน) โดยตั้งงบประมาณในหมวดงบกลางทั้งจ านวน 

                      5.) การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข   
  เป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในเขตเทศบาล ในการด าเนินโครงการตาม 
  พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่น- 
  บาทถ้วน) โดยตั้งงบประมาณในหมวดงบเงินอุดหนุน ทั้งจ านวน 

  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง ประมาณการรายรับไว้  
  จ านวน  2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยน ามาตั้งเป็นรายจ่าย 
  ทั้งจ านวน  แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 

    - งบบุคลากร จ านวน  599,000 บาท  (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน- 
     บาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 29.95 

- งบด าเนินงาน  จ านวน  953,000 บาท  (เก้าแสนห้าหมื่นสาม- 
      พันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 47.65 

- งบลงทุน จ านวน 380,000 บาท  (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   
  หรือคิดเป็นร้อยละ 19.00 

- และเป็นรายจ่ายงบกลาง จ านวน 68,000 บาท (หกหมื่นแปดพัน- 
  บาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 3.40 

    งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล ประมาณการรายรับไว้   
     จ านวน 51,501,500 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

  โดยน ามาตั้งเป็นรายจ่ายทั้งสิ้น จ านวน  35,399,500 บาท  (สามสิบห้า- 
  ล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  แยกรายละเอียดได้ดังนี้          

- งบบุคลากร จ านวน 3,084,000 บาท (สามล้านแปดหมื่นสี่พัน- 
  บาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 8.71 
- งบด าเนินงาน จ านวน 2,582,000 บาท (สองล้านห้าแสนแปด- 
  หมื่นสองพันบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 7.29 
- งบลงทุน จ านวน 32,000 บาท  (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.09  
- งบรายจ่ายอื่น จ านวน  23,154,500  บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่ง- 
  แสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 65.41 
-  และเป็นรายจ่ายงบกลาง  จ านวน 6,547,000 บาท  
  (หกล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 18.50 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
  จ านวน 757,100,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสน- 
  บาทถ้วน) ด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 4 ปี  
  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มี 
      ความเป็นระเบียบและยั่งยืน      
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการจัดการระบบขนส่งมวลชนการจราจร 
  และความปลอดภัย                      

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อม  
  ภายใต้แนวทางเมืองคาร์บอนต่ า   

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองให้มีความรุ่งเรือง  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน   
  ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการเสริมสร้างสังคมคนดีและสังคมแห่งการ 

  มีส่วนร่วม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8  ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีความผาสุก 

  และมีการบริหารจัดการที่ดี  
 

                ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  
  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 3  วธิีการจัดท า 
  งบประมาณ ข้อ 23 “ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณา 
  ตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณ ในชั้นต้นแล้วให้เสนอ 
  ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณา 
  อนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว    
  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณ 
  รายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหาร 
  ท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม” 

      จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อสภาเทศบาลพิจารณาให้ความ 
  เห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับเนื่องจาก 
ประธานสภาเทศบาล    การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2562 เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและเอกสารค่อนข้างมาก ผมขอเสนอ 
  ว่าให้เราพิจารณาประมาณการรายรับก่อน และต่อด้วยงบประมาณรายจ่าย 
  ต่อด้วยงบกลาง และต่อด้วยงบประมาณรายจ่ายทีละกองงานตามเอกสาร  
  ไม่ทราบว่ามที่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  

  (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผมจะขอ 
        เริ่มจากประมาณการรายรับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 

  จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงประมาณการรายรับ ขอเชิญครับ  
  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลว่า ผมขออนุญาตแก้ไขตามเอกสาร 
  ที่แจกให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนี้ เนื่องจากว่ามีถ้อยค าที่อาจจะผิดพลาด 
  หรือตกหล่นไปบ้าง โดยขอแก้ไขที่ผิดพลาด และเพ่ิมเติมในส่วนที่ 
  ยังไม่เรียบร้อย ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงประมาณการรายรับขอเชิญครับ  

  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  
        ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ก่อนที่ผมจะมีการอภิปรายสอบถาม 

  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร ต้องขอกล่าวเล็กน้อยในเรื่อง 
  ของรายงานร่างงบประมาณประจ าปีที่ได้ส่งมาให้สมาชิกสภาเทศบาล 
  ได้พิจารณา คือปีนี้ท่านประธานสภาเทศบาลจะสังเกตเห็นว่างบประมาณปีนี้ 
  จะเป็นแฟูมที่ค่อนข้างใหญ่และหนากว่าปกติค่อนข้างมาก ผมคิดว่าน่าจะ 
  สืบเนื่องจากมีเพ่ิมเติมมาในเรื่องของโครงการและการประเมินราคาท่ี 
  กองวิชาการและแผนงานได้ใส่มาให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาดูด้วย  
  คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าหากมีสงสัยตรงไหนก็จะได้ไปเปิดดูได้ แต่สิ่งที่ 
  ผมต้องการจะสอบถามคือว่าหากมีความจ าเป็นที่จะต้องแสดงรายละเอียด 
  ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาดูนั้น ผมคิดว่าในครั้งต่อไปน่าจะมีการ 
  แยกแฟูมส าหรับโครงการกับเอกสารประมาณราคาไว้อีกแฟูมหนึ่งจะดีกว่า  
  สาเหตุคือเวลาที่พลิกเอกสารเพื่อไปดูงบประมาณในแต่ละกองงานนั้นจะ 
  ค่อนข้างพลิกล าบาก และคือแฟูมค่อนข้างใหญ่โตคือหนักมาก คือหากมีการ 
  จัดท าโดยการแยกแฟูมก็จะท าให้ถือง่าย และพลิกดูได้ง่าย ตรงนี้เป็น 
  ข้อเสนอแนะ โดยต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาล ท่านเลขานุการสภาเทศบาล  
  เพ่ือไปลองพิจารณาดูครับ ท่านประธานสภาเทศบาลครับส าหรับในเรื่อง 
  รายรับของเทศบาลนครระยอง คือในปี พ.ศ.2562 งบประมาณของ 
  เทศบาลนครระยองมีมากขึ้นเมื่อเทียบกับงบประมาณปี พ.ศ.2561  
  ขึ้นมาประมาณห้าสิบล้านบาท หากพิจารณาดูจากรายละเอียดลึกๆ แล้ว  
  ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงบอุดหนุนจากของภาครัฐเป็นหลัก เพราะว่าประมาณการก็ดี  
  หรือการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเองก็ไม่ได้เพิ่มข้ึน ประมาณการหมวด 
  ภาษีอากร ก็ประมาณเจ็ดสิบแปดล้านบาทเศษ จากปีก่อนประมาณแปดสิบ- 
  กว่าล้านบาท สิ่งที่ต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฝากไปยัง 
  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผมคิดว่า ณ ปัจจุบันนี้หลายๆ คน 
  จะบ่นกันว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ซึ่งเมื่อเทียบกับเมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมา  
  บ้านเมืองของเราก็มีการเจริญเติบโตขึ้นมาก มีการก่อสร้างในเรื่องของ 
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  ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ ฉะนั้นการจัดเก็บภาษีของเทศบาลถ้าหากว่ามี 
  การดูแลและจัดเก็บภาษีให้ละเอียดแล้วงบประมาณส่วนนี้ก็น่าจะเพ่ิมมากข้ึน  
  ก็จะท าให้เทศบาลมีเม็ดเงินที่จะมาบริหารบ้านเมือง และสร้างความสุข 
  ให้กับประชาชนได้มากกว่านี้ ขอให้ท่านประธานสภาเทศบาลพลิกเอกสาร 
  ไปในส่วนของรายรับที่เป็นตาราง ในหน้าที่ 25 สิ่งที่ต้องการจะกราบเรียน 
  ท่านประธานสภาเทศบาล และต้องการจะสอบถามไปยังผู้บริหารคือใน 
  หมวดของภาษีจัดสรร ตรงบรรทัดที่ 3 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรร 
  รายได้ สิ่งที่ต้องการจะสอบถามเพ่ือเป็นความรู้คือจ านวนที่ประมาณการไว้นั้น  
  คือหนึ่งร้อยสิบแปดล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2561 จ านวน 26.88 เปอร์เซ็นต์  
  ที่ต้องการจะสอบถามคือเงินจ านวนร้อยกว่าล้านบาทคือเป็นภาษีจัดสรร  
  หรือภาษีมูลค่าเพ่ิมอะไร ผมต้องการความกระจ่างเพ่ือเป็นความรู้ครับ  
  อีกตัวหนึ่งคือภาษีสุราซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 จ านวน 223 เปอร์เซ็นต์  
  เป็นสี่สิบสองล้านบาท คือแปลว่าเรามีการจัดเก็บภาษีสุรา คือคนบริโภคสุรา 
  มากขึ้นถึงสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่หรือไม่ อีกประเด็นหนึ่งคือในเรื่องของ 
  ภาษีสรรพสามิต คือปี พ.ศ.2561 มีจ านวนสี่สิบเก้าล้านบาท แต่ในปี  
  พ.ศ.2562 นี้ เป็นศูนย์ ลดลงร้อยเปอร์เซ็นต์ หมายความว่าภาษี 
  สรรพสามติเทศบาลไม่ได้หรือว่าอย่างไร พอดีผมอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ  
  จึงต้องการความกระจ่างตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่างแก่เพ่ือน 
  สมาชิกสภาเทศบาลในสภาเทศบาลแห่งนี้ให้รับทราบทั่วกัน ตามท่ีได้ 
  สอบถามในเอกสารหน้าที่ 25 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้  
  ถ้าสังเกตคือในปี พ.ศ.2560 คือหนึ่งร้อยสิบแปดล้านนั้นเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  ที่รัฐบาลจัดสรรอุดหนุนมาให้  และในปีต่อไปก็ให้ตั้งตามงบประมาณ 
  ของเดิม โดยรัฐบาลจะจัดสรรมาให้ ส่วนภาษีสุรา จ านวนสี่สิบสองล้านบาท  
  ซึ่ง จริงๆ แล้วต้องมาอยู่ตรงช่องภาษีสรรพสามิต คือเอกสารลงช่องผิดครับ  
  ต้องขออภัยด้วยครับที่เจ้าหน้าที่ที่จัดท าเอกสารได้ลงจ านวนตัวเลขผิดพลาด  
  คือที่ถูกต้องคือภาษีสุราไม่มีครับ คือจะไปรวมอยู่ที่ภาษีสรรพสามิตเลย 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
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นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนาถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 หน้าที่ 25  

  คือในปีนี้รายรับค่อนข้างจะลดลง จึงต้องการจะสอบถามว่าค่าเวชภัณฑ์ 
  ลดลงร้อยเปอร์เซ็นต์เลย คือไม่มีเลย ปีนี้ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และรายได้ 
  เบ็ดเตล็ดงบประมาณหายไปครึ่งหนึ่ง คือลดมากไป น่าจะลดลงประมาณ  
  20 เปอร์เซ็นต์ จึงต้องการจะสอบถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป 
  ยังผู้บริหาร ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามท่ี 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเกี่ยวกับค่าจ าหน่ายเวชภัณฑ์  
  คือในหลายปีที่ผ่านมารายรับจากคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง  
  จะส่งเข้ามาเป็นรายได้ของส านักการคลัง แต่ในปี พ.ศ.2562 รายได้ต่างๆ  
  ของคลินิกชุมชนอบอุ่นฯ จะให้คลินิกชุมชนอบอุ่นฯ รับและไปบริหารจัดการเอง 
  ปีนี้จึงจะไม่มีรายรับเข้ามา ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ตามท่ีท่านผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามเมื่อสักครู่นั้น คือผมไม่แน่ใจว่าเป็น 
  รายรับของเทศบาลจึงต้องสอบถามเพ่ิมเติมครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล    ในความหมายของท่านคือหากเป็นรายรับของเทศบาลก็น่าจะมีลงอยู่ใน 

  ประมาณการรายรับ ถูกต้องหรือไม่ครับ ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่กองวิชาการ 
  และแผนงาน เจ้าหน้าที่แต่ละกองงาน รวมถึงโรงเรียนในสังกัดแต่ละโรงเรียน  
  ที่ได้ส่งเอกสารรายละเอียดต่างๆ มาให้กองวิชาการและแผนงานเพ่ือรวบรวม 
  จัดท าเป็นร่างเทศบัญญัติฯ ท าให้ง่ายต่อการพิจารณา ต้องขอชื่นชมว่าจัดท า 
  เอกสารได้ค่อนข้างสมบูรณ์เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึง 
  ประมาณการรายรับ ต่อไปเป็นประมาณการรายจ่าย สมาชิกสภาเทศบาล 
  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงประมาณการรายจ่าย 
  ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
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นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่าย  
  ในส่วนของรายจ่ายงบกลางผมจะขออนุญาตสอบถาม คืองบกลางปีนี้มีอยู่ 
  ประมาณเก้าสิบล้านเศษ เข้าใจว่าเป็นงบในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ แต่จะมีอยู่งบประมาณหนึ่งที่ต้องการจะสอบถาม  
  คืองบส ารองจ่ายในปี พ.ศ.2561 มีการตั้งงบประมาณไว้ที่เจด็ล้านสองแสนบาท  
  แต่ในปี พ.ศ.2562 ตั้งไว้ที่เก้าล้านบาท ในรายละเอียดก็จะมีบอกว่าเพื่อใช้ 
  ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณะภัยเกิดข้ึน หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
  ในพ้ืนที่ในกรณีท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ในรายละเอียดก็มีการ 
  ชี้แจงโดยบอกไว้แล้วว่าตั้งไว้เพ่ืออะไรบ้าง สิ่งที่ต้องการจะสอบถามคือ  
  1.) ท าไมปีนี้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ิมมากขึ้นจากปีที่แล้วประมาณหนึ่งล้าน- 
  แปดแสนบาท 2.) งบส ารองจ่ายทุกๆ ปี เช่นในปีที่ผ่านมา คือปี พ.ศ.2561  
  จ านวนเจ็ดล้านสองแสนบาทนั้น ทางเทศบาลคือฝุายผู้บริหารได้มีการใช้ 
  งบประมาณตรงนี้ไปท าอะไรบ้าง จะยกตัวอย่างพอสังเขปได้หรือไม่ว่า 
  มีอะไรบ้าง อีกเรื่องหนึ่งคือจะเป็นนอกประเด็นครับ คือที่เมื่อสักครู่ 
  ที่ท่านประธานสภาเทศบาลได้บอกว่าต้องขอบคุณกองวิชาการและแผนงาน 
  ที่ได้ท างบประมาณปีนี้ได้ค่อนข้างละเอียดนั้น ผมขอปรึกษาท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล และท่านเลขานุการสภาเทศบาลว่าจะเป็นไปได้ 
  หรือไม่ว่าในกรณีร่างงบประมาณในปีต่อไปอาจจะขอเปลี่ยนเป็นแบบ 
  แท็บเล็ต หรือเป็นอะไรก็ได้ จะได้หรือไม่ครับ คือเราไม่ต้องพกเอกสาร 
  งบประมาณเล่มหนาแบบนี้ คือปัจจุบันนี้เป็นยุค 4g ไทยแลนด์ 4.0  
  หากว่าไม่ผิดระเบียบผมคิดว่าสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านคงเห็นด้วย 
  กับผมว่าในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติแต่ละครั้งพกไปมาท าให้เอกสาร 
  ร่างเทศบัญญัติฉีกขาดได้ และเมื่อสักครู่ผมเปิดเอกสารกลับไปกลับมา 
  ปรากฏว่าหาเอกสารไม่ถูกแล้ว จึงต้องการเรียนท่านประธานสภาเทศบาลว่า 
  มีความเป็นไปได้หรือไม่ และเพ่ือความสะดวก เพราะว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยี 
  ไปไกลแล้ว ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา คือพกเครื่องเดียวเล็กๆ ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล    ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้บันทึกถ้อยค าไว้แล้วครับ เชิญสมาชิกสภา 

  เทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  
  ต่อไปจะเป็นการพิจารณางบกลาง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
  จะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับงบกลางขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล นายสมชาย แสงสุขขา 
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นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย แสงสุขขา 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  

  เราก็ใช้เวลาในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติมาพอสมควรแล้ว ผมขอเสนอให้ 
  พักการประชุม 15 นาที ครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล    ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา ได้เสนอให้พัก 

  การประชุมเป็นเวลา 15 นาที ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องครับ 

      (  -พักการประชุม ตั้งแต่เวลา 15.10 – 15.25 น.-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ผมขอประชุมต่อครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล    ประสงค์จะสอบถามถึงงบกลางหรือไม่ครับ   

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  
  เกี่ยวกับงบกลาง ต่อไปจะเป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของ 
  ส านักปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือ 
  สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของส านักปลัดเทศบาลขอเชิญครับ  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในหน้าที่ 164 ค่าเครื่องตรวจวัดแก๊ส  
  แบบพกพา งบประมาณจ านวน 110,000 บาท ผมจ าได้ว่าปีที่แล้ว 
  งบประมาณในปี พ.ศ.2561 ได้ตั้งงบประมาณไว้จ านวน  90,000 บาท  
  จ านวน 2 เครื่อง แต่ในป ีพ.ศ.2562 ตั้งงบประมาณไว ้จ านวน 110,000 บาท  
  จ านวน 1 เครื่อง ระยะวัดอยู่ที่ 3 เมตร หรือ 10 ฟุต แต่ของปีที่ผ่านมาในปี  
  พ.ศ.2561 จ านวน 2 เครื่อง ต้ังงบประมาณไว้ จ านวน  90,000 บาท  
  ระยะวัดอยู่ที่ 20 ฟุต ซึ่งความจริงแลว้เครื่องตรวจวัดแก๊สนัน้มีจ านวน 2 เครื่อง  
  ผมว่าก็น่าจะเพียงพอ ไม่ทราบว่าในปีที่ผ่านมาการใช้เครื่องมือไม่ได้มีการ 
  บ ารุงรักษาหรืออย่างไร และในหน้าที่ 170 เครื่องตีเสน้จราจร 294,000 บาท  
  ตรงนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่ามีความจ าเป็น ซึ่งในเขตเทศบาลเราหากมีการ 
  ก่อสร้างถนนก็จะได้มีเครื่องดังกล่าวนี้ไปตีเส้นจราจรได้ทันท่วงทีโดยไม่ต้อง 
  รอนาน ตรงนี้ผมเห็นด้วย แต่ไม่ทราบว่าจะซื้อหรือไม่เพราะเห็นว่าในปี พ.ศ.2561  
  ได้ตั้งงบประมาณตรงนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้ซื้อ ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่างแก่ 
  สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถาม 
  เกี่ยวกับเรื่อง ค่าเครื่องตรวจวัดแก๊ส แบบพกพา คือในปีที่แล้วเทศบาลมีอยู่  
  จ านวน 2 เครื่อง แต่เป็นแบบวัดแก๊สแบบลอย คือบนพ้ืน ส่วนตัวนี้ที่ตั้ง 
  งบประมาณไว้ในปี พ.ศ.2562 เป็นเครื่องตรวจวัดแก๊สที่ลงไปในบ่อ  
  หรือในท่อ เช่น หากมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปส ารวจในบ่อน้ าเสีย ก็จะต้อง 
  มีการตรวจวัดปริมาณแก๊สในบ่อก่อนที่จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไป หากว่าส่ง 
  เจ้าหน้าที่ลงไปแล้วไม่มีการตรวจวัดแก๊สก่อน ก็อาจจะท าให้เกิดอันตราย 
  กับเจ้าหน้าที่ที่ลงไปได้ ซึ่งเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลก็คงเคยเห็นในข่าวว่า 
  มีการลงไปในบ่อแล้วไม่ได้ตรวจวัดแก๊สก่อน พอลงไปแล้วไม่มีอากาศหายใจ  
  จึงขอเรียนให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  

  ในงบประมาณรายจ่ายของส านักปลัดเทศบาล ผมมีข้อสงสัยเพื่อขอเป็น 
  ความรู้ ฝากเรียนถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร  
  ให้ท่านประธานสภาเทศบาล เปิดไปท่ีหน้า 151 มีการตั้งงบประมาณ 
  รายจ่ายค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย คือ รปภ.ที่จะคอยดูแลบริเวณ 
  ส านักงานเทศบาล บริเวณสวนสาธารณะสวนศรีเมือง ที่ตั้งงบประมาณไว้  
  จ านวน 1,260,000 บาท หากว่าเฉลี่ยเป็นเดือนเท่ากับเดือนละ  
  105,000 บาท แต่ในรายละเอียดไม่ได้มีการบ่งบอกว่าอัตราจ้างจ านวน 
  กี่คน ผมจึงสงสัยว่าท าไมตั้งงบประมาณไว้จ านวนมาก และขออนุญาตข้าม 
  กองงานไปยัง หน้าที่ 250 ซึ่งเป็นของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  โดยมีค่าจ้างเหมาในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวกับ 
  การจ้าง รปภ.อีกเช่นกัน โดยมีการตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 729,000 บาท  
  แต่ไม่ได้มีการบอกว่าอัตราจ้างจ านวนกี่คน และ รปภ.ที่ดูแลนั้นดูแลตลอด  
  24 ชัว่โมง หรือว่าดูแล 8 ชัว่โมง ซึ่งหากว่าเป็น 24 ชั่วโมง ก็อาจจะต้องมี 
  การท างาน 3 ช่วงเวลา คือช่วงเวลาละ 8 ชัว่โมง จึงต้องการจะทราบความ 
  กระจ่างว่าท าไมถึงตั้งงบประมาณไว้ขนาดนี้ อัตราจ้างจ านวนกี่คน  
  และมีการแบ่งเวลาในการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างไร ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  
        ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในเรื่องของการพิจารณางบประมาณของ 

  ส านักปลัดเทศบาลความจริงก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย คือเป็นงานเหมือนเดิม 
  ทุกปี เพียงแต่ว่าปีนี้จะมีในเรื่องของงบลงทุนซึ่งเพ่ิมมาค่อนข้างมาก 
  จ านวนยี่สิบหกล้านบาทเศษ ให้ท่านประธานสภาเทศบาล เปิดไปที่หน้า 159  
  ผมมีเรื่องที่ต้องการขอความกระจ่างจากผู้บริหาร คือเรื่องค่าท่ีดินและ 
  สิ่งก่อสร้างเพ่ือใช้ปรับปรุงอาคารส านักเทศบาลนครระยองหลังเดิม  
  ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 25,840,000 บาท ในรายละเอียดจะมีบอกว่า 
  ปรับปรุงอะไรบ้าง เช่น หลังคา ฝูา เพดาน สิ่งที่ผมต้องการเรียนถามคือว่า 
  ในเรื่องที่ว่าจะมีการปรับปรุงนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนบ้าง  
  และในเรื่องของวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ 
  ส านักงาน เพราะที่ผ่านมา และในปีนี้ก็มีการตั้งงบประมาณเพ่ีอขอซื้อ 
  เครื่องปรับอากาศ ถ้าจ าไม่ผิดสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มีการพิจารณาอนุมัติ 
  ในเรื่องจัดซื้อเครื่องปรับอากาศให้กับทางส านักปลัดเทศบาลอยู่ จ านวนสิบกว่าเครื่อง  
  ที่ได้มีการอภิปรายไป แต่ที่ผมต้องการจะเรียนถามคือว่าหากมีการปรับปรุงแล้ว 
  จะเอาไปใช้อะไรบ้าง หรือจะรื้อถอนออกไปใช้อย่างอ่ืน หรือไม่ได้ใช้  
  หรือจะไปซื้อใหม่ ขอรายละเอียดตรงนี้ด้วย อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องรายจ่ายอ่ืนๆ  
  คือ ค่าจ้างสถาบันหรือผู้เชี่ยวชาญส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 30,000 บาท  
  คือเป็นเหมือนเช่นทุกปี โดยมีการตั้งงบประมาณไว้เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ 
  ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่เทศบาล ถ้าผมจ าไม่ผิดก็คือ 
  มีการประเมินเพ่ือจะมีการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานเทศบาลของเทศบาล 
  นครระยอง ซึ่งในปีนี้ผมยังไม่เห็นว่ามีการตั้งงบประมาณส าหรับโบนัสไว้ 
  ในส่วนตรงไหนบ้าง จึงต้องการจะสอบถามรายละเอียดตรงนี้ว่ามีการส ารวจ 
  ความพึงพอใจแต่ว่าเงินที่จะจ่ายโบนัสให้กับพนักงานเทศบาลนครระยองนั้น 
  มีหรือไม ่และจะไปจ่ายตรงไหนบ้าง ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองท่านที่ได้สอบถาม  
  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเก่ียวกับเรื่องงบประมาณส าหรับ 
  จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) โดยเราตั้งงบประมาณไว้ 
  ตามเกณฑ์มาตรฐานาของกรมฯ และเทศบาลได้จ้าง รปภ. มาท าหน้าที่ 
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  ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็นแต่ละช่วงเวลาไป ตามระเบียบ  
  และตามที่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเก่ียวกับเรื่องงบประมาณ 
  ก่อสร้างปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลนครระยองหลังเดิม คือหลังจาก 
  สร้างอาคารส านักงานเทศบาลนครระยองหลังใหม่เสร็จแล้ว จะย้ายเจ้าหน้าที่ 
  ทั้งหมดไปที่อาคารส านักงานเทศบาลนครระยองหลังใหม่ และจะน า 
  งบประมาณตรงนี้มาปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลนครระยองหลังเดิม  
  โดยโครงสร้างยังเหมือนเดิมทั้งหมดเพียงแต่ท าการปรับปรุงหลังคา ฝูา  
  เพดาน และอาจจะมีปรับปรุงพ้ืนห้องใหม่ให้เหมาะสมแก่การท างานของ 
  แต่ละกอง เช่น แต่ละกองงานอาจจะอยู่รวมกันด้านซีกหนึ่งของอาคารเลย  
  ส่วนห้องท่ีเหลืออาจจะจัดเป็นห้องประชุม และที่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล  
  สอบถามเรื่องแอร์นั้น คืองบประมาณที่ไว้คือจะน าไปชดเชยแอร์ตัวเก่า 
  ที่หมดอายุการใช้งาน ส่วนที่ยังสามารถใช้ได้อยู่ก็คิดว่าน่าจะมาใช้ในห้อง 
  ต่างๆ ที่ปรับปรุงใหม่ ส่วนเรื่องจ้างสถาบันหรือผู้เชี่ยวชาญส ารวจความ 
  พึงพอใจนั้นขณะนี้ได้ศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ที่ประเมินเพ่ือรับโบนัส เงินโบนัสนั้น 
  จะเอาจากเงินเหลือจ่ายปลายปี โดยจะตั้งงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง  
  จึงขอกราบเรียนให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  
  เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของส านักปลัดเทศบาล ต่อไปจะเป็นการ 
  พิจารณางบประมาณรายจ่ายของกองวิชาการและแผนงาน สมาชิกสภา 
  เทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณ 
  รายจ่ายของกองวิชาการและแผนงานขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  
  เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของกองวิชาการและแผนงาน ต่อไปจะเป็นการ 
  พิจารณางบประมาณรายจ่ายของส านักการคลัง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
  ประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของส านักการคลัง 
  ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา   

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย แสงสุขขา 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมได้อ่านในไลน์โทรศัพท์ของผม 

  คือเวลานี้ส านักการคลังได้ให้บริการการเสียภาษีถึงบ้าน ผมคิดว่าปีหน้า 
  เทศบาลคงจะมีรายได้เข้ามามากกว่าปีนี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายรักเร่  ส าราญรื่น 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายรักเร่  ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ในหน้าที่ 185 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ผมดูแล้วว่าแต่ละกองงานจะ 
  ซื้อรถจักรยานยนต์ 110 ซีซี อยู่ 3 กองงาน เมื่อสักครู่ คือ ของส านักปลัดเทศบาล  
  และของส านักการคลัง ต่อไปก็จะมีของกองช่าง โดยมีการตั้งงบประมาณไว้ 
  เป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะรวมทั้งหมด จ านวน 5 คัน ผมต้องการทราบ 
  เพ่ือเป็นความรู้ว่า ณ ขณะนี้รถจักรยานยนต์ที่เทศบาลซื้อมา ผมสังเกตดูว่า 
  เทศบาลก็ไม่เห็นว่าจะมีการใช้รถจักรยานยนต์ไปไหนเท่าไร ส่วนใหญ่เห็นว่า 
  ใช้แต่รถยนต์ทั้งนั้นเลย จึงต้องการจะทราบว่ารถจักรยานยนต์มีความจ าเป็น 
  มากน้อยเท่าไร และขออภิปรายต่อจากที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายสมชาย  แสงสุขขา ขออนุญาตเอ่ยนามครับ เกี่ยวกับเรื่องการเก็บภาษี  
  ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่มีประชาชนบอกมาว่าการส่งหนังสือของ 
  เจ้าหน้าที่ส านักการคลังเวลาที่ไปเก็บภาษีนั้นค่อนข้างจะไม่ถึง และพอเลย 
  ก าหนดการช าระภาษีไปประชาชนเขาก็จะโดนค่าปรับเนื่องจากมาเสียภาษี 
  ล่าช้า จึงต้องการจะทราบว่าพอจะมีแนวทางอย่างไรที่ไปเก็บภาษีตาม 
  บ้านเรือนประชาชน ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีครับ ก็ขอให้โครงการนี้ 
  ท าตลอดไป เพ่ือที่ประชาชนจะได้ไม่เกิดปัญหาว่าได้รับหนังสือบ้าง ไม่ได้รับ 
  หนังสือบ้าง จึงต้องการฝากเรื่องนี้กับท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป 
  ยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามถึงความก้าวหน้าของ 
  ส านักการคลังในการจัดเก็บภาษี ส่วนที่มีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลถาม 
  เกี่ยวกับเรื่องรถจักรยานยนต์ในหลายๆ กองงาน ซึ่งจริงๆ แล้ว  
  แต่ละกองงานจะมีการใช้รถจักรยานยนต์ทุกวัน โดยเฉพาะส านักการคลัง 
  ต้องน ารถจักรยานยนต์ไปใช้ในการส ารวจต่างๆ เช่น เมื่อมีประชาชนมา 
  แจ้งว่าบ้านเช่าไม่มีคนเช่าแล้ว เจ้าหน้าที่ส านักการคลังก็ต้องรีบไปดูเลยว่า 
  จริงหรือไม่ เพ่ือที่เทศบาลจะได้ลดค่าภาษีลงไป หรือออกไปส ารวจอะไรต่างๆ  
  จึงจ าเป็นต้องใช้รถจักรยานยานยนต์เพ่ือเข้าออกตามซอยต่างๆ ซึ่งจะคล่องตัว 
  กว่าการใช้รถยนต์ และที่แต่ละกองงานของบประมาณมานั้น ผมได้พิจารณา 
  ถึงความจ าเป็นแล้วจึงอนุมัติให้ซื้อ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
  ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าส านักการคลังส่งหนังสือไปยังบ้านต่างๆ แล้วหนังสือ 
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  ไม่ถึงนั้น ส านักการคลังได้ส่งไปไปรษณีย์ ซึ่งไปรษณีย์กับเทศบาลได้มี 
  ข้อตกลงกันว่าเทศบาลจะจ่ายค่าส่งหนังสือให้กับไปรษณีย์เป็นรายเดือน  
  แต่ที่ว่าหนังสือจะถึงผู้รับหรือไม่นั้นผมไม่มั่นใจว่าสาเหตุมาจากอะไร  
  แต่ส านักการคลังได้ส่งหนังสือไปยังบ้านต่างๆ แน่นอนครับ ซึ่งผมเองก็ไม่ 
  ต้องการที่จะพาดพิงยังหน่วยงานอื่นๆ เรื่องนี้ผมจะไปสอบถามอีกครั้งหนึ่ง 
  ว่าเทศบาลส่งไปแล้วท าไมถึงหนังสือไม่ถึงผู้รับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  
  เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของส านักการคลัง ต่อไปจะเป็นการพิจารณา 
  งบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
  จะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษาขอเชิญครับ  

      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ    - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล       
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานสภาเทศบาลครับ พลิกไปที่หน้า 216   
         ท่านประธานสภาเทศบาลครับ กองการศึกษาปีนี้งบประมาณค่อนข้างมาก
       เทศบาลกม็ีบุคลากรเพ่ิมข้ึนค่อนข้างมากเหมือนกัน ในส่วนของรายจ่ายจึง 
      มากตาม ในหน้า 216 ค่าปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6  

  และอาคารเรียน 7 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ท่านประธานสภา
   เทศบาลครับ ผมไม่เคยเข้าไปนานแล้ว แต่เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเข้าไป 
   รู้สึกว่าอึดอัด อาคารเต็มไปหมด สนามก็มีพ้ืนที่อยู่นิดเดียว เข้าใจว่าท่านผู้บริหาร 

  คงจะไปปรับปรุงสนามหญ้า แต่ด้วยเหตุที่ว่าเด็กนักเรียนที่เล่นกีฬาฟุตบอล 
  ใช้สนามค่อนข้างบ่อย ซ่ึงมีสนามหญ้าตรงนี้ก็ดี แต่ว่าคงจะอยู่ได้ไม่กี่วัน 
  ถ้าเป็นสนามหญ้า ผมจึงมีความเห็นว่าน่าจะปรับปรุงเป็นสนามหญ้าเทียม 
  เพ่ือให้เด็กได้ออกก าลังกาย และสนามก็ไม่เสียหายมาก เด็กเตะบอล 3 - 4 วัน  
  หญ้าที่ปลูกไว้ก็ตายหมดแล้ว หากว่าเป็นสนามหญ้าเทียมอายุการใช้งานก็จะ 
  นานกว่า จึงต้องการจะน าเสนอท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง  
  ผู้บริหารว่าถ้าเป็นไปได้ควรเพ่ิมงบประมาณเพ่ือท าเป็นสนามหญ้าเทียม 
  ให้เด็กได้ออกก าลังกาย และท ารั้วรอบขอบชิดให้ดี เป็นสนามกลางแจ้งก็ได้ 
  และโครงการหนึ่งของโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ค่าปรับปรุงระบบ 
  ไฟฟูา ผมเคยพูดในที่ประชุมแผนมาแล้วครั้งหนึ่ง ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง  
  เพราะว่าหลายโรงเรียนก็มีอาคารเก่า ๆ น่าจะมีการน าเสนอของบประมาณ 
  เข้ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ คืออาคารเก่า สายไฟก็คงเก่ามาก 
  อายุการใช้งานหลายปีแล้ว อาคารส่วนใหญ่อย่างเช่นโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม 
  อายุการใช้งานเป็นสิบปีขึ้นไป ผมเห็นด้วอย่างยิ่ง ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
 
 



 26 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

   นายสมชาย  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา  
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ 

  ให้เปิดไปทีห่น้า 224 ดูค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในค่าก่อสร้างห้องน้ า  
  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ในงบประมาณ จ านวน 1,300,000 บาท  
  ตรงนี้คือสถานที่ในโรงเรียน ผมมองไม่ออกว่าอยู่ตรงไหน จะมีตัวอย่างให้ 
  เห็นหรือไมค่รับ เพราะว่าดูแล้วแคบ แต่ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องท า 
  ต้องการจะให้ดูสถานที่ให้เหมาะสม เพราะนักเรียนก็เพ่ิมขึ้นทุกปี ๆ  
  ผมไม่ได้คัดค้านอะไร แต่ขอให้ดูสถานทีด่้วย อีกเรื่องหนึ่ง หน้า 225  
  ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล และสนามบาสเก็ตบอล ของโรงเรียนนครระยอง 
  วิทยาคม ผมไม่ได้จะขัดครับ คือ ต้องการจะให้ท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
  เพราะว่าน างบประมาณไปท าไม่ใช่น้อย จ านวน 3,500,000 บาท  
  ไม่ใช่ท าในบริเวณโรงเรียน แต่ไปท าในที่ของวัด บริเวณหลังโรงเรียน 
  อย่าลืมนะครับว่าวัดนี้เป็นนิติบุคคล มีโฉนดพร้อมที่จะน างบประมาณไป 
  ด าเนินการ โดยเจ้าของสถานที่ไม่ให้ จะเดือดร้อนภายหลัง ผมต้องการ 
  จะท าให้ถูกต้อง คือต้องไปท าประชาคมกับประชาชนก่อนว่าเขายอมหรือไม่ 
  เมื่อประชาชนยอม คุณก็ต้องขออนุญาตใช้ของวัด จะผ่านเจ้าอาวาส 
  องค์เดียวไม่ได้ คือเจ้าอาวาสไม่มีสิทธิจะอนุญาต ทางท่ีดีผมว่าท าการเช่า 
  จะดีกว่า โดยเช่าที่ของวัดเป็นรายปี หรือสองปี คือต้องการจะให้ท า 
  ให้ถูกต้อง  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล  นายสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล     - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนคระยอง  

  เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในเรื่องงบประมาณของกองการศึกษา
   ซึ่งถ้าหากว่ามีการพิจารณาแล้วดูกันอย่างละเอียดจะเห็นว่าปีนี้จะมี 

  งบประมาณในการก่อสร้าง ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่อนข้างมาก  
  ที่มีสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านได้อภิปราย คือเป็นห่วงเป็นใยว่ามีการ 
  ก่อสร้างคุ้มค่าหรือไม่ ถูกหรือไม่ ถูกวิธีหรือไม่ หรืออะไรก็แล้วแต่ 
  สิ่งที่ผมต้องการจะกราบเรียน และต้องการจะเสนอแนะอีกเรื่องหนึ่ง  
  คือเรื่องของในการก่อสร้างอาคารต่างๆ ซึ่งปีนี้มีค่อนข้างมาก ยกตัวอย่าง 
  เช่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ที่ขออนุมัติสร้างในเรื่องของ 
  โรงอาหาร และอาคารเอนกประสงค์ เป็นเงิน 30,000,000 บาท 
  อาจจะมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ แต่สิ่งที่ผมต้องการจะกราบเรียน  
  ท่านประธานสภาเทศบาลในเรื่องของการก่อสร้าง และความคุ้มค่า  
  จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองที่ผ่านมา 
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  หลายๆ ปี จะมีการสร้างในเรื่องของ อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ 
  อะไรต่างๆ ที่ค่อนข้างมาก อย่างที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์   
  สุรนารถ ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ ขออนุญาตที่เอ่ยนาม คือพอเข้าไปที่โรงเรียน 
  ก็จะเห็นแต่สิ่งก่อสร้างมากมาย สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากไปกว่านั้นคือในเรื่อง 
  ของคุณภาพในการก่อสร้างมาก ถ้าจะสังเกตดีๆ ว่าช่วงที่ผ่านมา เช่นปีที่แล้ว 
  ช่วงหน้าฝน ผมได้ยินข่าวบ่อยๆ ว่าสถานศึกษาของเทศบาลนครระยอง 
  ยกตัวอย่าง คือ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าจะมีปัญหาในเรื่องของหลังคารั่ว 
  และฝูามีน้ าหยดลงมาอาคารเรียนสร้างความเสียหายให้กับนักเรียนและครู 
  เพราะฉะนั้นผมจึงต้องการจะฝากไว้ และเป็นห่วงเป็นใยว่าในการก่อสร้าง  
  บางครั้งถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องท า แต่หากว่าท าไปแล้ว ต้องการจะให้ 
  เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่เทศบาลจะต้องจ่ายไป ซึ่งท่าน นายกเทศมนตรี 
  ก็ได้มีการพูดย้ าอยู่เสมอว่าจะต้องใช้งบประมาณให้คุ้มค่ากับภาษีของ 
  ประชาชน สิ่งที่ผมต้องการจะกราบเรียนว่าในการก่อสร้างผมทราบดีว่า 
  มีการออกแบบตามหลักของมาตรฐาน ของกระทรวงแต่สิ่งที่จะท าให้งาน 
  ก่อสร้างออกมาดี ซึ่งถ้าหากว่าผู้รับเหมามีประวัติการก่อสร้างที่ไม่ดี  
  เทศบาลควรจะพิจารณาเป็นพิเศษ อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องการจะกราบเรียน 
  ฝากไว้คือในเรื่องของผู้ตรวจงาน หรือคณะกรรมการที่ตรวจงานจะต้องให้ 
  ความส าคัญในเรื่องของการท างาน การส่งงานของผู้รับเหมา เพราะถ้าหาก 
  ว่ามีการปล่อยปะละเลยเหมือนอย่างที่ผ่านมา ปัญหาต่างๆ จะเกิดขึ้นมา 
  แบบนี้ เหมือนเช่นทุกปี ในหน้าที่ 225 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อใช้ในการเป็นรายจ่ายในการ 
  ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน จ านวน 150,000 บาท ตรงนี้ผม 
  คิดว่าบางครั้งการก่อสร้างอาคารต่างๆ ผู้รับเหมาอาจจะมีการรับประกัน 
  งานให้ 1 ปี แต่หลังจาก 1 ปีไปแล้วพังเลย ซึ่งอันนี้จ าเป็นต้องมาตั้ง 
  งบประมาณเพ่ือจะไปซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆ ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นวงเงิน 
  ที่น่าจะน าไปท าอย่างอ่ืนให้เกิดประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากกว่านี้  
  จึงต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหาร 
  ให้ชว่ยดูในเรื่องของมาตรฐาน และการท างานของผู้รับเหมา และในหน้าที่ 214  
  เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อย่างที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
  คือค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง  
  จ านวน 9,647,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงมา มีรายละเอียด 
  คือ อาคาร คสล. 2 ชั้น กว้าง 12 เมตร ยาว 19.5 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ 
  ไม่น้อยกว่า 297 ตารางเมตร งบประมาณเก้าล้านกว่าบาทครับ ขอให้ตรงนี้ 
  ใช้งบประมาณให้คุ้มค่าด้วย โดยมีการก่อสร้างที่ถูกต้อง และได้มาตรฐาน  
  ให้คุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่จ่ายไป เพราะหากคิดเป็นตารางเมตรแล้ว 
  จะตกตารางเมตรหนึ่งเกือบ 20,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงมาก  
  การใช้งานน่าจะได้ใช้ไดน้านๆ อีกเรื่องหนึ่งคือในหน้าที่ 215 อาคารของ 
  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม อาคารเอนกประสงค์ชั้นล่างซ่ึงเป็น 
  โรงอาหาร ชั้นบนอาจจะเป็นอาคารเอนกประสงค์ ต้องการจะกราบเรียน 
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  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าขอให้ดูและพิจารณา 
  ผู้รับเหมา และการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน ผมไม่ต้องการให้มีปัญหาว่า 
  จะต้องมาตั้งงบประมาณเพ่ือมาขอซ่อมแซมปรับปรุงอีก อีกเรื่องหนึ่ง 
  คือในหน้าที่ 224 ในหมวดของค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเช่นกัน สิ่งที่ผม 
  ต้องการจะกราบเรียนและต้องการจะสอบถามคือค่าก่อสร้างห้องน้ า 
  ของโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) ซ่ึงตั้งไว้ จ านวน 1,300,000 บาท 

   รายละเอียดบอกว่าเป็นการก่อสร้างห้องน้ า จ านวน 1 หลัง กว้างไม่น้อยกว่า  
  3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 18.50 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
  64.75 ตารางเมตร รายละเอียดไม่มีว่าจะสร้างได้ทั้งหมดกี่ห้อง จึงต้องการ 
  จะทราบรายละเอียดตรงนี้ เพราะว่าเป็นงบประมาณค่อนข้างสูง ขอความ 
  กระจ่างตรงนี้กับท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหารด้วย 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา    -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล    
สมาชิกสภาเทศบาล     ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

   เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ หน้าที ่224 ไม่ใช่ผมไม่เห็นด้วยนะครับ  
  แต่ดูแล้วหลังอาคารเรียน 2 ห้องน้ ายาวมาก ซึ่งยาว 18.50 เมตร   
  ถือว่าค่อนข้างยาวเกือบสุดอาคารเลย ท าให้มองแล้วไม่สวยงาม  
  ผมว่าควรจะเป็นประมาณเกือบ 10 ห้อง คือค่อนข้างจะมากเพราะว่าเนื้อที่ 
  จ ากัด ผมเกรงว่าจะท าให้บดบังทัศนียภาพของโรงเรียน อาคารเรียนที่ 
  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม ผมเห็นว่ามีห้องน้ าอยู่ทุกชั้นถ้าผมจ าไม่ผิด  
  ข้างล่างจะเป็นโรงยิม หากว่าท าท่ีโรงยิมได้จะดีกว่า คือที่ตรงอาคาร 
  อเนกประสงค์ จะได้ไม่บดบังทัศนียภาพและท าให้โรงเรียนมองแล้วดูโล่ง  
  และสวยงาม ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ    
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านที่ได้สอบถามเก่ียวกับเรื่อง 

  งบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษาเพ่ือความกระจ่าง เรื่องแรกที่ 
  สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนสาธิตนครระยอง 
  ท าสนามหญ้า แตเ่ดิมเขาขอมาเป็นหญ้าเทียมเหมือนกัน ผมจึงปรึกษา 
  สถาปนิกว่าหญ้าเทียมกับหญ้าแท้อันไหนจะดีกว่ากัน สถาปนิกแนะน าผม 
  ว่าควรจะเป็นหญ้าแท้ แต่ขอให้ดูแลให้ดี หากว่าเป็นหญ้าเทียมพ้ืนใต้ล่าง 
  จะต้องเทคอนกรีต และปูหญ้าเทียมด้านบน ซึ่งความร้อนจะระอุขึ้นมา 
  คือจะร้อนตลอดเวลา เขาบอกว่าหญ้าเทียมถ้าอยู่กลางแจ้ง และไม่มีหลังคา 
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  จะท าให้ไม่มีความคงทน คือต้องอยู่แตใ่นร่ม แตห่ากว่าเป็นหญ้าแท้  
  และดูแลให้ดี และให้เด็กรู้จักการใช้ รู้จักเวลาในการใช้คือควรจะให้หญ้า 
  ได้พักผ่อนบ้าง เพราะว่าต่อไปสภาพภูมิทัศน์ในโรงเรียนจะเขียวชอุ่ม 
  แบบธรรมชาติจริงๆ ผมจึงแนะน าโรงเรียนไปว่าจะขออนุมัติใหท้ าสนามหญ้า 
  เป็นหญ้าแท ้ส่วนเรื่องการก่อสร้างอาคารเรียนห้องน้ า โดยเฉพาะห้องน้ า 
  ของโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จะสร้างทีห่ลังอาคาร 2  
  ซึ่งมีพ้ืนที่ที่สามารถสร้างได้ ยาวประมาณ 18 เมตร ได้แก่ ห้องน้ าผู้หญิง 
  จ านวน 6 ห้อง ห้องน้ าผู้ชาย จ านวน 3 ห้อง มีอ่างล้างหน้า และมีอะไรพร้อม

   และความกว้างห้องละ 1 เมตรคงไม่ได้ หากคนตัวอ้วนเข้าไป หมุนตัวไม่ได้ 
  คือเดินหน้าเข้าไปและต้องถอยหลังออกมา เกรงว่าการใช้งานจะไม่คล่องตัว 
  จึงต้องให้เป็นมาตรฐานของช่างออกแบบ ส่วนเรื่องการก่อสร้างอาคาร เรียน 
  คงจะไประบุผู้รับจ้างไม่ได้ เนื่องจากว่าปัจจุบันมีการประมูลด้วยระบบ  
  E-bidding โดยต้องยื่นไปที่กรมบัญชีกลางเท่านั้น และยังไม่ทราบเลยว่า 
  มีใครบ้างที่มาเป็นผู้รับจ้างที่ซื้อ รายชื่อทั้งหมดจะอยู่ที่กรมบัญชีกลาง 
  ซ่ึงไม่สามารถทราบข้อมูลได้ คือหากท่านใดทราบและไปประกวดราคาให้ 
  ไปเสนอกันที่กรมบัญชีกลาง ท่านใดได้ให้ราคาต่ าสุด ถูกระเบียบที่สุด 
  ก็จะเป็นผู้รับจ้างไป แต่เมื่อได้ผู้รับจ้างมาถูกระเบียบแล้ว ผมจะก าชับช่าง 
  คุมงานอย่างละเอียด เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังว่าหลังจากการก่อสร้าง 
  ไปแล้ว เกิดหลังคารั่ว ฝูาเพดานหล่น หรืออะไรต่างๆ ขอบคุณท่านประธาน  
  สภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    ท่านต่อไปเลยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา  
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมขอความกระจ่างเรื่องสนาม 

  บาสเก็ตบอล และสนามฟุตบอล จากท่านผู้บริหารผ่านท่านประธานสภา 
  เทศบาลด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา    
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ครับก็
      ต้องขออภัยนะครับที่ลืมตกหล่นไปเรื่องหนึ่งที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
      ขอเอ่ยนามนะครับ ท่านสมชาย  แสงสุขขา ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง  
         สนามฟุตบอลและสนามบาสเก็ตบอล ซึ่งเรื่องนี้แตเ่ดิมก่อนตั้งงบประมาณ  

  ผมได้ไปหารือนอกรอบกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา 
  ว่าผมต้องการจะส่งเสริมในด้านกีฬา ในเด็กโต เนื่องจากว่านักเรียนใน 
  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม ซึ่งตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษา 
  ตอนปลาย มีความสามารถด้านกีฬามาก ปัจจุบันไดไ้ปเป็นตัวแทนนักกีฬา 
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  ทีมชาติหลายคน ซึ่งผมเล็งเห็นว่าถ้าหากว่าเทศบาลมีพ้ืนที ่และมีสนามที่ให้ 
  นักกีฬาได้แสดงออกถึงทักษะ จนสามารถน าไปสู่การสร้างอาชีพให้กับตนเองได้  
  ผมคิดว่าการลงทุนประมาณสามล้านกว่าบาทน่าจะเกิดประโยชน์ แต่ทั้งนี้ 
  เทศบาลตั้งงบประมาณไว้ครั้งนี้ แต่ก่อนที่จะลงไปท าหาผู้รับจ้าง ผมต้องลง 
  ไปหารือกับคณะกรรมการวัด และหากกรรมการวัดเห็นด้วยแล้ว ผมจะขอ 
  ท าประชาคมกับประชาชนแถววัดโขดใต้ทั้งหมดว่าเห็นด้วยหรือไม่ หรือว่า 
  ท าตรงนี้แล้วเกิดประโยชน์อย่างไรกับประชาชน เกิดประโยชน์อย่างไรกับ 
  โรงเรียน แต่ถ้าหากว่าคณะกรรมการวัดไม่เห็นด้วยทีจ่ะให้ใช้พ้ืนที ่เทศบาลก็จะ 
  น างบประมาณตัวนี้ไปตั้งเป็นโครงการใหม่ในปลายปี แต่ผมเกรงว่าทางวัด 
  อนุมัติมาแล้วจะล่าช้าไป ต้องไปรอปี พ.ศ. 2563 ท าให้เสียโอกาสแก่ 
  นักเรียนหลายๆ คน ซึ่งมีทักษะด้านกีฬา จึงกราบเรียนสมาชิกสภาเทศบาล 
  ได้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล     ถ้าไม่มีใครสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษา  

  ผมจะข้ามไปงบประมาณรายจ่ายของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ 
      กรุณาพลิกไปดูหน้าที ่208 เรื่องของโครงการการติดตั้งกล้องวงจรปิด 

  ซ่ึงในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือเราเรียกกันว่า กล้อง CCTV  
  ให้กับโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดปุาประดู่ ผมไม่ได้ติดใจในเรื่อง 
  ของค่าใช้จ่าย เรื่องงบประมาณ ผมดูร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของกองการศึกษา ผมดีใจครับท่านประธานสภา 
  เทศบาล ทีเ่ทศบาลให้ความสนใจในเรื่องเหล่านี้ ให้ท่านประธานสภา 
  เทศบาลพลิกไปดูในหน้าที ่222 จะมีโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ให้กับ 
  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม สิ่งที่ผมต้องการจะฝากท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปถึงผู้บริหารนะครับ และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
  ในสังกัดเทศบาลนครระยอง คือผมต้องการจะให้ทุกโรงเรียนติดตั้งกล้อง 
  เหล่านี้ โดยเฉพาะบริเวณหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน ซึ่งในการรับส่งเด็ก 
  นักเรียน ช่วงเช้า ชว่งเย็น รวมถึงภายใน อาจจะรวมถึงสนามเด็กเล่น  
  หรืออะไรก็แล้วแต่ ต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาท างบประมาณเสนอเข้ามา 
  เพราะว่าท่านนายกเทศมนตรีเราใจดีอยู่แล้ว งบประมาณท่านไม่ตกแน่นอน  
  แต่ผมไม่ได้การันตรีนะครับท่านประธานสภาเทศบาล ที่ผมเห็นว่าควรจะมี 
  เพราะปัจจุบันนี้จะเห็นว่ากล้องวงจรปิดมีความส าคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น 
  บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทุกบ้าน ซึ่งเขาต้องมีกล้องวงจรปิดไว้หน้าบ้าน 
  และบริเวณท่ัวไป ท่านประธานสภาเทศบาลนะครับผมไม่อยากเห็นว่าต่อไป 
  ลูกหลานของพ่ีน้องประชาชนเกิดเหตุขึ้นมาแล้ว แต่ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิด 
  เพราะอะไร หรือเกิดอย่างไร แต่ถ้ามีกล้องวงจรปิดจะท าให้สามารถ 
  ตรวจสอบได ้เช่น ถ้าเกิดเด็กไปเล่นโดยประมาทเลินเล่อแล้วถูกไฟฟูาดูดตาย 
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  หรืออะไรก็แล้วแต่ คือไมต่้องการให้ผู้ปกครองเขามาฟูองร้องกับโรงเรียน 
  ในสังกัดเทศบาลนครระยอง ซึ่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองมีอยู่แค่  
  6 โรงเรียน ผมคิดว่าในแต่ละโรงเรียนถ้าติดตั้งกล้องวงจรปิด ซ่ึงงบประมาณ 
  ก็ไม่ได้สูงอะไรมากมาย เรามีเงินเพียงพอ  เพราะไหนๆ ก็จะพัฒนาเรื่อง 
  การศึกษาแล้ว จึงควรจะใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยของลูกหลานพ่ีน้อง 
  ประชาชนด้วย ผมต้องการจะฝากเรื่องนี้กับท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป 
  ถึงผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์   มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
สมาชิกสภาเทศบาล     ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ต้องการจะเพ่ิมเติมในเรื่องของกล้องวงจรปิด 

  ที่เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ขออภัยที่ 
  เอ่ยนาม ท่านได้พูดถึงกล้องวงจรปิดส าหรับโรงเรียน ในงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุา กับโรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
  จ านวนของโรงเรียนนครระยองวิทยาคม งบประมาณจ านวน 531,000 บาท  
  ส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุา จ านวนสองแสนบาทเศษ ซึ่งที่ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ได้อภิปรายไปก็ไม่เป็นไรครับ  
  ท าเพ่ือความปลอดภัย และเป็นห่วงเป็นใยบุตรหลานของพ่ีน้องประชาชน  
  แต่สิ่งที่ผมต้องการจะกราบเรียนคือว่าในสเป็ค ในรายละเอียดที่ได้ท ามา 
  บังเอิญว่าผมมีความรู้ และมีเพ่ือนๆ จึงสอบถามไปเขาบอกว่าถ้าจะให้ท า  
  ก็ขอให้ดูในเรื่องของว่าเป็นกล้อง หรือเป็นตัวฮาร์ดดิสก์รุ่นใหม่ เพราะว่าใน 
  สเป็คถ้าสภาเทศบาลผ่านงบประมาณไปแล้ว ซึ่งเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไวมาก  
  บางครั้งปีหนึ่งก็เปลี่ยนไปแล้ว บางครั้งอาจจะต้องมีการหาผู้รับเหมามา 
  หรือผู้รับจ้างมาก็ควรจะดูสเป็คให้ดีขึ้น เพราะว่าถ้าใช้ไปแค่ปีสองปีก็จะตกรุ่น 
  และจะดูภาพไม่รู้เรื่อง คือภาพจะเบลอหมดเลย ด้วยความเป็นห่วงครับว่า  
  ตรงนี้เมื่อมีการตั้งงบประมาณไปแล้ว เงินทีเ่ทศบาลใช้ไปก็สเป็คค่อนข้างดีมาก  
  ที่ตั้งงบประมาณไว้ก็ขอให้พิจารณาในเรื่องนี้ดว้ย ขอบคุณครับท่านประธานสภา 
  เทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าสถานศึกษาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็อย่าลืมเปิดนะครับ  

  เพราะถ้าไม่เปิดมันก็จะปิดอยู่อย่างนั้น เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 

    (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม 
  เพ่ิมเติม ผมจะขอข้ามไปที่งบประมาณรายจ่ายของส านักการสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดล้อม เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
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นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล         
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง
      เขต 4 ขอให้ท่านประธานสภาเทศบาลครับพลิกไปหน้าที่ 259  
       ค่าเก็บขนขยะมูลฝอยปีที่แล้วตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 33,410,000 บาท  

  ปีนี้ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 33,999,000 บาท เพิ่มขึ้นประมาณ  
  550,000 บาท ผมดูแล้วว่าปัจจุบันประชากรแฝงลดน้อยลง เพราะว่า 
  ต่างชาติกลับบ้านกันมาก ขยะก็น่าจะลดลงในเขตเมือง แต่ปีนีต้ั้งงบประมาณ 
  เพ่ิมกว่าปีที่แล้ว ตามที่ผมได้แจ้งไป จึงต้องการสอบถามว่าการเก็บขยะมูลฝอย  
  ในปีนี้ไม่ได้ลดลงเหมือนที่เราตั้งไว้ คือในปี พ.ศ.2560 จ านวนสามสิบเอ็ดล้าน- 
  กว่าบาท และในปี พ.ศ. 2561 จ านวนสามสิบสามล้านกว่าบาท แล้วปีนี้ 
  เพ่ิมข้ึนอีก ห้าแสนกว่าบาท จงึต้องการสอบถามท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหารว่าตามท่ีผมแจ้งว่าประชากรลดลงมากปริมาณขยะก็น่าจะ 
  ลดลง จึงไม่น่าจะต้องเพ่ิมค่าเก็บขน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล     ท่านต่อไปเลยครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กราบเรียน 

  สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณการจัดเก็บขยะ 
  ซึ่งผมดูสถิติขยะเดิมอยู่ทีป่ระมาณ 100-105 ตัน แต่ปัจจุบันนี้อยู่ที่ 
  ประมาณเกือบ 120 ตัน คาดว่าถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าประชากรแฝง 
  หมายถึงพ่ีน้องแรงงานข้ามชาติกลับบ้านไป แต่มีประชากรคนไทย สังเกตได้ 
  จากที่ว่าจะมีบ้านจัดสรร หรือคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึ้นค่อนข้างมาก  
  เพราะฉะนั้นประชากรแฝงไม่ได้ลดลงเลยครับ ปริมาณขยะกลับค่อนข้างจะ 
  มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าฤดูกาลผลไม้จะมีขยะเพ่ิมขึ้นมาก ที่เราตั้ง 
  งบประมาณไว้ตรงนี้ไม่ได้ตั้งตามอ าเภอใจครับ คือตั้งโดยเทียบสถิติหลักว่ามี 
  ขยะเพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตัวในแต่ละเดือน ซ่ึงบางเดือนขยะค่อนข้างมาก เกรงว่า 
  ถ้าไม่ตั้งงบประมาณตรงนี้ไว้อาจจะไม่พอเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะ 
  ผมจะขอกราบเรียนสมาชิกสภาเทศบาลว่าต่อไปค่าก าจัดขยะทีเ่ทศบาล 
  เสียให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งได้คุยกับท่านนายกองค์การ 
  บริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งท่านบอกว่าโอกาสข้างหน้าหากว่าเป็นไปได้ 
  ทางเทศบาลนครระยองอาจจะไม่ต้องเสียค่าก าจัด เนื่องจากว่าตอนนี้มี 
  ปริมาณขยะจากที่อ่ืนเข้ามาใช้บริการบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรียกเก็บค่าบริหารจัดการ ซ่ึงต่อไป 
  ไม่เก็บค่าก าจัดขยะของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลนครระยอง  
  คือทีว่่าตันละ 200 บาทนั้น ต่อไปอาจจะไม่ต้องเก็บเลย ซึ่งมีความเป็นไปได้ 
  เนื่องจากว่าพัทยาก็น าขยะมาก าจัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  เนื่องจากว่าพัทยาไม่สามารถก าจัดขยะไหว ขนขยะมาวันหนึ่งๆ ร่วม 500 ตัน 
  เพราะว่าเครื่องจักรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองท าไว้ร่วมกับองค์กร 
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  ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถรองรับปริมาณขยะได้มาก และมีปริมาณขยะ 
  ที่เข้ามาซ่ึงท าแล้วคุ้มค่ากับเครื่องจักรที่ลงทุนไป ต้องยอมรับว่าท่านนายกรัฐมนตรี 
  ก็ได้มาดูที่บ่อขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยพยายามจะท า 
  ให้บ่อขยะนี้เป็นบ่อขยะที่ได้มาตรฐาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้จังหวัดอ่ืนๆ  
  ได้มาดูว่าต่อไปหากจะท าการบริหารจัดการขยะแล้ว ต้องให้มาดูที่องค์การ 
  บริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งได้ท ามาตรฐานนี้ไว้ แต่ขยะที่ได้ตั้งค่าขยะตรงนี้ 
  จ านวนสามสิบห้าล้านกว่าบาท ผมเกรงว่าจะไม่พอและต้องไปโอนเงินเพ่ิม  
  ส่วนถ้าหากว่างบประมาณเหลือไม่เป็นไร ปลายปีเทศบาลก็โอนไปตั้งเป็นเงิน 
  เหลือจ่ายปลายปี ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล     ท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล     ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภา 
          เทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในเรื่องของ 

  ร่างเทศบัญญัติรายจ่ายเกี่ยวกับส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ผมมีเรื่องหนึ่งต้องการจะฝากท่านประธานสภาเทศบาลถึงฝุายบริหาร 
  ท่านประธานสภาเทศบาลคงจ าได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเรามีการพิจารณา 
  งบประมาณรายจ่ายในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการเพ่ือส ารวจ 
  และวิเคราะห์ผลกระทบในการที่จะกลบฝังบ่อขยะของเทศบาลนครระยอง 
  และจะปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ งบประมาณจ านวนหกล้านกว่าบาท  
  ซึ่งได้ผ่านสภาเทศบาลนครระยองไปแล้ว ณ วันนี้อย่างที่ท่านนายกเทศมนตรี  
  ได้ตอบค าถามไปแล้ว วันหนึ่งๆ เรามีขยะมากมาย ผมประมาณการว่าไม่น่า 
  จะต่ ากว่า 80 ตันต่อวัน ปัญหามีอยู่ว่าในอนาคตถ้าหากว่าเครื่องจักร 
  บ่อขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเกิดมีการช ารุดหรือเสียหาย 
  ไม่สามารถท างานได้ ขยะของเทศบาลที่ตกวันละเกือบ 100 ตัน ไปกองไว้ 
  ที่ไหน ผมจึงต้องการให้ทางฝุายบริหารได้มีการคิดแผนการรองรับในอนาคต 
  เพราะบ่อขยะเทศบาลก็ถูกกลบฝังไปแล้ว ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะแล้ว  
  ที่ส าคัญท่านประธานสภาเทศบาลครับ ขยะไม่ใช่ของหอมนะครับ หากไป 
  กองตรงไหนต้องมีชาวบ้านร้องเรียนแน่นอน ผมจึงต้องการให้ทางฝุาย 
  ผู้บริหารได้คิดถึงอนาคตว่าต่อไปถ้าหากว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ไม่สามารถรับขยะของเทศบาลนครระยองได้ แล้วเทศบาลนครระยองจะท า 
  อย่างไร อันนี้เป็นเรื่องส าคัญ ผมมีเรื่องกราบเรียนเท่านี้ ขอบคุณครับท่าน   
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล     เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 

  เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  อีกหรือไม่ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
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นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล       
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีเรื่องทีต่้องการจะกราบเรียน 
  สอบถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร  สืบเนื่องจากที่เมื่อ 
  สักครู่ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ได้มีการ 
  อภิปรายและซักถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารในเรื่องของ 
  โครงการเกี่ยวกับงบการศึกษาปิดบ่อฝังกลบขยะ ซึ่งเป็นงบประมาณปี 2561  
  จ านวนทั้งหมด 6,500,000 บาท เรื่องนี้ผมจดมา และต้องการจะกราบเรียน 
  สอบถามด้วย ท่านนายกเทศมนตรีอาจจะยังไม่มีข้อมูลหรือยังไม่ตอบ 
  ค าถามตรงนี ้คือเรื่องนี้มันเป็นงบประมาณเมื่อปีที่แล้วถ้าจ าไม่ผิด มีการตั้ง 
  งบประมาณไว้ จ านวน 6,500,000 บาท ตัวผมเองมีการสอบถามว่าตั้ง 
  งบไว้เพ่ืออะไร อย่างไร ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงว่าเทศบาลศึกษาว่า 
  ต่อไปจะไปจ้างผู้เชี่ยวชาญที่ทางมหาวิทยาลัยก็ดี หรือผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ 
  ด้านต่าง ๆ ก็ดี มาศึกษาว่าเทศบาลจะเอาบ่อขยะของเทศบาลไปท าอะไรดี 
  จะไปปรับเป็นสวนสาธารณะดีหรือไม่ หรืออย่างไร ซึ่งเวลาผ่านมาเกือบหนึ่งปีแล้ว  
  จึงจะกราบเรียนสอบถามว่าผลการส ารวจเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าไม่มีข้อมูลวันนี้ 
  ไม่เป็นไรครับ ครั้งหน้าผมอาจจะสอบถามอีกครั้งหนึ่ง คือต้องการจะทราบ 
  ว่าสรุปแล้วงบประมาณ จ านวน 6,500,000 บาท เทศบาลได้ผลอะไรบ้าง  
  อย่างไรบ้าง อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการก าจัดขยะ หรือการเก็บขยะ 
  อย่างที่เราทราบกันดีว่าขยะเป็นสิ่งปฏิกูลที่เราทิ้งทุกวัน ต้องเก็บทุกวัน  
  เทศบาลนครระยองมีการสร้างขยะ ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างขยะ 
  วันหนึ่งไม่ต่ ากว่า 100 ตัน อย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง สิ่งที่ผม 
  ต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลคือว่าท าอย่างไรเทศบาลจะ 
  ช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาว่าในอนาคตเทศบาลจะเกิด 
  ปัญหาเรื่องขยะมาก ถ้าไม่มีการดูแลและใส่ใจ ผมจ าได้ว่างบประมาณของ 
  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมามีการตั้งงบประมาณ 
  ในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่อง 3R การรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน 
  ในชุมชนต่างๆ ในเรื่องของการทิ้งขยะ การจัดเก็บขยะ ถึงเวลาหรือยัง 
  ทีเ่ทศบาลจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการทิ้งขยะว่าเทศบาลจะท าอย่างไร 
  ให้ประชาชนได้ตระหนักและก็มีรู้เห็นถึงปัญหา และผลกระทบที่จะตามมา 
  ในอนาคต คืออาจจะไม่เกิดภายในหนึ่งปี สองปี หรือสามปีนี้ แต่อีกห้าปี  
  หรือสิบปี มีแนวโน้มว่าสถิติตามที่เทศบาลมีตัวเลขอยู่ ท่านนายกเทศมนตรี 
  ได้ชี้แจงแล้วว่ามีตัวเลขอยู่ว่าจ านวนเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี เทศบาลมีวิธีการหรือมี 
  แผนงานจะท าอย่างไรบ้าง ผมว่าเป็นเรื่องท่ีน่าเป็นห่วงเป็นใยมากกว่า 
  ดีกว่าที่จะมาแก้ปัญหา และจะมาตั้งงบประมาณส าหรับจ้างคนขนขยะ 
  ให้มากขึ้นทุกปีๆ อย่างนี้ไม่สิ้นสุด ต้องการจะกราบเรียนฝากท่านประธาน  
  สภาเทศบาลไปยังผู้บริหารไว้เท่านี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี      ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
       ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ต้องขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่องบริหาร 
  จัดการขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขออนญุาตเอ่ยนาม คือท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ทีไ่ด้มีค าถามที่ตรงใจกับผมเหมือนกัน 
  ว่าถ้าหากว่าเครื่องจักรที่บ่อขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  เกิดการช ารุดหรืออะไร แต่พ้ืนที่ตรงนั้นยังพอรองรับขยะ ถึงแม้ว่าจะช ารุด 
  แตย่ังสามารถไปไว้ที่นั่นได้ครับ เพราะว่าเนื้อที่จ านวนทั้งหมด 400 กว่าไร่  
  ยังมีพ้ืนที่เพียงพออยู่ ส่วนเรื่องงบประมาณท่ีตั้งไว้เพ่ือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 
  เรื่องบ่อขยะเดิม ผมจะขออนุญาตให้ท่านรองธนิต  อังควินิจวงศ์  
  ซ่ึงด าเนนิการเรือ่งน้ีอยู่เป็นผู้ชี้แจงให้สภาเทศบาลแห่งนี้ได้รับทราบ  
  ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต 
ประธานสภาเทศบาล     อังควินิจวงศ์  

นายธนิต  อังควินิจวงศ์  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ   
รองนายกเทศมนตรี    ขออนุญาตชี้แจงเรื่องของงบประมาณการจ้างที่ปรึกษา ในการศึกษาเรื่อง 

  ของการปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะใหเ้ป็นสวนสาธารณะ อันนี้เป็นงบประมาณ 
  ปี พ.ศ.2561 ซึ่งหลังจากท่ีได้งบประมาณของปี 2561 จึงมีข้ันตอนในการ 
  ท า TOR และการท าเรื่องของราคา ในการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งวันนี้เพ่ิงจะเสร็จ  
  หลายท่านอาจจะคิดว่าท าไมนาน แต่ผมคิดว่าได้พยายามเร่งเรื่องนีแ้ล้ว  
  แต่ประเด็นคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ เพราะยังไม่เคยมีที่ไหนท า เพราะฉะนั้น  
  ในเรื่องของการก าหนดราคากลางนั้นจะหาอ้างอิงล าบาก แตข่อเรียนว่า  
  ขณะนี้เสร็จแล้วครับ ก็คงจะต้องมีการด าเนินการตามขบวนการในเรื่องการ 
  จ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการศึกษา และส่งรายงานให้กับทางเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ์  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป  

(  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม 
  เพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่ายของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  ผมจะขอข้ามไปยังงบประมาณรายจ่ายของกองการแพทย์ สมาชิกสภา 
  เทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามถึงงบประมาณรายจ่าย 
  ของกองการแพทย์ขอเชิญครับ  

(  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล      เพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่ายของกองการแพทย์ ผมจะขอข้ามไปยัง 

  งบประมาณรายจ่ายของกองช่าง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
  จะอภิปรายหรือสอบถามถึงงบประมาณรายจ่ายของกองช่างขอเชิญครับ  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในเรื่องของงบประมาณรายจ่าย 
  ของกองช่าง ผมมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่ต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภา 
  เทศบาลสอบถามไปยังผู้บริหาร ในหน้าที่ 305  เป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด 
  ภายนอกอาคารบ่อฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครระยอง จ านวน 500,000 บาท  
  ค าถามท่ีผมต้องการจะสอบถามคือว่าที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล 
  นครระยอง มีความจ าเป็นต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือไม่ ในงบประมาณ 
  จ านวน 500,000 บาท ไม่ทราบว่าติดเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร หรือเกรงว่า 
  ของจะหายใช่หรือไม่ครับ ก็คงไม่ใช่นะครับ เพราะฉะนั้นผมมาพิจารณาดู 
  แล้วไม่เข้าใจว่าท าไมจ าเป็นต้องมีการตั้งงบประมาณตรงนี้ไว้ ขอความ 
  กระจ่างด้วยว่าเพราะเหตุใดท าไมจึงต้องมีการตั้งงบประมาณตรงนี้ไว้ 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  -  เรียนทา่นประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล     ขอให้ท่านประธานสภาเทศบาลเปิดไปที่หน้า 293 คือเป็นค่าที่ดินและ
       สิ่งก่อสร้างสวนสาธารณะโขดปอ ทางทิศใต้  อีกโครงการหนึ่งคือค่าก่อสร้าง 

  เขื่อนกันดินคลองสวนสาธารณะโขดศาลเจ้าทิศใต้เช่นเดียวกัน สองแห่งนี้ 
  เป็นที่สาธารณะซึ่งติดกับแม่น้ าระยอง เวลาทีน่้ าหลากมาจะกัดเซาะริมตลิ่ง 
  บริเวณนี้จนกระทั่งหายไปเรื่อยๆ คือโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ผมสนับสนุน  
  คือหากว่าไม่ท าถนนที่ใช้ในการสัญจรหรือออกก าลังกายจะหายไป ซึ่งเป็น 
  โครงการที่ผมว่าดีมาก ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา   - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี 

  นายธนิต  อังควินิจวงศ์  
นายธนิต  อังควินิจวงศ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรี    ผมธนิต  อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง ในฐานะที่ก ากับดูแล 

  ในส่วนของฝุายช่างสุขาภิบาล ขออนุญาตเรียนชี้แจงในประเด็นที่ท่านสมาชิกสภา   
  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ขออนุญาตเอ่ยนาม สอบถามในเรื่องของการ 
  ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่บริเวณบ่อขยะ ต้องขอเรียนว่าการติดตั้งกล้อง 
  วงจรปิด จ านวน 15 ตัว คอืแตเ่ดิมเทศบาลมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้ว  
  จ านวน 5 ตัว แต่ว่าที่จะติดตั้งเพ่ิมเติมส่วนหนึ่งคือเป็นการทดแทนของเก่า 



 37 

  และอีกส่วนหนึ่งเป็นการติดตั้งเพ่ิมเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ของบ่อขยะทั้งหมด  
  ประเด็นคือว่า ณ ขณะนี้การใช้ประโยชน์ตรงบ่อขยะคือเทศบาลไม่ได้มี 
  บ่อขยะอย่างเดียว แต่มีโรงงานปุ๋ย มีโรงน้ ามัน และในขณะนี้เทศบาลยังมี 
  ทรัพย์สินอย่างอ่ืน ปัจจุบันตรงบริเวณพ้ืนที่ของโรงตรงบ่อขยะ จะมรีถดูด  
  จอดอยู่ มีทั้งรถดูดท่อ รถไถ รถเฮ๊ียบ และยังมีอาคารที่เรายังใช้ประโยชน์ 
  ในการซ่อมฝาท่อ ท ารางท่อน้ า และมีตราชั่ง อีกอันหนึ่งคือว่ามีความจ าเป็น 
  เพราะบ่อฝังกลบขยะนั้นถึงแม้ว่าเทศบาลจะไม่ได้เอาขยะไปทิ้งแล้ว แต่ก็อาจจะ 
  มีโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้ได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด  
  ในเรื่องของการดูแลทรัพย์สินของราชการ และเป็นการปูองกันภัยที่อาจจะ 
  เกิดข้ึน ขออนุญาตเรียนชี้แจงถึงความจ าเป็นในเรื่องของการติดตั้งกล้อง 
  วงปิด จ านวน 15 ตวั ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ์   
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุลครับ 
นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล       
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ขอบคุณท่านประธานสภา 

  เทศบาล ต้องขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ์  
  ที่ได้ชี้แจงกับค าถามที่ผมได้ถามไป ที่ท่านได้มีการกล่าวว่าที่บ่อขยะไม่ใช่มี 
  แค่ขยะ แตย่ังมีทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลนครระยองอยู่ด้วย ผมติดใจอยู่ 
  ค าหนึ่งที่ท่านได้บอกว่ามีทั้งโรงปุ๋ยที่ท าอยู่ และมีเรื่องของน้ ามันที่เราใช้ 
  พลาสติกในการท า จึงต้องการจะสอบถามว่าในปัจจุบันนี้เทศบาลนครระยอง 
  ยังมกีารท าอยู่หรือไมใ่นเรื่องของแปรรูปโดยการน าพลาสติกมาท าเป็นน้ ามัน  
  อีกประเด็นหนึ่งคือว่าความจริงแล้วในบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลก็เป็นพ้ืนที่ 
  ส่วนราชการ บุคคลภายนอกห้ามเข้าอยู่แล้ว และผมเข้าใจว่าน่าจะมีในเรื่อง 
  ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลอยู่แล้ว จึงมีค าถามว่า 
  ไม่เข้าใจว่าท าไมจึงต้องมีกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติม แต่ว่าท่านได้มีการชี้แจงมาแล้ว  
  ซึ่งถ้าหากว่ามีความจ าเป็นก็ไม่เป็นไร คงต้องไปดูกันว่ามีความจ าเป็นขนาดไหน  
  แต่สิ่งที่ผมต้องการจะสอบถามคือเรื่องของการท าน้ ามันจากพลาสติก  
  ถ้าท่านมีข้อมูล และอธิบายให้สภาเทศบาลแห่งนี้ได้รับทราบ ผมจะคิดวา่น่าจะ  
  มีประโยชน์ต่อสภาเทศบาลแห่งนี้มาก ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในส่วนของกองช่าง ผมต้องการจะพูด 

  อยู่อย่างหนึ่งคือว่างานออกแบบค่อนข้างช้า และถึงช้ามาก เห็นโครงการต่างๆ 
   ทั้งป ีพ.ศ.2560 ก็ยังค้างอยู่ ในของปี พ.ศ.2561 ก็มาก และมาปีนี้ไม่ว่า 

  จะเป็นของโรงเรียน ของกองงานต่างๆ ก็มาก ต้องการจะฝากท่าน 
  ประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหารว่าหากเป็นไปได้ต้องการจะให้ 
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  เร่งรัดในแต่ละงานที่เป็นส่วนที่รับผิดชอบ เพราะว่างานค่อนข้างช้า คนโน้นก็ 
  คอยแบบ คนนี้ก็คอยแบบ ผมเห็นหลายท่านบ่นมา เพราะว่าของเทศบาล 
  นครระยองเป็นหน่วยงานใหญ่ น่าจะท าอะไรได้รวดเร็วทันใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 
  ก็ไม่ค่อยทันใจ คืองานอย่างที่ท่านได้น าเสนอการประเมินงานต่างๆ มา  
  รับฟังมา ก็หายไปมากเหมือนกัน ที่ส าคัญคือว่าพอสอบถามก็บอกว่ารอแบบอยู่  
  คือไม่ได้ด่ังใจ จึงต้องการฝากเรื่องนี้ด้วย และอีกเรื่องหนึ่งพอดีที่ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ที่กองช่างเหมือนกัน ในหน้าที่ 302  
  ตั้งงบประมาณค่าก าจัดขยะมูลฝอย ปีนี้ตั้งไว้ จ านวน 8,000,000 บาท  
  ส่วนปีที่แล้วตั้งไว้ จ านวน 9,000,000 บาท ซึ่งลดลง ผมถึงได้น าย้อนกลับ 
  ไปว่าค่าเก็บขยะน่าจะลดน้อยลง ไม่ทราบว่าตรงนี้เทศบาลจะต้องตั้งทุกปี 
  หรือไม่ เพราะว่าเป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างมาก ขอสอบถามท่านประธานสภา  
  เทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหารเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ   
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอบคุณ 

  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ 
  ในส่วนของกองช่าง  ต้องการจะเรียนชี้แจงในเรื่องที่ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณบ่อขยะ 
  ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ์ ได้ชี้แจงไป 
  ในเบื้องต้นแล้ว ผมต้องการจะกราบเรียนเพ่ิมเติมว่าปัจจุบันยังมีเครื่องจักร 
  ที่เก่ียวกับเรื่องผลิตพลาสติกเป็นน้ ามันซ่ึงยังสามารถใช้งานได้อยู่ แต่ปัจจุบัน 
  ไม่ได้ใช้แล้วเนื่องจากว่าปัจจุบันราคาน้ ามันถูกลง และองค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดระยองน าเครื่องจักรที่สามารถเอาพลาสติกน าไปเป็นเชื้อเพลิงได้ 
  คุ้มค่ากว่า จึงไม่มีการเอาพลาสติกเก่ามาท าเป็นน้ ามัน เพราะค่าใช้จ่าย 
  ค่อนข้างจะสูงกว่า อีกส่วนหนึ่งคือว่าบ่อขยะแห่งนี้ยังมีตราชั่งอยู่ แล้วรถขยะ 
  ที่เก็บขนทุกวันนี้ โดยต้องวิ่งเข้าไปที่บ่อขยะเพ่ือตรวจสอบก่อนว่าขยะที่เก็บ 
  ไปนั้นมีน้ าหนักเท่าไรแน่ เพ่ือจะได้จ่ายค่าเก็บขนได้ถูกตามน้ าหนักที่แท้จริง  
  ซ่ึงเป็นการตรวจสอบว่ามีรถอะไรแปลกปลอมเข้าไปชั่งหรือไม่ เพ่ือไม่ให้เกิด 
  การเสียหายต่อทางราชการ ส่วนเรื่องทีส่มาชิกสภาเทศบาลอีกท่านหนึ่ง  
  ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
  เนื่องจากว่ากองช่างมีเจ้าหน้าทีย่้ายเข้า และย้ายออกบ่อย แต่งานค่อนข้างมาก  
  ซึ่งหากว่าท าแบบออกไปแล้วภายใน 1 เดือน ยังไม่ได้เสนอส านักการคลัง 
  ประกวดราคา ก็ต้องมาท าราคาใหม่  ซึ่งระเบียบค่อนข้างมาก และงาน 
  ทุกอย่างก็ต้องผ่านกองช่างหมด ไม่ว่าจะเป็นการออกไปควบคุมงาน  
  ต้องไปตรวจงาน เพราะฉะนั้นเวลาที่ต้องมาออกแบบ ผมก็เห็นใจครับ  
  ซึ่งเมื่อสองวันที่ผ่านมาผมได้ประชุมกัน โดยก าชับท่านผู้อ านวยการกองช่าง 
  ว่าช่วยเร่งดูว่าอันไหนที่พอจะเร่งได้ ท่านผู้อ านวยการกองช่างไดร้ับปากว่า 
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  จะเร่งให้ เมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับท่านรองนายกเทศมนตรี นายวิชิต  ศรีชลา  
  ซ่ึงดูแลกองชา่งอยู่ ท่านรับปากว่าจะเร่งงานเต็มที่เลย ซึ่งงานทุกอย่างจะ 
  เริ่มท ากองช่างจะต้องไปประมาณราคาก่อนว่าจะใช้ราคาเท่าไร จะใช้เงิน 
  จ านวนเท่าไร เช่น กองการศึกษาจะท าอะไรก็จะต้องผ่านกองช่าง อย่างน้อย 
  กองช่างจะต้องประมาณราคาว่าเสียหายตรงไหน หากจ าเป็นต้องซ่อมแซม 
  ก็ต้องประเมินราคา หรือรถดับเพลิงก็ต้องมาดูอีกว่ารถน้ าทีเ่สียหายจะต้อง 
  ซ่อมแซมอะไรบ้าง โดยกองช่างต้องมาประเมินให้ก็น่าเห็นใจกองช่าง  
  แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่มีอยู่แค่นี้ ผมพยายามเร่งแล้ว ซึ่งงานงบประมาณ 
  ค่อนข้างมาก และก็ทับถมเข้ามาเรื่อยๆ เมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ประชุมกัน  
  คือในปี พ.ศ.2559 มีงบประมาณที่ยังไม่ได้ท า ในปี พ.ศ.2560 มาแล้ว  
  ในปี พ.ศ.2561 ทับถมเข้ามาอีก และในปี พ.ศ.2562 จะมาอีกแล้ว  
  ท่านผู้อ านวยการกองช่างต้องเร่งด าเนินการโดยเร็ว พยายามออกแบบให้เร็ว  
  และส่งให้ส านักการคลังประกวดราคาหาผู้รับจ้าง และพอหาผู้รับจ้างเสร็จ 
  งานก็ต้องด ีทางช่างก็ต้องคุมเข้มเรื่องการก่อสร้างอีก ตรงนี้ถ้าช่างไม่ไป 
  คุมงานการก่อสร้างอาจจะท าให้งานออกมาไม่ดี สมาชิกสภาเทศบาลเป็นห่วง 
  ว่าหากงานไม่สมบูรณ์ออกมา จะท าให้งบประมาณท่ีใช้จ่ายออกไปไม่คุ้มค่า  
  ต้องขอความเห็นใจกองช่างด้วยครับ คือจะพยายามจะเร่งงานให้เร็วขึ้น  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล      

(  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม 
  เพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่ายของกองช่าง ผมจะขอข้ามไปยังงบประมาณ 
  รายจ่ายของกองสวัสดิการสังคม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะ 
  อภิปรายหรือสอบถามถึงงบประมาณรายจ่ายของกองสวัสดิการสังคม 
  ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 
        อภิปรายมาตั้งนานนะครับ ขอชมเชยย้อนกลับไปที่กองวิชาการและแผนงาน 

  ว่าในปีนี้ท ารายละเอียดค่อนข้างดี คือมีแนบโครงการ มีประมาณการในการ 
  ด าเนินโครงการมาด้วย และที่ส าคัญในปีนี้ท่านก็จัดหนัก ซ้ือเครื่องเสียงราคา 
  สองแสนสองหมื่นกว่าบาท ท าให้เครื่องเสียงใช้งานได้ดี ไมต่ิดขัดเช่นแต่ก่อน 
  ต้องขอชมเชย คืออะไรที่แก้ไขได้ ปรับปรุงได้ ท่านก็น ามาแก้ไขปรับปรุง  
  ในส่วนของการท าโครงการก็ถูกต้องตามการเขียนโครงการ เพราะว่าการท า 
  งบประมาณจะต้องมีโครงการอย่างนี้แน่ในอนาคต เพราะว่าต่อไปจะท ากัน 
  แบบมั่วๆ ไม่ได้ ที่ท ามาแล้วผมขอชมเชยว่าค่อนข้างดี ในส่วนงบประมาณ 
  รายจ่ายของกองสวัสดิการสังคมผมคือผมได้ไปร่วมงานผู้สูงอายุทุกครั้งที่จัด  
  งานสานสัมพันธ์ผู้สูงวัย โดยปีหนึ่งจะจัด จ านวน 6 ครั้ง ถือว่าค่อนข้างน้อย  
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  ในงบประมาณท่ีจัดให้เป็นค่าอาหารจ านวนหนึ่งมื้อผมว่าค่อนข้างน้อยมาก  
  หรือว่าปีหนึ่ง จ านวน 110,000 บาท ถือว่าน้อยมาก และผมได้ดูจากเรื่อง 
  อาหารการกินแล้วมีความต้องการจะให้เพ่ิมงบประมาณตรงนี้ ถ้าเป็นไปได้ 
  ขอเพ่ิมกว่านี้อีกเล็กน้อย เพราะว่าหากเฉลี่ยเป็นรายคนแล้ว จะตกคนละ 
  ไม่ถึง 30 บาทต่อครั้ง ต่อคน ท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต อังควินิจวงศ์  
  ท่านรู้ว่างานอย่างนี้ถ้าท าไปแล้วจะเสียชื่อเปล่าๆ คืออาหารไม่เพียงพอ  
  จึงต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหารด้วยว่า 
  หากเป็นไปได้ควรจะเพ่ิมงบประมาณตรงส่วนนี้ให้เหมาะสมกว่านี้   
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ   
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอเสนอให้พักการประชุมครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล      

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล    เสนอให้มีการพักการประชุม ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ให้พักเป็นเวลา 10 นาที ครับ 
     

(  -พักการประชุม ตั้งแต่เวลา 17.05 – 17.15 น.-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมต่อครับ  
ประธานสภาเทศบาล    ต่อไปเป็นประมาณรายจ่ายของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 1 

  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามถึงงบประมาณรายจ่ายของ 
  สถานีขนส่งฯ ขอเชิญครับ  

(  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม 
  เพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่ายของสถานีขนส่งฯ ผมจะขอข้ามไปยัง 
  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของสถานธนานุบาล เทศบาลนครระยอง 
  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึง 
  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของสถานธนานุบาลหรือไม่  

(  ไม่มี-  ) 

    - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย วันนี้สภาเทศบาล 
  นครระยองก็ได้ประชุมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 มาครบทุกกองงานแล้ว และในการ 
  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเราไม่สามารถพิจารณาได้ 
  ในคราวเดียวกันทั้งสามวาระ ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่าน 
  ระเบียบข้อบังคับในการพิจารณางบประมาณด้วยครับ ขอเชิญครับ 
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นายสุธน  ซื่อประเสริฐ  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล    คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติทุกท่าน ในเรื่องของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

  รายจ่ายประจ าปีซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดสามวาระ ซึ่งวาระที่หนึง่คือขั้นรับหลักการ  
  เพราะฉะนั้นสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายในทุกหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องของ 
  ขั้นรับหลักการ และการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  พ.ศ.2562 จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ในข้อ 45 วรรคหนึ่ง  
  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  
  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  
  ส่วนวรรคที่สองบอกว่าในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น 
  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ 
  ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา 
  สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
  เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นคณะกรรมการ 
  แปรญัตติ ซึ่งหมายถึงกรณีที่ไม่ใช่เทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะพิจารณา 
  สามวาระรวดเดียวได้ และในวรรคที่สามบอกว่าญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา 
  วาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
  นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
  ซ่ึงในตอนนี้เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ โดยเป็นเทศบัญญัติ 
  เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                  ได้ชี้แจงไปนั้น วันนี้ในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองของเราเป็นการ 

ประชุมในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยอง 
  แห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 20 ท่าน เป็นเอกฉันท์  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 20 ท่าน เป็นเอกฉันท์ 
       เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้เห็นชอบรับหลักการ 

  ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

มติที่ประชุม   - รับหลักการ 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง 
                        (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล      (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย 

  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 49 ญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติ 
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  รับหลักการแล้ว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอ 
  ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ  
  ท่านเห็นสมควรว่าจะใช้เวลากีว่ันในการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 
  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล    และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ 
                                  สภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 

  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 5 วัน ครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสธุา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนสุรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล    ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ เสนอก าหนด 

  ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติเป็นเวลา 5 วัน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ 
        เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  

 (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าระยะเวลา 
      ในการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ คือ 5 วัน คือก าหนด 

  ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2561   
  และผมขอนัดประชุมครั้งต่อไปเพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 17  
  สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราชส่วนเอกสาร 
  จะให้เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลแจกให้ท่านภายหลังครับ ขอเชิญท่านเลขานุการ 

   สภาเทศบาลชี้แจงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
     ร่างเทศบัญญัติด้วยครับ  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล    ในเรื่องของการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

  หรืองบเพ่ิมเติมจะต้องมีคณะกรรมการแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เราจะตั้งใหม่ทุกปี ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
  ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 103 และ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก 
  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ 
  สภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  
  ซึ่งตาม (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ฉะนั้นจึงน าเรียนในที่ประชุม 
  ว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองท่านต้องเลือกคณะกรรมการ 
  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                    ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  

แต่ไม่เกินเจ็ดคน ผมจึงขอถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าท่านเห็นสมควรว่า    
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติสมควรมีกี่ท่าน ขอเชิญเสนอครับ  
เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 

นายทศพร  รติยานุวัฒน์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายทศพร  รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง  
  (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) จ านวน 5 ท่าน  

นายประกิต  ปฐวีศรีสธุา  - ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รตยิานุวฒัน์ ได้เสนอคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล                  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 5 ท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอ 
  เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่ามติสภาเทศบาล 
        นครระยองแห่งนี้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 5 ท่าน  

  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้เลยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 

นายทศพร  รติยานุวัฒน์  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษา 

  นายกเทศมนตรี และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  ผมนายทศพร  รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ในล าดับที่หนึ่ง  
  ผมขอเสนอให้นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามที ่นายทศพร  รติยานุวัฒน์ ได้เสนอ นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ล าดับที่หนึ่ง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให ้นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัติล าดับที่หนึ่ง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายทศพร  รติยานุวัฒน์  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ในล าดับที่สอง ผมขอเสนอ 
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สมาชิกสภาเทศบาล    ให้นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามที ่นายทศพร  รติยานุวัฒน์ ได้เสนอ นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์  

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ล าดับที่สอง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให ้นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัติ ล าดับที่สอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายทศพร  รติยานุวัฒน์  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ในล าดับที่สาม ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ให้นายสมชาย  แสงสุขขา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามที ่นายทศพร  รติยานุวัฒน์ ได้เสนอ นายสมชาย  แสงสุขขา 

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ล าดับที่สาม ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให ้นายสมชาย  แสงสุขขา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัติ ล าดับที่สาม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายทศพร  รติยานุวัฒน์  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ในล าดับที่สี่ ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ให้ นายอนุสรณ์  สุรนารถ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามที ่นายทศพร  รติยานุวัฒน์ ได้เสนอ นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ล าดับที่สี่ ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให ้นายอนุสรณ์  สุรนารถ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัติ ล าดับที่ส่ี 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายทศพร  รติยานุวัฒน์  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ในล าดับที่ห้า ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ให้ นายประเสริฐ  ฟูาประทานชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามที ่นายทศพร  รติยานุวัฒน์ ได้เสนอ นายประเสริฐ  ฟูาประทานชัย 

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ล าดับที่ห้า ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให ้นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัติ ล าดับที่ห้า 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล      ครบจ านวนทั้ง 5 ท่าน แล้ว ดังนี้ 
     1. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล 
     2. นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์ 
     3. นายสมชาย  แสงสุขขา  
     4. นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
     5. นายประเสริฐ  ฟูาประทานชัย 

  ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการ
        สามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติ 

  ร่างเทศบัญญัติ) จ านวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้ 

     1. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล 
     2. นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์ 
     3. นายสมชาย  แสงสุขขา  
     4. นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
     5. นายประเสริฐ  ฟูาประทานชัย 

ขอให้คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง  
  (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) ท าหน้าที่ของท่าน ตั้งแต่วันที่ 11  
  สิงหาคม 2561  ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จ านวน 5 ท่าน  
      เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการ 
      แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) ได้แก่ นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล,  

  นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์, นายสมชาย  แสงสุขขา,  
  นายอนุสรณ์  สุรนารถ และ นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย 
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ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
                    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านด้วย 

  นายกเทศมนตรีนครระยองมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
  นครระยองเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
  แต่เนื่องจากว่าที่จะขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เดิมทีมีอยู่ 2 เรื่อง 
  เป็นของกองวิชาการและแผนงาน จ านวน 1 เรื่อง และของกองช่าง  
  จ านวน 1 เรื่อง ผมต้องการจะขอถอนเรื่องของกองวิชาการและแผนงาน 
  ออกจากญัตติ เนื่องจากว่าเดิมที่ว่าจะไม่สามารถบริหารจัดการซื้อได้  
  ปรากฏว่าได้ตรวจสอบแล้วสามารถซื้อได้ในราคาเช่นเดิมที่ตั้งไว้  
  ที่งบประมาณให้ไว้ จึงไม่มีความจ าเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเติม 
  ซึ่งตามระเบียบถ้าจะขอถอนญัตติได้ ต้องได้รับความเห็นชอบ ได้รับความ 
  ยินยอมจากที่ประชุมสภาเทศบาล จึงขอน าเสนอญัตตินี้ ให้สภาเทศบาล 
  อนุมัติถอนของกองวิชาการและแผนงานก่อน และผมจะได้เสนอเรื่องต่อไป 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ขอถอน 
ประธานสภาเทศบาล    ญัตติ ในวาระท่ี 6 โดยขอถอนของกองวิชาการและแผนงานออก  

  ให้เหลือกองช่างอย่างเดียว แต่ด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมต้อง 
  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ผมจะถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้นายกเทศมนตรีถอนแผนงาน 
  ของกองวิชาการและแผนงาน โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 ท่าน-  ) 

- สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบ จ านวน 19 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ 
  ได้มีมตเิห็นชอบให้ทางฝุายผู้บริหารถอนของกองวิชาการและแผนงาน 
  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
   ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา     

  เทศบาลนครระยอง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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  งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีหลักการ 
  และเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2561 จ านวน  2,375,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้   

    1. กองวิชาการและแผนงาน 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
                       ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     1.1 ค่าอุปกรณ์ปูองกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)  
      แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)   
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  1.1 

      2. กองช่าง 
      แผนงานเคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
              2.1 ค่าปรับปรุงผิวจราจรและลู่วิ่งในสวนสาธารณะสวนศรีเมือง  
      เป็นเงิน 2,135,000 บาท  (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่  2.1 
                        รวม 2 รายการ เป็นเงิน 2,375,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ด- 
      หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
      เหตุผล   
     1. ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศเกณฑ์ 
      ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561  
      เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ส่งผลให้รายการค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
      ที่ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นค่าอุปกรณ์ปูองกัน 
      เครือข่าย (Firewall)  แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 220,000 บาท   
      (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  เปลี่ยนชื่อรายการเป็นอุปกรณ์ปูองกัน 
      เครือข่าย (Next Generation Firewall)  แบบที่ 1 ราคาเครื่องละ  
      240,000 บาท  (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  โดยมีการปรับคุณลักษณะ 
      พ้ืนฐานและราคาสูงขึ้น  เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องยกเลิกรายการเดิม 
      ที่ตั้งไว้ และพิจารณาโอนเงินงบประมาณดังกล่าวไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
      เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับปัจจุบันและเพ่ือประโยชน์ของ 
      ทางราชการ 
     2. ด้วยรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา   
      เพ่ือแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ า โดยให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      ส ารวจความต้องการและพิจารณาจัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสม 
      ของยางพารา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      จัดท าโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนที่มีส่วนผสมของยางพาราโดยให้ 
      พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
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      โครงการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการส่งเสริมการใช้ยางพาราของรัฐบาล    
      ดังนั้น  เพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว  คณะผู้บริหารจึงได้พิจารณา 
      ให้น าพาราแอสฟัลติกคอนกรีตเป็นวัตถุดิบในการก่อสร้างถนนในโครงการ 
      “ปรับปรุงผิวจราจรและลู่วิ่งในสวนสาธารณะสวนศรีเมือง” ตามเทศบัญญัติ 
      งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
        ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องเพ่ิมงบประมาณอีกจ านวน 2,135,000 บาท   
      (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยให้โอนเงินส ารองจ่าย 
      สมทบเพ่ิมในโครงการ 

                     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 27  
  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   

                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง  
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล    ประสงค์จะอภิปรายถึงญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญครับ  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 

นายทศพร  รติยานุวัฒน์  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล     ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายทศพร  รติยานุวัฒน์  ท่านประธานสภา 

  เทศบาลครับ ผู้บริหารจะท าลู่วิ่งสวนศรีเมืองผมเห็นด้วยครับ แต่ที่ท าแล้ว 
  มีปัญหาครับ จึงต้องการจะเสนอท่านประธานสภาเทศบาลว่าเมื่อท าแล้วให้ 
  แก้ปัญหาลู่วิ่งด้วย ที่เป็นปัญหาคือลู่วิ่งนั้นเวลาฝนตกน้ าจะขัง บางช่วงจะมี 
  รางระบายน้ า เวลาฝนตกมาก ๆ น้ าจะขังบนผิวถนน ฉะนั้นถ้าเราจะท าใหม่ 
  ก็ควรจะแก้ปัญหาจุดนี้ด้วย จึงขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลด้วย 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
        สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
      อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 17 ท่าน, งดออกเสียง 3 ท่าน -  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 17 ท่าน งดออกเสียง 3 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่องขอให้พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน 
            หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติเรื่องขอให้พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 

  เทศบาลนครระยอง เพ่ือขอให้พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล  
  เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครระยอง 
  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  ขอให้สภาเทศบาลนครระยอง พิจารณามอบหมายสมาชิกสภา 
  เทศบาล จ านวน 2 ท่าน เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
  เทศบาลนครระยอง 

  เหตุผล  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
  เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
  หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน 
  สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
  (1) นายกเทศมนตรีนครระยอง     เป็นประธานกรรมการ 

      (2) ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ จ านวน 2 คน    เป็นรองประธานกรรมการ 
      (3) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภามอบหมาย  เป็นกรรมการ  
                                               จ านวน 2 คน 
      (4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่    เป็นกรรมการ 
      (5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน     เป็นกรรมการ 

       ในพ้ืนทีท่ี่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน   
      (6) ผู้แทนชุมชนที่ประชาชนในชุมชน         เป็นกรรมการ 

      คัดเลือกกันเอง จ านวน 5 คน   
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  (7) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกัน      เป็นกรรมการ 
       สุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับ 
       เรื่องร้องเรียนอิสระในพ้ืนที่  
       จ านวน 1 คน (ถ้ามี)               

     (8) ปลัดเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่อ่ืน    เป็นกรรมการและเลขานุการ                                                                                                       
      ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย                 

      (9) ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุข         เป็นกรรมการและ 
           และสิ่งแวดล้อมหรือเจ้าหน้าที่อื่น          ผู้ช่วยเลขานุการ  

      ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

     ให้สาธารณสุขอ าเภอ และผู้อ านวยการโรงพยาบาลในพ้ืนที่  
  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. พิจารณาอนุมัติแผนการหรือโครงการ หรือกิจกรรมให้เป็นไป 

  ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
    2. ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนฯ 
     และระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนของอนุกรรมการหรือคณะท างาน 
     หรือผู้ด าเนินงาน 

     3. ควบคุมและก ากับดูแลการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน 
      และการจัดท าบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฯให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
      ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
     4. ก ากับดูแลให้หน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติ 
      แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ  
      หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติและตามหลักเกณฑ์ 
      ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

    5. สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายต่างๆในพ้ืนที่  
     สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข ทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการ  
     ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
    6. ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและแผนด าเนินงานที่เก่ียวกับ 
     ปัญหาสาธารณสุขของกลุ่มเปูาหมายหน่วยบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องและ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 
     รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินงาน 
  ที่เก่ียวข้องได้ตามความจ าเป็น 

เนื่องจากค าสั่งส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  ที่ ค.29/2559 เรื่อง คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
  ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่จะหมดวาระการด ารงต าแหน่ง ตามค าสั่ง 
  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ ค.01289/2557 ลงวันที่ 1  
  ตุลาคม 2557 ที่ก าหนดให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการ 
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  คัดเลือก มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี โดยคณะกรรมการกองทุนชุดนี้  
  จะครบวาระในวันที่ 30 กันยายน 2561 เทศบาลนครระยอง จึงมีความ 
  จ าเป็นต้องสรรหาคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ 
  ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ทดแทนชุดเดิมที่ครบวาระ 

จึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยอง พิจารณามอบหมาย 
  สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 2 ท่าน เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน 
  หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครระยองเพ่ือเทศบาลนครระยอง จักได้ส่ง 
  รายชื่อไปยังส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด าเนินการแต่งตั้ง ต่อไป 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านเห็นสมควร
ประธานสภาเทศบาล    ว่าจะมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลนครระยองท่านใดเป็นคณะกรรมการ  

  บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง จ านวน 2 ท่าน  
  เชิญเสนอชื่อครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  

นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

  นครระยอง เขต 2 ผมขอเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

  เทศบาลนครระยอง จ านวน 2 ท่าน ดังนี้       
  1. นางอ าไพ  วงเวียน 

     2. นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์     

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์. 
ประธานสภาเทศบาล    ได้เสนอชื่อคณะกรรมการชุดนี้ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นางอ าไพ  วงเวียน  
       และ นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน 

  หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

         (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม เป็นอันว่าสภาเทศบาล 
        แห่งนี้ได้มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน 

  หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง จ านวน 2 ท่าน ดังนี้  

     1. นางอ าไพ  วงเวียน 
     2. นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์     

มติที่ประชุม     - พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน 
                      หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง ได้แก่ นางอ าไพ  วงเวียน  

  และนายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล       ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์   

  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 
      ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ก่อนที่ท่านจะปิดการประชุมสภาเทศบาล  

  ผมมีเรื่องที่จะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร 
  4 เรื่อง คือ เรื่องที่หนึ่งต้องการจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าในการ 
  ท าตะแกงเหล็กบริเวณท่อระบายน้ าถนนยมจินดาว่าขณะนี้มีการด าเนินการ 
  ไปถึงไหนแล้ว และจะก าหนดเสร็จได้เม่ือไร ทราบมาว่าขณะนี้มีการ 
  ด าเนินการไปบ้างแล้วบางส่วน แต่ว่ายังไม่ท้ังหมด เพราะว่าเรื่องนี้ประชาชน 
  ได้สอบถามมา เพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องทีส่อง คือ   
  หากว่าท่านประธานสภาเทศบาลยังจ าได้คือเมื่อช่วงปีที่แล้วจะอยู่ในช่วงของ 
  ที่ทางรัฐบาลมีการรณรงค์ และมีการจัดระเบียบในเรื่องของชายหาด  
  บริเวณชายหาดทั่วประเทศที่มีชาวบ้านบุกรุกเข้ามาจับจองในพ้ืนที่ ที่ในเขต 
  เทศบาลนครระยองเองก็มีบริเวณแหลมเจริญ จนถึงแยกนางยักษ์ ในช่วงต้น 
  ที่มีการด าเนินการได้มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาช่วยชี้แจง และช่วยท าความ 
  เข้าใจให้กับพ่ีน้องประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งที่ผ่านมา 
  ผมเห็นว่ามีการจัดระเบียบค่อนข้างดี แต่ว่าผ่านไปปัจจุบันนี้ถ้าหากไปดูใหม่  
  ผมคิดว่าเวลานี้จะเริ่มกลับไปที่เดิมอีกแล้ว คือมีการบุกรุกอีกแล้ว เพราะฉะนั้น  
  จึงต้องการจะฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าเราควรจะ 
  ใช้ช่วงโอกาสนี้จัดระเบียบ และดูแลให้เรียบร้อย ไมต่้องการจะให้กลับมา 
  เหมือนเดิม เพราะว่าบางครั้งยากเหมือนกันที่จะปฏิบัติงาน เรื่องท่ีสาม 
  เป็นเรื่องที่ประชาชนฝากมา คือผู้ทีส่ัญจรใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน 
  และผมเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของการจราจร โดยเฉพาะบริเวณสะพาน 
  เฉลิมชัย เนื่องจากว่าได้รับความเดือดร้อนประชาชนบอกว่าขณะนี้มีกลุ่ม 
  พ่อค้าแม่ค้าซึ่งไปขายสินค้าบริเวณทางเท้าบนสะพานเฉลิมชัย หรือสะพาน 
  ปากน้ าค่อนข้างมาก คือเมื่อก่อนนี้มันอาจจะมีไม่มากรายเท่าไร แต่ปัจจุบัน 
  ขยายมาเกือบเต็มสะพานฯ เพราะฉะนั้นเวลามีคนขายก็ต้องมีคนซื้อ  
  ซ่ึงคนซื้อจะไปจอดรถตรงไหนได้ ก็ต้องไปจอดบนสะพาน ท าให้เห็นว่า 
  ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน ผมเกรงว่าถ้าปล่อยปะละเลย 
  จะท าให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ และการแก้ปัญหาในระยะต่อไปของ 
  เทศบาลจะยุ่งยากมากข้ึน ถ้าหากว่าเทศบาลไม่รีบด าเนินการ ในการ 
  แก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร 
  อีกครั้งหนึ่ง เรื่องสุดท้ายมีประชาชนฝากมาด้วยความเป็นห่วงเป็นใย 
  ก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องนี้ ผมต้องขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล 
  ในการแสดงภาพถ่าย 2 - 3 ชุด ถ้าผมอภิปรายเสร็จแล้ว ผมจะให้เจ้าหน้าที่ 
  ส่งให้ท่านประธานสภาเทศบาลดูความเดือดร้อนของประชาชนที่ฝากผมมา  
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  คือด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในความปลอดภัยของสะพานก้นปึก และสะพาน 
  เฉลิมชัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณท่ีเป็นเสา และเป็นตอหม้อ ซึ่งประชาชน 
  เขาได้ถ่ายรูปมาให้ผมดู ผมจะส่งให้ท่านประธานสภาเทศบาลดูว่าเสาช ารุด  
  ผุกร่อนจนเห็นเหล็กข้างในแล้ว ไม่รู้วันไหนจะหักโค่นลงมา ซึ่งผมก็ 
  ไมต่้องการให้เกิดภาพตรงนั้นขึ้นมาว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วใครจะ 
  เป็นผู้รับผิดชอบในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผมจ าได้ว่าเรื่องนี้เคยมี 
  สมาชิกสภาเทศบาลบางท่านได้เคยมีการอภิปรายและพูดไปแล้ว  
  เพราะฉะนั้นผมเองด้วยความเป็นห่วงเป็นใย จึงต้องการจะให้เรื่องนี้ 
  เป็นเรื่องที่ผู้บริหารควรจะให้ความส าคัญ และต้องตอบพ่ีน้องประชาชนให้ได้ 
  ว่าการท่ีเทศบาลจะเข้าไปท าหรือปรับปรุง จะเข้าไปได้เมื่อไร เพราะว่าด้วย 
  ความเป็นห่วงเป็นใย และเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไปมา 
  ซ่ึงมีความกังวลว่าถ้าหากนานเกินไปจนลืม และปล่อยปละละเลย เกิดอันตราย 
  ขึ้นมา จะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดข้ึน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ 
  จึงต้องการจะให้ผู้บริหารตระหนัก และหาทางแก้ไขโดยเร่งด่วน ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ต้องขอบคุณ 

  สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องฝารางระบายน้ าบริเวณถนนยมจินดา ซึ่งส านักงานประปา 
  ได้มาวางท่อประปาแล้วก็ท าการซ่อมแซม ท าให้ฝารางระบายน้ าอาจจะมี 
  การช ารุดหรือสูญหายไปบ้าง ซึ่งตอนนี้ฝุายกองช่างได้ลงไปท าฝารางระบายน้ า 
  ใส่ลงไปไว้แล้ว ซึ่งผมได้สอบถามว่าใช้เวลาประมาณกี่วัน คาดว่าจะสมบูรณ์ได้ 
  ไม่น่าจะเกิน 7 วัน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนชาวถนน 
  ยมจินดา โดยกองช่างได้ท าฝารางระบายน้ าทยอยใส่ไปเรื่อยๆ เรื่องที่สอง 
  ปัญหาการบุกรุกบริเวณหาดแหลมเจริญ ซึ่งเทศบาลก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลย 
  เรื่องนี้ โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจลงไปตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง จะมีอยู่ 
  บ้างที่ว่าเห็นเหมือนลักษณะคล้ายๆ จะบุกรุก แต่เป็นร้านอาหารอยู่ด้านบน  
  โดยเขาขออนุญาตว่าลงไปตั้งโต๊ะบริเวณชายหาด แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ 
  ก่อสร้าง โดยน าโต๊ะไปวาง และพอร้านอาหารปิดก็ยกโต๊ะกลับ อันนี้ไม่ถือว่า 
  เป็นการบุกรุก คือเป็นการเอ้ือเฟ้ือกัน ร้านอาหารขายดีคนเยอะขึ้น ในร้านก็ 
  คับแคบ เขาจึงขออนุญาตเทศบาลว่าขอน าโต๊ะไปตั้งชายทะเล แต่หลังจาก 
  ลูกค้ากลับหมดแล้วจะเก็บโต๊ะกลับ และเก็บท าความสะอาดให้เรียบร้อย 
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  ซึ่งพอช่วงเช้ามาโต๊ะอาหารก็ไม่มีแล้ว ซึ่งถือว่าได้รับความร่วมมือจาก 
  ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ส่วนบางจุดที่มีเต้นท์อยู่คือจุดผ่อนผัน อย่างเช่นกลุ่ม 
  บริเวณเก้ายอดมีเต้นท์อะไรอยู่ ซ่ึงจุดนั้นเป็นจุดที่ได้รับการผ่อนผันจาก 
  คณะกรรมการ และมีอีกจุดหนึ่งที่ศูนย์อนามัยปากน้ า 2 ที่ได้รับเป็นเขต 
  ผ่อนผันให้ท าการตากปลาได้ ผมจะพยายามเข้มงวดให้เจ้าหน้าที่ลงไป 
  ตรวจสอบทุกระยะไม่ให้มีการบุกรุก ส่วนเรื่องท่ีสาม เรื่องการวางสิ่งของขาย 
  บนสะพานเฉลิมชัย ผมจะให้เจ้าหน้าลงไปเร่งรัดเข้มงวด โดยไปขอความ 
  ร่วมมือจากประชาชนที่ขายของอยู่บริเวณนั้น ให้ลองขยับขยายไปขาย  
  ณ จุดอื่นบ้าง ถ้าขายก็อย่าให้รถมาจอดบนสะพาน ซึ่งเข้าใจครับว่าการ 
  ประกอบอาชีพบางครั้ง ถ้าหากว่าไปขายในจุดมุมอับ การค้าขายก็ไม่ดี  
  พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่บริเวณดังกล่าวก็จะได้รับความเดือดร้อน อาจจะ 
  ส่งผลถึงครอบครัว ซ่ึงก็น่าเห็นใจอยู่ โดยพยายามจะแก้ไขปัญหาความ 
  เดือดร้อนในทุกๆ ฝุายครับ ส่วนเรื่องท่ีสี่ รื่องสะพานเฉลิมชัย และสะพาน 
  ก้นปึก โดยสะพานก้นปึกเราได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วที่จะสร้างใหม่  
  คือตอนนี้ผมได้เรียกทางช่าง คือ นายชาคริต  เอ่ียมส าอาง มาคุยแล้ว  
  ซึ่งได้ออกแบบใกล้จะเสร็จแล้ว เตรียมจะส่งส านักการคลังประกวดราคาหา 
  ผู้รับจ้าง แต่ก่อนคิดว่าภายในเดือนนี้น่าจะเสร็จ และจะส่งส านักการคลัง 
  ประกวดราคา แต่ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างอาจจะต้องท าปูายว่าขอความ 
  ร่วมมือรถบรรทุกขนาดหนักห้ามผ่านสะพานก้นปึก ส่วนสะพานเฉลิมชัยก็ 
  เช่นเดียวกัน โดยได้ก าชับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าให้ท าปูายบอกที่หัวสะพาน 
  ทั้ง 2 ด้านเลย แล้วจุดที่คาดว่ารถบรรทุกจะผ่านเข้าไปใช้สะพานเส้นนั้น 
  ว่าห้ามรถบรรทุกขนาด 6 ตัน หรือ 6 ล้อ ขึ้นไปผ่านสะพานเฉลิมชัย  
  ส่วนเรื่องงบประมาณท่ีตั้งไว้เพ่ือซ่อมแซม จ านวน 10,000,000 บาท  
  ทางช่างกไ็ดเ้ร่งออกแบบ เพ่ือจะส่งส านักการคลังประกวดหาผู้รับจ้าง 
  เพ่ือด าเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อไป คิดว่ากองวิชาการและแผนงาน 
  จะท าปูายเสร็จแล้วเพ่ือมาติดที่หัวสะพานทั้ง 2 ด้าน และติดตามแยกก่อน  
  เช่น อาจจะเป็นแยกแถวนางยักษ์ ต่อไปสะพานเฉลิมชัยรถใหญ่จะไม่ 
  สามารถผ่านได้ ผมได้บอกว่าในปูายให้ท าภาพช ารุดของสะพานใสไป 
  ในไวนิลด้วย ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้เห็นจริงๆ ว่ารถบรรทุกขนาดหนักอย่าเสี่ยง 
  เข้าไป ถ้าหากเข้าไปแล้วสะพานช ารุดแล้วเกิดอุบัติเหตุ ความรับผิดชอบของ 
  บริษัทหรือเจ้าของรถนั้นจะต้องรับผิดชอบค่อนข้างจะมาก ซึ่งได้ก าชับเรื่องนี้ 
  ไว้แล้ว คิดว่าน่าจะแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ ขอบคุณครับท่านประธานสภา 
  เทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
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นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานเทศบาลครับ 

  ผมขออีกเรื่องหนึ่งก่อนทีจ่ะปิดประชุมสภาเทศบาล ขออนุญาตเรียนถาม 
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหาร โดยผมขอทราบความ 
  คืบหน้าเกี่ยวกับโครงการศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  และส ารวจออกแบบก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าระยอง และเชื่อมต่อระหว่าง 
  ถนนเลียบชายฝั่ง และถนนราษฎร์บ ารุง ผมจ าได้ว่าตั้งจากงบประมาณ 
  พ.ศ. 2560 ทีเ่ทศบาลมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ด้าน ผมจ าชื่อได้ไม่ 
  หมดครับ ซ่ึงเกี่ยวพันกับหลายกระทรวง จึงต้องการจะฝากเรียนถามผ่าน 
  ท่านประธานสภาเทศบาลว่าโครงการนี้ได้มีการด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 
  มีความคืบหน้าอย่างไร โดยต้องการจะให้ตอบให้ในสภาเทศบาลแห่งนี้ 
  ไดร้ับทราบด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี      ผู้ทรงเกียรติท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ต้องขอบคุณ 
  สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลหลายๆ ท่าน 
  ไดร้ับทราบในสภาเทศบาลแห่งนี้เกี่ยวกับเรื่องโครงการศึกษาผลกระทบ 
  สิ่งแวดล้อมสร้างสะพานตัวใหม่บริเวณปากน้ า ซึ่งตอนนี้ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
  ก าลังรอประมาณการ จะประกาศหาสถาบันการศึกษาเพ่ือมาศึกษา 
  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตัวนี้ คาดว่าในเร็วๆ นี้คงจะได้หน่วยงานเข้ามาศึกษา 
  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และศึกษาพร้อมด้วยออกแบบให้เรียบร้อย  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ประธานสภาเทศบาล    ประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

  นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา        

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอเสนอปิดการประชุมครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา เสนอปิดประชุม
ประธานสภาเทศบาล    ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง ซึ่งขณะนี้เป็นเวลา 18.17 น. ซ่ึงเป็นการ 
ประธานสภาเทศบาล      พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ของเทศบาลนครระยอง ซึ่งถือว่ามีความส าคัญ 

  และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน วันนี้สภาเทศบาลเทศบาล   
  นครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารทุกท่าน  
  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   

 

(ปิดประชุมเวลา 18.17 น.) 
 
 

            (ลงชื่อ)                                           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม 
                 
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        

 
                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
            
                    (นายประเสริฐ  ฟูาประทานชัย)    

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 


