
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 

วันที ่13 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
5. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร 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   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นางอําไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายรักเร่   สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
30. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
31. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
32. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
2. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล  
3. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
4. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
5. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
8. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                           รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
                                                           รก.ผู้อํานวยการกองการแพทย์ 
10. นางสุภา ขํางาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
11. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
12. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
13. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
14. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
16. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
17. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
18. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
19. นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
20. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
21. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
22. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
23. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
24. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
25. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
26. นางสาววัชรีย ์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง  
27. นางสาวอุษณีย์ โสธนะ นักทรัพยากรบุคคล 
28. นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์ นักทรัพยากรบุคคล 
29. นางสาวเสาวลักษณ์ สืบนุการวัฒนา  นักพัฒนาชุมชน 
30. นายอริย์ธัช จันทร นักพัฒนาการท่องเที่ยว  
31. นายป้องคุณ  สุวรรณพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
32. ว่าที่รต.หญิงธิติวรรณ  เหมพิทักษ ์              นักประชาสัมพันธ์ 
33.  นางสมฤดี รัตนวิจิตร นักประชาสัมพันธ์  
34. นางสาวสาวิตรี บรรเทิงสุข นิติกร  
35. กนกอร ธิบูรณ์บุญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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36. นางสาวอรทัย         ศรีพงศ์                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
37. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
38. นายไวย์พจน์ พิมพิศาล เจ้าพนักงานธุรการ  
39. นางสาวนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร เจ้าพนักงานธุรการ 
40. นางสาวสุนิสา บุญฤทธา เจ้าพนักงานธุรการ 
41. นางสาวปิยะรัตน์ สัจจาธรรม เจ้าพนักงานธุรการ  
42. นางวลัยพร  ธนสินทว ี เจ้าพนักงานธุรการ 
43. นางสาวทิษฏยา ชวนสินธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
44. นางสาวปาริฉัตร ติวาสิริพงศ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  
45. จ่าสิบเอกปิยะเทพ อุ่นดอนตอง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

นายเสรี  บุญสุทธิ  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
รองปลัดเทศบาล           ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สื่อมวลชน ตลอดจน  

ประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้าน วันนี้ท่านประธานสภาเทศบาลได้กําหนด           
นัดประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2562  

  ครั้งที่ 1/2562 ในเวลา 13.30 น. ในโอกาสนี้ผมขอกราบเรียนเชิญ 
  ท่านประธานสภาเทศบาลได้กรุณาขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
  และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - วันนี้ทางสภาเทศบาลนครระยอง ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
ประธานสภาเทศบาล    ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  
      เหมะรักษ์ มาร่วมประชุมกับสภาเทศบาลนครระยอง ในวันนี้ ขอให้ทีป่ระชุม 

  ปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับ 

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

- ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
  ระยอง ไดก้รุณากล่าวเพ่ือเป็นเกียรตใินสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ด้วยครับ  
  ขอเรียนเชิญครับ 

ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ - ขอบคุณสภาเทศบาลนครระยอง ที่ให้เกียรติกับทางผู้บริหารจังหวัดระยอง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    ได้มาร่วมรับรู้ รับทราบ ในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองในวันนี้  

  ขอให้ทุกท่านมีกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สมกับดังที่ท่านคาดหวัง 
  ทุกประการขอบคุณครับ  

      (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

 

 



 4 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
ประธานสภาเทศบาล    วันนี้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง ได้ไปราชการที่กรุงเทพมหานคร 

  ซึ่งหากไม่มีเลขานุการสภาเทศบาลก็จําเป็นจะต้องเลือกเลขานุการสภา 
  ชั่วคราวขึ้นมาทําหน้าที่แทน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  
  พ. ศ. 2554  ข้อ 18  ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการ 
  ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น  
  คนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นท้ังนี้ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ 
  อันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ 
  ชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรที่จะทําหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง 
  เฉพาะในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองครั้งนี้ เชิญท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 

นายทศพร  รติยานุวัฒน์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ผมนายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  
  ผมขอเสนอ นายเสรี  บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาลนครระยอง เพื่อมาทําหน้าที่ 
  เลขานุการสภาเทศบาลนครระยองในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองในครั้งนี้  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 
ประธานสภาเทศบาล    ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์  

  ได้เสนอให้ นายเสรี  บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล ทําหน้าที่เลขานุการสภา 
  เทศบาลนครระยองในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองครั้งนี้ ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

(  -สมาชิกสภา ฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาล รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ  
  ชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ   

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อท่านอื่นเพ่ิมเติม เป็นอันว่า  
  สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้ นายเสรี  บุญสุทธิ  
  รองปลัดเทศบาลนครระยอง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง  
  ในการประชุมครั้งนี้  ขอเชิญนายเสรี  บุญสุทธิ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา 
  เทศบาลนครระยองครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 1/2562  
  บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  
  ผมขอเปิดการประชุมครับ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศ 
  เรียกประชุมสภาด้วยครับ 
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นายเสรี  บุญสุทธิ    - ประกาศสภาเทศบาลนครระยองเรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2562 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

  นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 5   
  มีนาคม  2562 ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําปี 2562   
  ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม  2562  เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
  ประจําปี 2562 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2562   
  เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
  นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ผมขอเข้าระเบียบวาระการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล     ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม วันนี้ผมมีเรื่องแจ้งที่ประชุมดังนี้ 
       1. เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ราย รับโอน นายเสรี  บุญสุทธิ  

  พนักงานเทศบาล ตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  
  สังกัดเทศบาลตําบลมะขามคู่ อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  
  มาดํารงตําแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  
  เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  กรกฎาคม  2562  เป็นต้นไป 

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

        2. เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตําบลมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล  
       จํานวน 1 ราย  รับโอน นางสาวกนกอร  ธิบูรณ์บุญ พนักงานส่วนตําบล         
       ตาํแหนง่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สงักัดสํานกังานปลดั-  
       องค์การบริหารสว่นตาํบลเพ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มาบรรจเุป็น  
       พนกังานเทศบาลและแตง่ต้ังให้ดํารงตาํแหนง่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
       ชํานาญการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน            
       กองวชิาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง ท้ังนี ้ตั้งแตว่ันท่ี 1   
       กรกฎาคม  2562  เป็นต้นไป  

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  ) 

    - ในนามเทศบาลนครระยองยินดีต้อนรับครับ 

มติที่ประชุม   - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1               
                         ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล             สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที ่1 ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562   

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ  

(  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล      ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
      เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ  

  สมัยที่ 1 ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องครับ  

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ        
  สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562   

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีมีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง  

  เพ่ือขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ี
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ   ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จํานวน  812,800,000 บาท   
  (แปดร้อยสิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน)  แยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้ 

  ด้าน บริหารทั่วไป 
      แผนงาน บริหารงานทั่วไป        ยอดรวม   79,301,730 บาท  
      แผนงาน การรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม   21,878,400 บาท  

  ด้าน บริการชุมชนและสังคม 
      แผนงาน การศึกษา         ยอดรวม  295,531,590 บาท  
      แผนงาน สาธารณสุข         ยอดรวม   58,327,180 บาท  
      แผนงาน เคหะและชุมชน        ยอดรวม 197,309,200 บาท 
      แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม   10,880,900 บาท 
      แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม 
               และนันทนาการ         ยอดรวม   35,835,600 บาท 
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  ด้าน การเศรษฐกิจ 
      แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา    ยอดรวม        404,600 บาท 
      แผนงาน การพาณิชย์            ยอดรวม     4,764,200 บาท 

  ด้าน การดําเนินงานอ่ืน 
      แผนงาน งบกลาง         ยอดรวม 108,566,600 บาท 

2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง   
  จํานวน 1,863,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

      3. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล   
  จํานวน  33,531,500  บาท (สามสิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพัน- 
  ห้าร้อยบาทถ้วน) 

  เหตุผล   เพ่ือให้เทศบาลนครระยองมีงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2563  ใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร 
  ที่ได้วางแผนไว้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  (พ.ศ. 2561 - 2565)        
  และขอรายงานฐานะการคลังและสาระสําคัญของเทศบัญญัติงบประมาณ  
  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

  ฐานะการคลังของเทศบาล 

                       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

    ด้านรายรับ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลและการรับจัดสรรเงินรายได้จาก 
    ส่วนกลางสูงกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้  จึงมีการจัดทําเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 1 ฉบับ รวมเป็นเงิน 753,982,000 บาท   
   (เจ็ดร้อยห้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) มีรายรับจริง  
   จํานวน 802,620,838.72 บาท (แปดร้อยสองล้านหกแสนสองหมื่น- 
   แปดร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)  รายรับสูงกว่าประมาณการ 
   ที่ตั้งไว้ จํานวน 48,638,838.72 บาท  (สี่สิบแปดล้านหกแสนสามหมื่น- 
   แปดพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 6.45   

       ด้านรายจ่าย  ได้มีการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายรวม 
      ฉบับเพ่ิมเติม 1 ฉบับ  เป็นเงิน 753,982,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบสาม- 
      ล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  โดยเทศบาล ฯ ใช้จ่ายเงินไปท้ังสิ้น  
      จํานวน 747,337,578.92 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่น- 
      เจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) รายจ่ายต่ํากว่าประมาณการ 
      ที่ตั้งไว้ จํานวน 5,644,421.08 บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อย- 
      ยี่สิบเอ็ดบาทแปดสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.75 

                        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เทศบาล มีสถานะการเงินดังนี้  
  มีรายรับจริง จํานวน 644,213,304.03 บาท (หกร้อยสี่สิบสี่ล้าน- 
  สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่บาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 85.09  
  ของประมาณการรายรับ จํานวน 757,100,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ด- 
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  ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ด้านรายจ่าย เทศบาลใช้จ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว  
  จํานวน 447,558,612.76 บาท  (สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่น- 
  แปดพันหกร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)  คิดเป็นร้อยละ 59.11  
  คาดการณ์ว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้และเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไป 
  ตามเป้าหมาย 

               ปัจจุบัน  เทศบาลนครระยองมียอดเงินสะสม จํานวน 452,325,224.72 บาท   
  (สี่ร้อยห้าสิบสองล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ด- 
  สิบสองสตางค)์ ฝากไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจํานวน  
  64,869,048.01 บาท (หกสิบสี่ล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันสี่สิบแปด- 
  บาทหนึ่งสตางค์) มีเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เป็นค่า 
  ก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลหลังใหม่  จํานวน 1 สัญญา  
  วงเงิน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มส่งใช้เงินกู้  
  งวดแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

  สาระส าคัญของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    เทศบาลนครระยองได้ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจําปี 

  งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้นเป็นเงิน   
  812,800,000 บาท (แปดร้อยสิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน)   
  แยกเป็น 

              1. รายรับจากเงินรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ 
  ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา  
  จํานวน  515,676,800 บาท (ห้าร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพัน- 
  แปดร้อยบาทถ้วน) 

2. รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
              (1) รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

  และเงินอุดหนุน สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  จํานวน 137,800,600 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกร้อย- 
  บาทถ้วน) 

(2) รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา  
  จํานวน  96,030,600 บาท (เก้าสิบหกล้านสามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 

(3) รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสวัสดิการทางสังคม  
  จํานวน 62,268,000 บาท (หกสิบสองล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

(4) รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข  
  จํานวน  1,024,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

             โดยในส่วนของรายรับจากเงินรายได้ของเทศบาล และเงินอุดหนุนทั่วไป 
  สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา  
  จํานวน  515,676,800  บาท (ห้าร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพัน- 
  แปดร้อยบาทถ้วน)  มีการประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  
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  จํานวน 42,028,800 บาท (สี่สิบสองล้านสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)   
  หรือคิดเป็นร้อยละ 8.87 โดยคาดการณ์ว่าจะมีรายรับเพิ่มข้ึนจากการ 
  จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งภาษีจัดสรรจากรัฐบาล 

            สําหรับนโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณในปี พ.ศ. 2563  
  คณะผู้บริหารมีนโยบายในการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่าง 
  ประหยัดโปร่งใส เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
  ประชาชนและท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจ 
  ต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่าง  
  เท่าเทียม ส่งเสริมอาชีพหรือเสริมทักษะด้านต่างๆ เพื่อยกระดับรายได้ 
  ของประชาชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยวและสาธารณูปโภค 
  ให้มีประสิทธิภาพ รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก        
  (EEC) มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมคนดี 
  และสังคมแห่งการมีส่วนร่วม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  นําดิจิทัลเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมี 
  ประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและการ 
  พัฒนาพื้นที่กับทุกภาคส่วน เช่น โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค 
  และโครงสร้างพ้ืนฐานถนนยมจินดา ตลอดจนตั้งงบประมาณรองรับ 
  ให้เพียงพอสําหรับการเผชิญเหตุกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดข้ึน  
  โดยมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือลดระดับความรุนแรง 
  และความสูญเสียอันอาจเกิดข้ึน  

ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย จํานวน 812,800,000 บาท  
  (แปดร้อยสิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน)  แบ่งได้ดังนี้ 

             1.) งบกลาง จํานวน 108,566,600 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้าน- 
  ห้าแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 13.36 

        2.) งบบุคลากร จํานวน  318,918,900 บาท (สามร้อยสิบแปด- 
  ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ 39.23 

    3.) งบดําเนินการ จํานวน 234,203,510 บาท (สองร้อยสามสิบสี่- 
  ล้านสองแสนสามพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 28.81 

    4.) งบลงทุน จํานวน 117,670,990 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้าน- 
     หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 14.48 
    5.) งบรายจ่ายอื่น จํานวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  

  คิดเป็นร้อยละ 0.003 
     6.) งบเงินอุดหนุน จํานวน 33,410,000 บาท (สามสิบสามล้านสี-่ 

  แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 4.11 
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง ประมาณการรายรับ 
  ไว้จํานวน  1,836,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
  โดยนํามาตั้งเป็นรายจ่ายทั้งจํานวน แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 

    - งบบุคลากร จํานวน 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
  หรือคิดเป็น ร้อยละ 33.22 

- งบดําเนินงาน  จํานวน  957,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน- 
  บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 52.12 

- งบลงทุน จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็น 
  ร้อยละ 10.90 

- และเป็นรายจ่ายงบกลาง จํานวน 69,000 บาท  (หกหมื่นเก้าพัน- 
      บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 3.76 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล  ประมาณการ 
  รายรับไว้  จํานวน 51,801,500 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งพัน- 
  ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยนํามาตั้งเป็นรายจ่ายทั้งสิ้น จํานวน 33,531,500 บาท  
  (สามสิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) แยกรายละเอียดได้ดังนี้          

- งบบุคลากร จํานวน 3,134,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสาม- 
  หมื่นสี่พันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 9.34 

- งบดําเนินงาน จํานวน 2,618,000 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่น- 
  แปดพันบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 7.80 

- งบลงทุน จํานวน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรือคิด 
  เป็นร้อยละ 0.16 

- งบรายจ่ายอื่น จํานวน  23,154,500  บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่ง- 
  แสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 69.05 

- และเป็นรายจ่ายงบกลาง จํานวน 4,570,000 บาท (สี่ล้านห้าแสน- 
  เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 13.63 

    งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  จํานวน 812,800,000 บาท (แปดร้อยสิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน)  
  ดําเนินการภายใต้แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ. 2561 – 2565)  
  ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็น 
                         ระเบียบและยั่งยืน                      

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดการระบบขนส่งมวลชนการจราจรและ 
                      ความปลอดภัย    
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อม  
                      ภายใต้แนวทางเมืองคาร์บอนต่ํา   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองให้มีความรุ่งเรือง  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน   
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเสริมสร้างสังคมคนดีและสังคมแห่งการมีส่วนร่วม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีความผาสุกและมีการ 
                      บริหารจัดการที่ดี  

               ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด 3  วิธีการจัดทํางบประมาณ ข้อ 23 “ให้เจ้าหน้าที่ 
  งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณ         
  ในชั้นต้นแล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจําปีแล้ว  
  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย 
  เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้ 
  นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม” 

     จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   
  พ.ศ.  2563 เพ่ือสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับเนื่องจาก  
ประธานสภาเทศบาล    การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2563 เป็นเรื่องที่มีความสําคัญและเอกสารค่อนข้างมาก ผมขอเสนอ 
  ว่าให้เราพิจารณาประมาณการรายรับก่อน และต่อด้วยงบประมาณรายจ่าย  
  ต่อด้วยงบกลาง และต่อด้วยงบประมาณรายจ่ายทีละกองงานตามเอกสาร  
  ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  

  (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผมจะขอ 
        เริ่มจากประมาณการรายรับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 

  จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงประมาณการรายรับ ขอเชิญครับ  

    -  ขอขอบคุณกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
         ในการจัดทําเอกสารร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายไดอ้ยา่งค่อนข้าง  

  สมบูรณ์และเรียบร้อย ทําให้สะดวกต่อการพิจารณาครับ  
  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรต ิท่านว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
      ระยอง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
         ท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมมีเอกสาร 

  ที่ต้องการจะเรียนชี้แจงให้สภาแห่งนี้ได้ทราบ เนื่องจากว่ามีระเบียบแก้ไข  
  แต่เรื่องเงินยังคงเดิมครับ เพียงแต่ว่าแยกหัวข้อ  ตามท่ี พระราชบัญญัติ 
  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 



 12 

  และการจัดเก็บภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ 
  จะเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบกับ 
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว3886  
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ 
  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ได้แจ้งแนวทางการตั้งงบประมาณ ด้านรายรับ โดยให้ 

2.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําประมาณการรายรับทั้งปี 
  ให้ครบทุกหมวด 

2.2 รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร  
  ให้ประมาณการณ์ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา เว้นแต่ภาษีบํารุง 
  ท้องที่และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ให้ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วย 
  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างกําหนด ปรากฏว่าการประมาณการรายรับหมวด 
  ภาษีอากร ภาษีประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ประมาณการรายรับ 
  ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างกําหนดไว้ จึงขอเพ่ิม 
  รายการหมวดค่าภาษีอากร โดยเพิ่มรายการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
  โดยปรับลดงบประมาณรายการภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงท้องที่ 
  ดังนี้ รายการเดิม  

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 64,000,000 บาท   
2. ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 800,000  บาท รวมทั้ง 2 อย่าง  

  จํานวน 64,800,000 บาท  
รายการที่ปรับปรุง  
1. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 62,750,000 บาท  
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 2,000,000 บาท  
3. ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 50,000 บาท  
รวมจํานวนทั้ง 3 รายการ 64,800,000 บาท ตามเอกสารหน้าที่  

  15,16 และ 19 จึงกราบเรียนให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบ ขอบพระคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล     สภาชิกสภาเทศบาลท่านใดยังไม่ได้รับเอกสารเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ  
       หนา้ท่ี 15 หน้าที่ 16 และหน้าที่ 19 ครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - ไม่มีนะครับ ได้รับครบแล้วนะครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์   
  มโนพรศิริกุล ครับ 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และผู้เข้าร่วมการประชุม  

  ทุกท่าน ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ก่อนอื่นผมต้องการจะเรียน 
  ท่านประธานสภาเทศบาล ในเรื่องของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
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  งบประมาณประจําปี 2563 ซึ่งจะเป็นการพิจาณาเรื่องของงบประมาณ  
  น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ เพราะว่าอย่างที่ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล หรือว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาล ก็คงทราบดีว่า 
  ขณะนี้ สภาเทศบาลนครระยองของเราแห่งนี้ก็เป็นสภาเทศบาลรักษาการ 
  เราไม่มีการเลือกตั้งกันมา ขณะนี้เรารักษาการอยู่ และเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า  
  ขณะนี้เรามีรัฐบาลใหม่แล้ว แล้วก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ ในเร็วๆนี้ สิ่งที่ผม 
  ต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลคือต้องการจะเชิญชวน 
  ให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าให้ช่วยกันพิจารณางบประมาณประจําปี 2563  
  ด้วยความละเอียด และเพ่ือให้เป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนให้มากที่สุด  
  เพราะว่าไม่แน่นะครับ บางท่านก็อาจจะหยุดที่จะมาเป็นสมาชิกสภาเทศบาล  
  อาจจะไม่ได้ทําหน้าที่นี้แล้ว ก็ขอให้ช่วยกันพิจารณาดูให้เป็นประโยชน์กับ 
  พ่ีน้องประชาชนให้มากที่สุด อีกประเด็นหนึ่ง คือต้องการจะกราบเรียน  
  ท่านประธานเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่า ให้ช่วยพิจารณาดูในเรื่องของ 
  งบประมาณต่างๆ ที่ทางสภาแห่งนี้ได้มีการพิจารณาอนุมัติไป เพราะว่ามี 
  หลายโครงการที่เป็นประโยชน์ แต่ว่ายังไม่ได้รับการแก้ไข หรือยังไม่ได้รับ  
  การสนองตอบให้แก่พ่ีน้องประชาชน ซึ่งในโอกาสต่อไปผมคงจะได้มีการ  
  ชี้แจง และสอบถามทางท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังผู้บริหารอีก 
  ครั้งหนึ่ง สุดท้ายคือต้องการจะฝากไปที่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  
  ให้ช่วยดูแล และทํางานให้กับพ่ีน้องประชาชนให้เต็มความสามารถ 
  โดยยึดถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน และท้องถิ่นเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม 
  พวกเราเข้ามาทํางานในทางการเมืองก็ต้องการจะเห็นบ้านเมืองมีความ  
  เจริญรุ่งเรือง พี่น้องประชาชน มีความเดือดร้อน เราก็ต้องการจะเข้ามาแก้ไข  
  ให้กับพ่ีน้องประชาชน ขออนุญาตเข้าไปสู่ประเด็นในเรื่องของร่างพิจารณา  
  งบประมาณประจําปี 2563 ในหมวดของรายรับ ในหน้าที่ 3 จะมีการ 
  พิจารณาดูในเรื่องของงบประมาณประจําปี 2563 ที่ทางผู้บริหารได้มีการ 
  ตั้งงบประมาณไว้ อยู่ที่ แปดร้อยสิบสองล้านบาทเศษ เทียบกับปี 2562  
  ก็จะเพ่ิมมาประมาณ ห้าสิบห้าล้านบาท หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณ  
  7.35 เปอร์เซ็นต์ ในรายละเอียดที่มีการให้ข้อมูลมา เรื่องของรายได้การ 
  จัดเก็บภาษีในหมวดต่างๆ เมื่อพิจารณาดูรายละเอียดแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็น 
  ตัวเลขคล้ายๆ กับปีที่ผ่านมา แต่ว่าตัวเลขจํานวนที่เพ่ิมข้ึนมาประมาณ  
  ห้าสิบห้าล้านบาท ถ้าไปพิจารณาดูคือจะมาเพ่ิมในเรื่องของเป็นรายได้จาก  
  รัฐบาลจัดเก็บให้ กับจํานวนอื่นๆ ถามว่าดูจากตัวเลขตรงนี้แล้ว เราอาจจะ 
  คิดว่าตัวเลขงบประมาณปีนี้เพ่ิมข้ึนอย่างท่ีผมได้กราบเรียน แต่ว่าจริงๆ แล้ว 
  ถ้าจะไปดูกันจริงๆ ก็คือรายได้เพ่ิมจากเงินอุดหนุนรัฐบาลเป็นหลัก 
  ไม่ได้เกิดจากการที่เทศบาลมีการจัดเก็บภาษีรายได้ หรือมีรายได้จากทาง  
  อ่ืนๆ เพิ่มข้ึน ประเด็นตรงนี้ถามว่าในช่วงขณะนี้ เวลานี้ เศรษฐกิจบ้านเมือง 
  เป็นอย่างนี้ ผมเองก็มีความคิดว่าดีอยู่ เพราะว่าไม่เป็นการซ้ําเติมในเรื่องของ  
  ความเดือดร้อน หรือสร้างภาระให้กับพ่ีน้องประชาชนในการจัดเก็บภาษี 
  มากขึ้น แต่ว่างบประมาณเราจําเป็นต้องมีเพ่ือไว้ใช้ในการบริหารบ้านเมือง 
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  ของเรา ดังนั้นเองสิ่งที่เพ่ิมข้ึนมาก็คือในเรื่องของงบอุดหนุน ซึ่งอันนี้  
  พ่ีน้องประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเท่าไร ขอบคุณครับทางท่านผู้บริหาร  
  ที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ไม่ได้เป็นการเพ่ิมเติมภาระให้กับพ่ีน้องประชาชน 
  มากเกินไป สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนสอบถามท่านประธานสภาเทศบาล  
  ผ่านไปยังท่านผู้บริหารอีกเรื่องหนึ่ง คือ เผอิญว่าเมื่อสักครู่ 
  ท่านนายกเทศมนตรีได้มีการชี้แจงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถ้อยคํา  
  ในเรื่องของภาษีโรงเรือน และภาษีที่ดิน ผมเองเมื่อเปิดดูในเรื่องของหมวด  

     รายรับของภาษี ในหน้าที่ 22 ในหมวดของภาษีสรรพสามิตคือร่างพระราชบัญญัติ 
  เทศบาลงบประมาณประจําปี 2563 ฉบับนี้ มีหมวดในเรื่องของภาษี 
  สรรพสามิต ซึ่งมีประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 51,500,000 บาท  
  สิ่งที่ต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร 
  คือในปีที่ผ่านมางบประมาณต่างๆ ที่ผ่านมา ที่เคยมีการพิจารณานั้นไม่มี 
  ภาษีสรรพสามิตตัวนี้ อย่างเช่นในปี 2562 ที่กําลังใช้อยู่ปัจจุบันนี้จะเขียน 
  ว่าเป็นภาษีสุรา แต่ว่าปีนี้ ฉบับนี้ไม่มีคําว่าภาษีสุรา ผมสงสัยว่าภาษีสุรา 
  กับภาษีสรรพสามิตนั้นเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ เพราะถ้าภาษีสุรา ก็คือสุรา 
  อย่างเดียว แต่ภาษีสรรพสามิต ผมอาจจะรวมถึงเรื่องของยาสูบด้วยหรือไม่  
  หรือในเรื่องของภาษีตัวอ่ืนๆ หรือไม่ ผมอาจจะเข้าใจผิด หรืออย่างไร  
  ไม่ทราบ แต่ว่าผมไปพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งที่ผ่านมาไม่มีตัวนี้ จึงต้องการจะ 
  กราบเรียนสอบถามเพ่ือความกระจ่างในช่วงแรกเท่านี้ ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรต ิท่านว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
      ระยอง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
         ท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอบคุณ 

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เป็นห่วง และได้สอบถามในหลายเรื่อง  
  เรื่องท่ีว่าภาษีจากปีที่แล้วมีแต่ภาษีสุรา ไม่มีภาษีสรรพสามิต ซึ่งปีนี้ได้ 
  เปลี่ยนเป็นภาษีสรรพสามิตรวม ไม่ว่าจะเป็นสุรา บุหรี่ รถยนต์นําเข้าอะไร 
  ต่างๆ พวกภาษีต่างๆพวกนี้ คือจะรวมทุกตัวเป็นภาษีสรรพสามิต 
  จึงจัดเป็นหมวดหมู่อยู่ในหมวดนี้ กราบเรียนให้สภาเทศบาลแห่งนี้ได้ทราบ 
  ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาท่านต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล     

(  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามเพ่ิมเติมถึงประมาณการรายรับ  
ประธานสภาเทศบาล     ผมจะข้ามไปประมาณการรายจ่าย ท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญครับ  

  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล   - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และผู้เข้าร่วมการประชุม  

  ทุกท่านครับ สําหรับในเรื่องของรายจ่าย ในหน้าที่ 24 คือผมมาดูจาก 
  ประมาณการรายจ่ายที่มีการตั้งไว้ เน้นในหมวดของค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ในปี 2562 มีการตั้งประมาณการไว้ 348,000 บาท  
  แต่ปี 2563 ปีนี้ตั้งไว้ 384,000 บาท ตัวเลขสลับกัน อันนี้ต้องการจะ 
  กราบเรียนถามว่าเทศบาลตั้งงบประมาณเพ่ิมไว้ หรือว่าตัวเลขใส่สลับกัน 
  เพราะว่าจริงๆ แล้วค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
  น่าจะเท่าเดิม คงจะไม่มีการเช่าเพิ่มหรือไม่ หรืออย่างไร ไม่ทราบ  
  อีกประเด็นหนึ่งครับ คือ เรื่องของค่าจ้างเหมาทําความสะอาดในเอกสาร  
  บรรทัดติดกัน จากปี 2562 ประมาณการที่ตั้งไว้ 3,210,000 บาท  
  แต่ปี 2563 มีการประมาณการไว้ จํานวน 5,609,700 บาท เพิ่มขึ้นมา 
  ประมาณสองล้านกว่าบาท ต้องการจะขอคําชี้แจงในเรื่องของค่าจ้างเหมา  
  ทําความสะอาด ทําไมมีการเพ่ิมเติมมากขึ้นขนาดนี้ ขอให้ท่านประธานสภา  
  เทศบาลช่วยพิจารณาดูด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรต ิท่านว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
      ระยอง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
         ท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่างแก่  
  สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ที่ท่านได้สอบถามเรื่องค่าจ้างเหมาเช่าเครื่อง  
  ถ่ายเอกสาร จากงบประมาณปีที่แล้ว จํานวน 348,000 บาท  
  ปีนี้กลายเป็น 384,000 บาท ไม่ได้สลับตัวเลข ถูกต้องครับ เพียงแต่ว่า 
  ค่าถ่ายเอกสารเป็นแผ่นราคามันสูงขึ้น จํานวนแผ่นสูงขึ้น ค่าจ้างเหมาจึงเพิ่มขึ้น  
  ส่วนค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ปีที่แล้วสามล้านสองแสนกว่าบาท  
  ในปีนี้กลายเป็นห้าล้านหกแสนกว่าบาท เนื่องจากว่าปีนี้ตั้งไว้เพื่ออาคาร 
  สํานักงานตัวใหม่ด้วย ที่ว่าจะมีเรื่องใหม่จึงตั้งตัวนี้ไว้ กราบเรียนสภาเทศบาล 
  นครระยองแห่งนี้ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล      

(  -ไม่มี-  ) 
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ประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาประสงค์จะอภิปรายถึงประมาณการรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล      ผมจะขอข้ามไปงบกลาง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย  

  ถึงงบกลางขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์   
  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล    - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
      ผมนายวิโรจน ์ มโนพรศิรกุิล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ขออนุญาตสอบถามเรื่องของงบประมาณในส่วนของงบกลาง เมื่อสักครู่  
  ที่ผมได้มีการสอบถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารในเรื่อง 
  ของงบประมาณค่าจ้างเหมาทําความสะอาด แล้วท่านนายกเทศมนตรีได้มี  
  การตอบมาว่าตั้งงบประมาณไว้เพ่ือไปทําความสะอาดในเรื่องของอาคาร  
  สํานักงานแห่งใหม่ของเทศบาล เผอิญพอมาถึงงบกลางในหมวดของงบกลาง  
  ค่าชําระหนี้เงินต้น ในหน้าที่ 120 ก็ข้ึนต้นมาว่าเป็นการตั้งงบประมาณไว้ 
  เพ่ือชําระหนี้เงินต้น ในรายละเอียด คือ เพ่ือชําระเงินกู้ ในการก่อสร้าง  
  อาคารสํานักงานเทศบาลนครระยอง งวดที่ 1 สิบสามล้านเศษ  
  ในเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสํานักงานของเทศบาล  
  หลังที่ 2 ที่กําลังสร้าง จากท่ีผมเคยสอบถามท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหารในสภาแห่งนี้เมื่อหลายเดือนก่อน ซึ่งครั้งที่แล้วผมเคย 
  สอบถามว่างวดงานน่าจะแล้วเสร็จไปแล้ว แต่ว่าก็ยังไม่เสร็จทีเดียว 
  จนถึงขณะนี้ท่านประธานสภาเทศบาลก็ได้เห็นอยู่ว่ายังไม่แล้วเสร็จ 
  เหมือนกัน ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเมื่อไรจึงจะแล้วเสร็จ แต่ว่าเทศบาลจะต้องใช้หนี้ 
  เงินกู้ท่ีเทศบาลกู้มาสร้าง เทศบาลยังไม่ได้ใช้หนี้งวดที่ 1 ยังไม่ได้เข้าไป 
  ทําการหรือใช้ประโยชน์จากอาคารแห่งนี้เลย จึงต้องจะกราบเรียนสอบถาม 
  ว่าเมื่อไหร่ที่อาคารแห่งนี้ผู้รับเหมาจะส่งมอบงานให้ แล้วจะต้องรออีก  
  เมื่อไหร่ เพราะว่าเทศบาลก็ชําระเป็นงวดๆ ไป น่าจะต้องใช้ประโยชน์จาก 
  อาคารแห่งนี้ได้แล้ว ซึ่งปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานเกินไป ก็จะทําให้ 
  เสียประโยชน์ให้กับงบประมาณของเทศบาล ขอบคุณครับท่านประธาน 
  สภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา   - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรต ิท่านว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
      ระยอง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
         ท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้สอบถามความคืบหน้าของการ  
  ก่อสร้างอาคารสํานักงานหลังใหม่ ต้องกราบเรียนว่าสัญญาสิ้นสุดลงแล้ว  
  แต่ผู้รับจ้างได้รับการขยายสัญญา เนื่องจากว่าทางเทศบาลเองได้มีการแก้ไข  
  รูปแบบของอาคาร จึงต้องให้ทางผู้รับจ้างหยุดการดําเนินการก่อสร้างไว้ก่อน  
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  เนื่องจากรอทางเทศบาลได้ทําการแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อย เนื่องจากว่า  
  ระหว่างการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างไปเดินดูแล้วปรากฏว่า 
  ถ้าหากปล่อยให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามแบบแล้วนั้น เมื่อเสร็จแล้วอาคารจะ 
  ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงบอกว่าขออนุญาต  
  แก้ไขในตัวอาคาร ซึ่งต้องมีการแก้ไขค่อนข้างจะมาก ผู้รับจ้างจึงต้องหยุด  
  ทําการก่อสร้างไว้ก่อนระหว่างสัญญา จึงมีเหตุจําเป็นต้องขยายเวลาให้ 
  ผู้รับจ้าง ผมก็ยังไม่ม่ันใจว่าวันที่เท่าไรจะครบสัญญาที่ว่า แต่คิดว่างานตัวนี้ 
  เหลืออีก 3 งวดงาน คือ เหลืองวดที่ 12, 13 และ 14  ก็จะแล้วเสร็จ 
  ซึ่งคิดว่าถ้าหากว่ามองตามรูปงานก็ไม่น่าจะเกินอีก 2 เดือนก็แล้วเสร็จ 
  ซึ่งตอนนี้ภายนอกที่ท่านเห็นว่ายังไม่มีรูปลักษณ์ต่างๆนั้น ซึ่งผู้รับเหมาได้ 
  แปะกระดาษอยู่ ผู้รับเหมายังไม่กล้าเอาออก เพราะเนื่องจากหากว่าดึงออก  
  ซึ่งเป็นของใหม่อยู่ ก็เกรงว่าเมื่อมีอะไรไปขูดจะเกิดความไม่สวยงาม จึงยัง  
  ไม่ได้ลอกกระดาษออก บางครั้งเป็นวัสดุที่เป็นสีเงิน สีทอง จําเป็นต้องมี  
  กระดาษหุ้มไว้ ถ้าหากว่าพร้อมที่จะส่งงานจะดึงกระดาษออก ก็จะเห็นความ  
  สวยงาม แต่เห็นว่าเร็วๆนี้จะส่งงวดหนึ่งแล้ว ค่อนข้างจะไม่ตรงตามสัญญา 
  เนื่องจากว่าเทศบาลเองก็ได้มีการปรับปรุง มีการทําอะไรต่างๆ เพื่อให้  
  อาคารนี้ออกมาได้สมบูรณ์เต็มที่ สามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  
  งานจึงค่อนข้างล่าช้าเล็กน้อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญา ต้องขยายสัญญาต่อไปอีก 
  เพ่ือให้อาคารนี้ได้ใช้หลังจากเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงเรียนให้ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลแห่งนี้ได้ทราบ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายงบกลางเพิ่มเติม  
  ผมจะข้ามไปถึงสํานักปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
  จะอภิปรายถึงงบของสํานักปลัดเทศบาลขอเชิญครับ  เชิญท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
  ในปีนี้ของสํานักปลัดก็ไม่มีอะไรมากมาย ที่จะพูดถึงก็คือเรื่องรถบันได  
  ในหน้าที่ 142 ผมเคยอภิปรายไว้ว่ารถคันนี้ใช้มานานแล้ว ก็ต้องการให้ 
  ผู้บริหารซื้อใหม่เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังเหตุ หากว่าจะต้องซ่อมแซมก็ต้องซ่อม  
  เพราะว่ามีอยู่แล้ว แต่ว่าต่อไปก็ให้นําไปใช้บ่อยๆ เพราะว่ารถถ้าหากว่า 
  จอดไว้ยางก็จะเสีย ส่วนต่างๆ อุปกรณ์ก็จะเสียได้ง่าย ถ้าไม่ได้ใช้งานเลย  
  ถ้าใช้บ่อยๆ สภาพก็จะยังคงดีอยู่ เพราะรถคันนี้ผมก็จําได้ว่า 10 กว่าปีแล้ว 
  ตอนนี้ค่ามันก็จะมากอยู่ และในหน้าที่ 141 หัวฉีดน้ํา 8 อัน 200,000 บาท  
  อันนี้ก็สมควรซื้อ เพราะว่าเวลาออกไปปฏิบัติงาน ผมเห็นแย่งหัวฉีดกัน 
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  จึงต้องการให้พร้อมในการใช้งาน ย้อนกลับไปที่งบกลางครับ เที่ยวนี้ตั้ง 
  งบประมาณไว้สําหรับงานจราจร จํานวน 1,000,000 บาท ตั้งไว้ที่งบกลาง  
  จํานวนหนึ่งล้านบาท ผมไม่แน่ใจว่าจะพอหรือไม่ แค่ทาสีตีเส้นก็หมดแล้ว 
  ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ควรจะหางบประมาณตรงนี้เพ่ิมอีกเล็กน้อยก็จะดี  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล   

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล    - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล     ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในเรื่องของงบสํานักปลัดเทศบาลปีนี้  

  สํานักปลัดเทศบาลตั้งไว้ จํานวน 46,900,000 บาท ความจริงแล้วไปดู 
  ในเรื่องของงบประมาณ ปี 2562 ที่ใช้อยู่จํานวน 84,700,000 บาท  
  คือลดลงไปประมาณสามสิบเจ็ดล้านบาท จึงต้องการจะสอบถามว่า 
  งบประมาณท่ีปีนี้ที่ตั้งลดลงไป จํานวน 25,800,000 บาท ของปี 2562  
  จะเป็นในเรื่องของงบประมาณท่ีตั้งไว้ เป็นค่าต่อเติมดัดแปลงอาคาร  
  สํานักงานเทศบาลหลังเก่า ซึ่งก็คือหลังที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ พอปีนี้เมื่อไม่มี  
  งบประมาณตัวนี้ที่จะตั้งไว้ในการที่จะต่อเติมและดัดแปลงในเรื่องของ  
  เทศบาลหลังเก่า งบประมาณจึงหายไป สิ่งที่ต้องการ คือ งบประมาณปี 2562  
  ที่เทศบาลตั้งไว้จํานวนยี่สิบห้าล้านบาทเศษ ในเมื่ออาคารหลังใหม่เรายังไม่แล้วเสร็จ  
  อาคารหลังเก่าก็ยังไม่ได้ซ่อมแซม ยังไม่ได้ต่อเติมอะไร ยังไม่มีการปรับปรุง  
  งบประมาณปีที่แล้วจํานวน 25,800,000 บาท ที่ตั้งไว้นั้นก็เหลือ 
  ระยะเวลาอีกประมาณ 2 เดือนเศษๆ ก็จะหมดลงอาจจะใช้ไม่ทัน  
  จึงต้องการจะกราบเรียนสอบถามตรงนี้ว่าเงินจํานวนนี้จะต้องตกเป็น 
  เงินสะสมหรือไม่ หรือเทศบาลอาจจะเอาไปทําเป็นงบประมาณตัวอื่น  
  หรือเอาไปทําอะไรให้เกิดประโยชน์ให้แก่พ่ีน้องประชาชนได้หรือไม่  
  ส่วนในเรื่องของงบประมาณปี 2563 ผมขออนุญาตสอบถามในหน้าที่ 127  
  ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ซึ่งใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความ 
  ปลอดภัยบริเวณสํานักงานเทศบาลนครระยอง ตั้งไว้ จํานวน 630,000 บาท  
  ปี 2562 ตั้งไว้ จํานวน 1,260,000 บาท ลดลงไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์  
  หรือครึ่งหนึ่ง ซึ่งต้องการจะสอบถามว่าเทศบาลได้ลดเจ้าหน้าที่รักษาความ 
  ปลอดภัยลงไป หรืออย่างไร หรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไร ช่วยชี้แจงให้ 
  ผมทราบด้วยครับ ต่อไปในหน้าที่ 133 ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับในเรื่อง 
  ของงบประมาณเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะขนส่ง รถโดยสารขนาด 12  
  ที่นั่ง 1,288,000 บาท ขณะนี้ สํานักปลัดเทศบาลมีรถใช้แล้วหรือยัง  
  หรือไม่มีใช้อย่างไร ที่ตั้งงบประมาณไว้ ซื้อรถขนาด 12 ที่นั่ง ขอคําชี้แจง 
  จากท่านผู้บริหารว่ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ ที่ต้องซื้ออย่างไรบ้าง และใน 
  หน้าที่ 142 ขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์   
  สุรนารถ ได้อภิปรายไป ขออภัยที่เอ่ยนามครับ ในเรื่องของค่าซ่อมรถดับเพลิง  
  ทะเบียน 81 6054 จํานวน 1,200,000 บาท มีสมาชิกสภาเทศบาล 
  หลายท่านก็มีความสงสัยว่าได้ตั้งงบประมาณไว้ จํานวน 1,200,000 บาท  
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  รถคันนี้ต้องซ่อมเยอะขนาดนั้น เอาไปซื้อใหม่จะดีกว่าหรือไม่ หรือว่า  
  จําเป็นต้องซ่อม เพราะว่าซ่อมมาแล้วนั้น ท่านประธานสภาเทศบาล 
  คงทราบว่าของซ่อมก็คงจะไม่ได้ดีเท่าไร ในเรื่องของความปลอดภัยให้กับ  
  พ่ีน้องประชาชน แล้วขณะนี้เองบ้านเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปมาก คือมีอาคาร  
  สูงค่อนข้างมาก ถ้ารถคันนี้ซ่อมแล้วใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ก็จะเป็นการเสีย  
  งบประมาณไปเปล่าๆ จึงเห็นควรว่าน่าจะมีการเพ่ิมงบประมาณอีก 
  สักเล็กน้อย เพ่ือที่จะได้รถคันใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และใช้ให้ทันกับ  
  เหตุการณ์ปัจจุบัน และอาคารที่สูงจะดีกว่าหรือไม่ครับ ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล   
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรต ิท่านว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
      ระยอง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
         ท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
      ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเรื่องงบประมาณของ  

  สํานักปลัดเทศบาล จะกราบเรียนในเบื้องต้นเรื่องรถดับเพลิงบันไดเลื่อน 
  ที่เทศบาลตั้งงบประมาณสําหรับซ่อมบํารุงไว้ จํานวน 1,200,000 บาท นั้น 
  มีความจําเป็นที่จะต้องซ่อม เนื่องจากว่าเทศบาลมีอยู่คันเดียว ซึ่งถ้าหากว่า  
  จะซื้อใหม่ก็เกรงว่างบประมาณของเทศบาลเองอาจจะไม่เพียงพอ  
  เนื่องจากว่าตอนนี้เช็คราคาดูแล้วคันหนึ่งราคาประมาณเกือบๆร้อยล้านบาท 
  คือประมาณเก้าสิบหกล้านบาท ซึ่งผมเองก็ได้ทําเรื่องไปถึงองค์การบริหาร  
  ส่วนจังหวัดระยอง ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  ว่าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดซื้อแล้ว เทศบาลก็จะขอมาใช้นะครับ  
  เมื่อมีเหตุจําเป็นเทศบาลจะได้นํามาใช้ได้ ส่วนเรื่องซ่อมนั้นเทศบาล 
  จําเป็นต้องซ่อมแซม เพราะว่าถ้าหากว่าไม่ซ่อมแซมก็ถือว่าทิ้งเป็นซากเลย  
  ถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา ถ้าซ่อมแล้วยังใช้การได้อยู่ก็สามารถจะบรรเทา  
  ความเดือดร้อนหรือความเสียหายได้ไม่มากก็น้อย อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง  
  งบประมาณในการดูแลรักษาความปลอดภัยว่าทําไมปีที่แล้วตั้งไว้จํานวนมาก 
  แต่ทําไมปีนี้ตั้งไว้น้อย คือปีที่แล้วตั้งแบบรวมไม่ว่าจะเป็นกองการแพทย์  
  จะรวมไว้ที่สํานักปลัด แต่ปีนี้เทศบาลตั้งแยกของสํานักปลัด ส่วนกองการแพทย์ 
  ก็ไปตั้งไว้ที่กองการแพทย์ เนื่องจากว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยของ  
  แต่ละพ้ืนที่อาจจะไม่เหมือนกัน แต่ละกองงานก็ไปจัดซื้อจัดจ้างกันเอง  
  งบประมาณจึงได้ลดลง ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องรถตู้ 12 ที่นั่ง เนื่องจากว่า 
  เทศบาลกําลังจะแทงจําหน่ายรถตู้เก่า ซึ่งมีอยู่คันหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะเก่ามาก  
  และอายุการใช้งานนานแล้ว เทศบาลจึงซื้อไว้ทดแทนคันเก่าท่ีจะจําหน่ายไป 
  เพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้งานของสํานักปลัดเทศบาล กราบเรียนท่านสมาชิก  
  สภาเทศบาลแห่งนี้ได้รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมถึง 
  สํานักปลัดเทศบาล ผมขอข้ามไปกองวิชาการและแผนงาน  
  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายถึงกองวิชาการและแผนงาน  
  ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล    - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล     ท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 สําหรับกองวิชาการและแผนงาน 
  งบประมาณปีนี้ที่ตั้งไว้ก็ใกล้เคียงกับของปี 2562 เพียงแต่ว่า ในหน้าที่ 147  
  หมวดค่าจ้างบริการ และอ่ืนๆ สิ่งที่ผมต้องการจะสอบถาม คือ เมื่อดูใน  
  รายละเอียด จะมีรายละเอียดที่ค่าจ้างเหมาบริการ และอ่ืนๆ  
  จํานวน 1,356,000 บาท ในนี้บรรทัดที่ 2 ค่าจ้างทําวารสารประชาสัมพันธ ์  
  จํานวน 886,000 บาท ซึ่งจริงๆแล้วค่าจ้างเหมาบริการและอ่ืนๆ  
  ในปีที่แล้วนั้น ปี 2562 อยู่ที่จํานวน 400,000 บาท แต่ที่เพ่ิมมา  
  คือ เป็นค่าจ้างจัดทําวารสาร จํานวน  886,000 บาท ค่าจัดทําวารสารนั้น 
  ไปตั้งอยู่ในหมวดของวัสดุสํานักงาน ซึ่งตั้งไว้ จํานวน 360,000 บาท  
  สิ่งที่ตั้งเพ่ิมมาอีก จํานวน 526,000 บาท ซึ่งผมไม่ทราบว่าจะทําวารสาร 
  เพ่ิมมากข้ึนอีกห้าแสนกว่าบาทจะต้องทําอะไรบ้าง ซึ่งทุกปีเทศบาลก็มีทํา  
  ออกมาตามจํานวนที่เคยทํากันอยู่ งบประมาณไม่น่าจะเพ่ิมข้ึน อีกประเด็นหนึ่ง 
  คือในเรื่องของบรรทัดที่ 5 ค่าจัดทําป้ายไวนิล จํานวน 250,000 บาท  
  ต้องการกราบเรียนสอบถามว่าเป็นค่าจ้างไวนิล ปกติแล้วก็ไม่เคยมีทํา 
  ป้ายไวนิลสองแสนกว่าบาท เราต้องทําอะไรบ้าง ทําโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไร  
  มากน้อยแค่ไหน ต้องการจะสอบถาม ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล   
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรต ิท่านว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
      ระยอง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
         ท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่าง  
  แก่สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ว่าทําไมค่าจ้างจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ 
  เป็นเงินแปดแสนแปดหมื่นกว่าบาท ซึ่งปีที่แล้วแค่สี่แสนกว่าบาท  
  ซึ่งจริงๆแล้วนั้น ต้องขอเอ่ยนามถึงนายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล  
  ซึ่งขณะนี้ท่านได้ย้ายไปเป็นปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ท่านมีความประสงค์จะ 
  ทําวารสารอีกชุดหนึ่งเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเมืองเก่าระยอง  
  คือถนนยมจินดา เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวแยกต่างหากจากวารสารเทศบาล  
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  ทําเป็นวารสารเกี่ยวกับเรื่องเมืองเก่า จึงตั้งงบประมาณตรงนี้เพิ่มขึ้นมา 
  กลายเป็นงบประมาณอีกเท่าตัว เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ  
  ส่วนเรื่องไวนิล ย้ายจากค่าวัสดุมาเป็นค่าใช้สอย ซึ่งระเบียบแต่ละตัว 
  ต้องโยกกันใหม่ จึงทําให้เม็ดเงินเพ่ิมข้ึน แต่พอภารกิจเอามารวมกันแล้ว  
  ทําให้มองดูว่าต้องใช้เงินจํานวนมาก กราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ได้ทราบ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  

นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ -  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ไม่ได้ลุกขึ้นมาอภิปรายครับ  

  แต่ว่าเราได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติโดยใช้เวลามาพอสมควรแล้ว 
  สมาชิกสภาเทศบาลขอเสนอพักการประชุม 10 นาที ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  
ประธานสภาเทศบาล    ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  

  ขอพักการประชุม 10 นาที ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

  (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

- สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องครับ ผมขอพักการประชุม 10 นาที 

      (  -พักการประชุมตั้งแต่เวลา 14.28 – 14.38 น.-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ผมขอดําเนินการประชุมต่อ โดยต่อที่กองวิชาการและแผนงาน  
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญครับ  

  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่าน สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรต ิผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 
      เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ได้อภิปราย  

  ในการตั้งงบประมาณเก่ียวกับเครื่องสิ่งพิมพ์ จึงต้องการเรียนให้ทราบว่าในส่วน 
  ของกองวิชาการและแผนงานก็มีงบประมาณเพ่ิมข้ึนมาเล็กน้อยในส่วน  
  ปลีกย่อย ส่วนที่เห็นว่าลด คือ เสียงตามสาย 500,000 บาท ที่เพ่ิมคือ 
  ปลีกย่อย เครื่องผสมเสียงนั้น ผมไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าใช่มิกเซอร์หรือไม่ 
  ก็ไม่เข้าใจ ผมต้องการจะตั้งข้อสังเกตตรงนี้ว่าเรื่องกล้อง ภาพนิ่ง  
  และเครื่องถ่ายภาพนิ่ง กล้องวิดีโอ ซึ่งกองวิชาการและแผนงานก็น่าจะมีอยู่ 
  ไม่ทราบว่าจะมีการขยายงานเพิ่มขึ้นหรืออย่างไร ถึงได้จัดซื้อท้ังภาพนิ่งและ  
  กล้องถ่ายวิดีโอ ความจริงกล้องสมัยใหม่นั้นใช้ได้ทั้งภาพนิ่ง และภาพวิดีโอ 
  อยู่แล้ว จึงต้องการจะเรียนถามเพ่ือเป็นข้อสังเกตตรงนี้  ขอบคุณครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ   
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอข้าม
      ไปถึงสํานักการคลัง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายถึง  

  สํานักการคลังขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายถึงสํานักการคลัง   
  ผมจะขอข้ามไปถึงกองการศึกษาครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่าน สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรต ิผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ขอสอบถามในเรื่องของงบประมาณของกองการศึกษา 3 ประเด็น  
  ก่อนอื่นผมต้องขอกล่าวชมเชย แล้วก็ยินดีในเรื่องของกองการศึกษา  
  ที่ได้ส่งนักเรียนในสังกัดของเทศบาลร่วมการแข่งขันมหกรรมการศึกษา  
  ที่จังหวัดร้อยเอ็ด คือว่ามีเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ทั้งหมด 100 กว่าแห่ง ของจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง ได้อันดับที่ 5  
  ก็ต้องขอชมเชย แล้วขอแสดงความยินดีด้วย อย่างน้อยที่สุดก็ได้สร้าง 
  ชื่อเสียงให้กับเทศบาลนครระยองของเรา ส่วนในเรื่องของงบประมาณ  
  ที่ต้องการจะกราบเรียนสอบถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง 
  ผู้บริหาร คือ ในหน้าที่ 171 งบประมาณท่ีตั้งไว้ในเรื่องของเครื่องปรับอากาศ  
  แบบแยกส่วนชนิดแขวน 24,000 บีทียู จํานวน 3,369,600 บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จํานวน 104 เครื่อง  
  สําหรับโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จํานวน 20 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 
  บ้านปากคลอง จํานวน 26 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
  จํานวน 58 เครื่อง สิ่งที่ต้องการจะสอบถามคือที่เทศบาลตั้งงบประมาณไว้  
  จํานวน 104 เครื่องนั้น ไว้แทนเครื่องเก่า หรือจะจัดซื้อใหม่ ข้อที่ 1   
  ข้อที่ 2 คือในเรื่องของการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศนั้นใช้กับนักเรียน  
  ในระดับชั้นใด เพราะว่านักเรียนในระดับชั้นประถมผมคิดว่าบางครั้งอาจจะ 
  ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจจะทําให้เด็กเกิด  
  ภูมิแพ้ได้ ต้องการจะสอบถามในเรื่องของการตั้งงบประมาณเครื่องปรับ  
  อากาศ จํานวน  104 เครื่อง อีกประเด็นหนึ่งในหน้าที่ 192 ในหมวดค่า 
  สาธารณูปโภค เป็นค่าไฟฟ้า จํานวน 1,600,000 บาท ใช้สําหรับอาคาร 
  ห้องสมุด และศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง เนื่องจากว่าปีที่แล้ว  
  ปี 2562 นั้น ตั้งงบประมาณไว้แค่ จํานวน 1,400,000 บาท  
  ซึ่งตั้งงบประมาณเพ่ิมอีก จํานวน 200,000 บาท สาเหตุเพราะอะไร 
  ช่วยอธิบายให้ทราบเพื่อความกระจ่างด้วย ในหน้าที่ 193 ในหมวดของ 
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคาร  
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  จํานวน 494,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิด  
  จํานวน 10 ตัว ซึ่งติดที่ห้องสมุด และศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง  
  คือ ห้องสมุดประชาชนของเทศบาล แต่ตรงนี้ในรายละเอียดนั้นไม่มี 
  มากพอในการที่จะพิจารณา เช่น ในเรื่องของความละเอียดของกล้อง  
  ในเรื่องของความจุของ hard disk ว่าสามารถบันทึกไว้ดูได้นานกี่วัน 
  หนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน ตรงนี้ไม่มีการชี้แจงรายละเอียด 
  จึงต้องการจะสอบถามว่าตั้งงบประมาณไว้ ถ้าหารจํานวนตัว ราคาตัวหนึ่ง 
  ก็จะประมาณห้าหมื่นเก้าพันกว่าบาท ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงพอสมควร 
  จึงต้องการความชัดเจนด้วย อีกประเด็นหนึ่ง ในหน้าที่ 198 คือเรื่องของ  
  งบประมาณท่ีตั้งไว้ในเรื่องเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมเก็บตัวนักกีฬาและ  
  กรีฑา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่เทศบาลนครระยองเป็นเจ้าภาพ  
  จํานวน 2,500,000 บาท ซึ่งปีที่ผ่านมาเทศบาลมีการตั้งงบประมาณไว้ 
  จํานวนหนึ่งล้านกว่าบาท แต่ในปีนี้ตั้งไว้ จํานวน 2,500,000 บาท  
  ก็น่าจะเกี่ยวกับว่าที่เทศบาลมีนักกีฬาครบทุกประเภทใช่หรือไม่ อย่างไร  
  ต้องการจะสอบถามเพ่ือความกระจ่าง และหวังว่าในด้านการกีฬาของ  
  เทศบาลนครระยองก็อาจจะทําชื่อเสียงให้กับเทศบาลนครระยอง 
  เช่นเดียวกับในด้านของวิชาการท่ีผ่านมา ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล    

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรต ิท่านว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
      ระยอง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
         ท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามงบประมาณของ  
  กองการศึกษา เรื่องแรกท่ีได้สอบถาม คือ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  
  ชนิดแขวน 24,000 บีทียู จํานวน 104 เครื่อง คือมีทั้งทดแทนของเก่า 
  และท่ีเป็นของใหม่ ที่ติดตามห้องท่ียังไม่ได้ใช้ ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนขอมา  
  บางห้อง ก็ต้องยอมรับว่าสภาพอากาศในปัจจุบันนั้นค่อนข้างร้อน  
  และถ้าหากว่าไม่ติดเครื่องปรับอากาศ นักเรียนเรียนหนังสือไม่ได้เลย  
  บางครั้งก็ต้องติดให้ ก็น่าเห็นใจนักเรียนเหมือนกัน ผมเห็นด้วยกับ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมไม่ต้องการให้เด็กนักเรียนนั่งเรียนในห้อง 
  ที่มีเครื่องปรับอากาศเท่าไร เพราะเกรงว่าเวลามีนักเรียนคนใดเจ็บป่วย  
  เชื้อโรคก็จะแพร่กระจายไปยังคนอ่ืนได้ง่าย  แต่ถ้าหากว่าไม่ติดเครื่องปรับ 
  อากาศในตอนนี้เด็กนักเรียนก็จะเรียนหนังสือลําบาก เพราะว่าอากาศ  
  ร้อนมาก คือจะทนไม่ไหว แล้วผู้ปกครองมาเห็นสภาพห้องเรียนแล้ว 
  ผู้ปกครองก็บอกว่าขอให้ตั้งงบประมาณติดเครื่องปรับอากาศให้ จึงจําเป็น  
  ที่จะต้องตั้งงบประมาณตัวนี้ให้ มีทั้งของเก่าแล้วก็ซ้ือเพ่ิมใหม่ เรื่องต่อไปที่  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเก่ียวกับเรื่องค่าไฟฟ้าห้องสมุด 
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  ปีที่แล้ว ตั้งไว้งบประมาณไว้ จํานวน 1,400,000 บาท ในปีนี้ตั้งงบประมาณไว้  
  จํานวน  1,600,000 บาท เนื่องจากว่าปัจจุบันมีคนมาใช้กันมาก  
  และแต่ละเดือนจ่ายค่าไฟค่อนข้างจะมาก คือเดือนละแสนกว่าบาท  
  เทศบาลเราก็ยังสู้เรื่องของดเว้นค่าไฟฟ้า แต่การไฟฟ้าก็ไม่ยอมเพราะถือว่า  
  ไม่ใช่อาคารสํานักงานเทศบาล คือเป็นห้องสมุดเลยต้องเก็บค่าไฟฟ้า  
  ซึ่งหากว่าเป็นอาคารสํานักงานเทศบาลก็จะได้ใช้ไฟฟ้าฟรี อีกเรื่องหนึ่งคือ  
  เรื่องติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคาร จํานวนสี่แสนกว่าบาท จํานวน 10 ตัว  
  ราคาตัวหนึ่งก็ประมาณสี่หมื่นกว่าบาท คงมีหลายอุปกรณ์ ผมต้องขอ 
  สอบถามผู้เกี่ยวข้องเจ้าหน้าก่อน คือไม่แน่ใจว่าต้องเข้าคณะกรรมการจังหวัดหรือไม่ 
  เพราะปัจจุบันจะซื้อคอมพิวเตอร์ ซื้ออะไรต่างๆ ต้องผ่านคณะกรรมการ  
  จังหวัดก่อน ถึงจะซื้อได้ และการตั้งงบประมาณตัวนี้กองการศึกษาคงจะ  
  ไปศึกษาเก่ียวกับเรื่องระเบียบต่าง ๆ มาแล้ว จึงมาตั้งงบประมาณเพ่ือซื้อ  
  ไม่เช่นนั้นก็คงไม่ตั้งงบประมาณถึงขนาดนี้ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องโครงการ  
  กิจกรรมเก็บตัว และจัดส่งนักกีฬา ซึ่งปลายปีนี้ เทศบาลนครระยองจะเป็น 
  เจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ สําหรับเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นผมไม่แน่ใจ 
  คือต้องสอบถามอีกครั้ง คือนักกีฬาของเทศบาลเรานั้นที่จะเข้ารอบชิง  
  เทศบาลเราเป็นเจ้าภาพ เราได้รับสิทธิประเภทกีฬาที่ว่าไม่ต้องผ่านรอบ 
  คัดเลือก คือสามารถเข้าร่วมรอบชิงได้เลยในหลายประเภทกีฬา ทําให้ 
  จํานวนนักกีฬานั้นมากข้ึน จึงต้องตั้งงบประมาณรองรับไว้ เพ่ือเก็บตัว 
  นักกีฬา จึงขอกราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ  ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    ท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  -  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล     เทศบาลที่เคารพ ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ในเรื่องของงบประมาณ 

  รายจ่ายของกองการศึกษา เมื่อสักครู่ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงไปแล้ว 
  เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า ในหน้าที่ 192 ให้ท่านประธานสภาเทศบาล 
  ลองพิจารณาว่าเฉพาะห้องสมุดแห่งเดียว ในระยะเวลา 1 ปี เทศบาลนครระยอง  
  เสียค่าสาธารณูปโภค จํานวนสองล้านกว่าบาทแล้ว ตั้งแต่ค่าไฟฟ้า ค่าน้ํา  
  ค่าโทรศัพท์ และค่าการสื่อสารทางคมนาคม ผมมีเรื่องหนึ่งครับท่านประธานสภาเทศบาล  
  ที่ต้องการจะเรียนถามท่านประธานสภาเทศบาล ฝากไปยังผู้บริหารว่าห้องสมุด 
  ถ้าหากว่าเทศบาลใช้ค่าไฟฟ้าปีละ 1,600,000 บาท ถ้าระยะเวลา 5 ปี 
  ก็จะเป็นหกล้าน หรือเจ็ดล้าน แล้ว มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าทางฝ่ายบริหาร 
  จะมีการศึกษาว่าอนาคตถ้าเทศบาลทําโซล่าเซลล์ หลังคาอาคารห้องสมุด 
  ก็มีพ้ืนที่ไม่น้อย ถ้าคิดเป็นตารางเมตร เพราะเนื่องจากว่าก็ทราบกันดีว่า 
  ปัจจุบันนี้มีโรงแรมบางแห่งในจังหวัดระยองก็มีการใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์  
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  คําถามว่าถ้าหากเทศบาลลงทุนทําแล้ว จุดคุ้มทุนความคุ้มค่า มีความเหมาะสม 
  หรือไม่ น่าจะเป็นกรณีศึกษากับอนาคต เพราะอาคารหลังนี้ ห้องสมุดต้องอยู่ 
  กับเราตลอดไป ผมเริ่มเห็นว่าตั้งแต่ค่าไฟเดือนละหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าบาท 
  ซึ่งก็ต้องขึ้นทุกปีๆ และถ้าจะมาศึกษาว่าหากว่าใช้พลังงานโซล่าเซลล์แล้วคุ้มกว่า  
  ผมว่าก็น่าจะลองดู ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรต ิ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  
      เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  ขออนุญาต 

  เอ่ยนามครับ ได้อภิปรายถึงเรื่องเครื่องปรับอากาศ ความจริงนั้นมากกว่า  
  104 ตัว คือทั้งหมด จํานวน  123 ตัว แล้วนอกจากเครื่องปรับอากาศ 
  ยังมีพัดลมโคจรอีก แต่ละโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองก็ค่อนข้างมาก  
  หน้าที่ 173 อย่างเช่นโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จํานวน 64 ตัว  
  เดิมมีอยู่แล้ว พัดลมโคจร ไม่แน่ใจว่าจะไปติดตรงไหนบ้าง และโรงเรียน 
  เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 50 ตัว นอกนี้ยังมีพัดลมติดผนัง 
  ขนาด 24 นิ้ว  อีกจํานวน 12 ตัว  ซึ่งค่อนข้างมาก ถามว่าอย่างนี้ค่าไฟ 
  จะมหาศาลขนาดไหนถ้าติดเสร็จ ผมก็เป็นห่วงว่างบประมาณจะไปลงให้ 
  กับค่าไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ถึงจะได้ฟรีก็ถือว่ามาก แล้วอีกเรื่องหนึ่ง  
  คือเรื่องกล้องวงจรปิด เนื่องจากว่าเป็นกล้องติดภายใน แล้วก็อยู่ภายใน 
  อาคาร ผมว่าราคานี้ค่อนข้างจะสูงไป หลายๆ ท่านติดที่บ้านสเป็คก็คิดว่า 
  น่าจะดีเพราะว่าเขาติดมาหลายปีก็ไม่เสีย ก็ไม่น่าจะแพงขนาดนี้ ผมว่าราคานี้ 
  สูงไป ผมก็มีเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ   
ประธานสภาเทศบาล     ฝากท่านเลขานุการสภาเทศบาลหนึ่งเรื่อง คือผลงานของนักเรียนในสังกัดเทศบาล  

  นครระยองที่ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศงานวิชาการระดับประเทศ ที่จังหวัด 
  ร้อยเอ็ด ครั้งต่อไปรบกวนส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมเอกสารประชุม  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ  
สมาชิกสภาเทศบาล      ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ เมื่อสักครู่ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  ขออนุญาตที่เอ่ยนามครับ นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ได้อภิปรายในเรื่องของ 
  กองการศึกษาเรื่องของการประหยัดไฟฟ้า เรื่องของการทําโซล่าเซลล์  
  ซึ่งก็ดีครับ ผมเห็นด้วยว่าควรจะมีการศึกษาหาข้อมูลว่ามีความเป็นไปได้ 
  มากน้อยแค่ไหน เพียงแต่ว่าในเรื่องของโซล่าเซลล์ที่ผมทราบมาส่วนใหญ่ 
  ที่ทํากันนั้นจะใช้ในเรื่องของแสงสว่าง แต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของ 
  เครื่องปรับอากาศซึ่งต้องใช้ไฟมาก กําลังไฟสูงอาจจะไม่เพียงพอ ผมจึงเห็น  
  ด้วยว่าจะให้มีการศึกษาตรงนี้  อีกท่านหนึ่ง คือ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
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  นายอนุสรณ์  สุรนารถ พูดถึงในเรื่องของค่าไฟฟ้า ถ้ามีการติดเครื่องปรับอากาศ 
 เผอิญเมื่อสักครู่คงจะมีพ่ีน้องประชาชนที่ได้ฟังการถ่ายทอด จึงส่งไลน์มา  
  ให้ผมว่ามีบางโรงเรียน ขออนุญาตเอ่ยนามครับ เช่น โรงเรียนอนุบาลนั้น 
  มีการติดเครื่องปรับอากาศเหมือนกัน แต่ว่าจะติดเครื่องปรับอากาศเฉพาะ  
  ห้องเรียนพิเศษ แล้วก็มีการเก็บเงินเพิ่ม แต่ถ้าเป็นห้องเรียนธรรมดา 
  โรงเรียนอนุบาลไม่มีการติดเครื่องปรับอากาศ ฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการจะ  
  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าควรจะลองศึกษาดู 
  ผมเป็นห่วงในเรื่องของเครื่องปรับอากาศท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ 
  กราบเรียนว่าสงสารเด็ก เวลาเรียนอาจจะร้อน แต่ว่าข้อดีก็มีแต่ข้อเสีย 
  ก็มาก โดยเฉพาะเด็กเล็กนั้นจะเป็นภูมิแพ้ แล้วบางครั้งนั้นเมื่อป่วยแล้ว  
  เด็กเล็กนั้นจะป่วยบ่อย และก็จะติดเชื้อโรคกันทั้งห้อง ตรงนี้ผมเป็นห่วง  
  ถ้าหากว่าเราไม่ควบคุม ไม่ดูแล ต่อไปก็จะมีการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ  
  อยู่เรื่อย เมื่อมีแล้วก็ต้องเปลี่ยน ก็ต้องฝากตรงนี้ไว้ด้วย ส่วนในเรื่องของค่า 
  ไฟฟ้าที่ห้องสมุด ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์ 
  เจนจิรวัฒนา ผมเคยไปดูในงบประมาณปีก่อนๆ เช่น ที่ห้องสมุด  
  จากค่าไฟฟ้าปีละหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท ปีถัดไปก็เพ่ิมเป็นหนึ่งล้านสองแสนบาท  
  ปีต่อไปก็เพ่ิมหนึ่งล้านสี่แสนบาท และปีต่อไปอีกก็เพ่ิมเป็นหนึ่งล้านหกแสนบาท  
  คือหากว่าปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆ ก็คงจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆ  จึงต้องการจะ  
  ฝากไว้ว่าควรจะหาวิธีรณรงค์ หรือให้ประชาชนที่เข้าไปใช้บริการช่วยกัน 
  ประหยัดไฟ ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกัน 
  ประหยัดไฟ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เมื่อสักครู่ที่ท่านประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ฝากท่านเลขานุการสภาเทศบาลว่าครั้งต่อไปให้ส่งผลงานของนักเรียน  

  ในสังกัดเทศบาลนครระยองที่ไปแข่งขัน ส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  พร้อมเอกสารประชุม ผมขออนุญาตเพิ่มเติมว่าถ้าเป็นไปได้ต้องการจะให้มี  
  ข้อสอบโอเน็ทครั้งล่าสุดของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยองด้วย  
  เพราะว่าตรงนี้จะเป็นตัวชี้วัดผลว่าการศึกษาของนักเรียนในสังกัด 
  เทศบาลนครระยองถ้าเปรียบเทียบกับส่วนต่างๆแล้วจะเป็นอย่างไร  
  ในส่วนงบประมาณกองการศึกษา หน้าที่ 166 เงินค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ 
  เด็กนักเรียนยากจน จํานวน 89,000 บาท เงินสนับสนุน ซึ่งถ้าหากว่า 
  พิจารณาแล้ว  จํานวน 89,000 บาท ทุนละ 1,000 บาท ในความคิด 
  ของผมนั้นค่ายังชีพปัจจุบันค่อนข้างน้อย เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้  
  ต้องการจะให้เพ่ิมงบประมาณในปีหน้าขึ้นอีก เพราะว่าถ้า 89 คน  
  5 โรงเรียน คิดแล้ว 17.8 คน ต่อโรงเรียนเท่านั้นเอง ซึ่งบางโรงเรียน 
  มีนักเรียนเป็นพันคน น่าจะมีประโยชน์ต่อเด็กๆ เหล่านี้ ขอบคุณครับ 

      ท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล   
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
 
นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
สมาชิกสภาเทศบาล      หน้าที่ 179 ในเรื่องของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สําหรับของโรงเรียน  

  เทศบาลบ้านปากคลอง ตั้งงบประมาณไว้ว่าจะมีการก่อสร้างหลังคา  
  โครงเหล็กเมทัลชีทครอบคลุมลานกิจกรรมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร  
  ผมเป็นห่วงครับ คําว่าหลังคาเมทัลชีทนั้น ถ้าดูจากการก่อสร้างทั่วๆ ไป  
  ที่มี ณ ปัจจุบัน หลังจากเม่ือมีการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 3 - 4 ปี นั้น  
  ใต้แผ่นเมทัลชีท ก็จะมีการหลุดร่อน ที่เราเห็นแผ่นขาวๆ คล้ายๆ ฟรอยด์  
  เพ่ือที่จะป้องกันความร้อน มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะหันมาลองพิจารณา  
  ดูว่าระหว่างใช้แผ่นเมทัลชีทตามท้องตลาดทั่วไป กับถ้าใช้วิธีการฉีดโฟม  
  ผมขอฝากไปถึงฝ่ายบริหารด้วย  ซึ่งจะเห็นว่าที่ผ่านมาเทศบาลมีการก่อสร้าง 
  อาคารเรียน เมื่อใช้งานไปได้ 3 ปี อาคารเรียนก็จะมีการรั่ว ผมจึงคิดว่าเงิน 
  งบประมาณนั้นไม่ใช่น้อย คือจํานวน 9,600,000 บาท พื้นที่ 1,250 ตารางเมตร  
  ผมเกรงว่าเวลาก่อสร้างนั้น ผู้ตรวจรับงานถ้าไม่คุมงานให้ดี ซึ่งเป็นพื้นที่ 
  ขนาดใหญ่  เมื่อมีปัญหาตามมาแล้วการซ่อมแซมจะลําบาก เทศบาลก็ต้อง  
  ตั้งงบประมาณเข้าไปซ่อมแผ่นหลังคาอีก จึงต้องการจะฝากว่าถ้าระหว่าง  
  เป็นแผ่นฟรอยด์ที่ติด กับแบบฉีดโฟม การใช้งานอย่างไหนทนทานกว่ากัน  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา   
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาท่านต่อไป เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์   

  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรต ิ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  
      หน้าที่ 179 เรื่องโครงการสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรม ความจริงนั้น 

  ค่อนข้างจะกว้าง ไม่แน่ใจว่าจะสร้างแบบไหน คลุมไปหมดพ้ืนที่เลยหรือไม่  
  แล้วโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองนั้นงบประมาณท่ีผ่านมา  
  จํานวน  9,000,000 กว่าบาท ว่าจะสร้างโรงอาหารก็ยังไม่ได้สร้าง 
  แล้วก็ยังมีสร้างเวที แล้วก็ห้องเก็บวัสดุอีก ไม่แน่ใจว่าไปสร้างไว้ตรงไหน 
  พ้ืนที่โดยรวมของโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองนั้นค่อนข้างจะแคบ  
  ขอเรียนถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารให้ตอบเพ่ือเป็นการ 
  คลายข้อข้องใจเก่ียวกับการที่จะสร้าง ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาท่านต่อไปครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่   
        สําราญรืน่  
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายรักเร่   

  สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 มีสมาชิกสภาเทศบาล 
  หลายท่านได้แสดงความคิดเห็นเรื่องเก่ียวกับงบประมาณของกองการศึกษา  
  ผมขอเสริมเรื่องเครื่องปรับอากาศ และเรื่องของกล้องวงจรปิด คือผมเห็น  
  ความสําคัญของเด็กนะครับ ที่ท่านผู้บริหารได้กล่าวว่าอากาศร้อน 
  บางโรงเรียนติดเครื่องปรับอากาศแทบจะหมดแล้ว บางโรงเรียนยังไม่ค่อยได้  
  หรือบางโรงเรียนเสียไปหลายตัว  อากาศร้อนมากครับ อากาศร้อนนั้นทําให้ 
  เด็กนักเรียนไม่มีสมาธิเรียน เด็กนักเรียนเคยบอกครับว่าอากาศร้อนเหลือเกิน 
  ครูก็บอกว่าร้อนมาก ผมเห็นว่าท่านๆ จะเห็นความจําเป็น แต่สมาชิกสภาเทศบาล 
  บางท่านก็ได้ทักท้วงว่าบางครั้งมันก็มีท้ังคุณและโทษในตัว แต่สุดท้ายแล้ว 
  ผมคิดว่าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองของเรานั้น ก็น่าจะมีพ้ืนฐาน 
  เดียวกัน ในเมื่อติดเครื่องปรับอากาศแล้ว หรือว่าที่บางโรงเรียนเสีย  
  ก็ควรนําไปติดเพ่ิมเติมให้เด็กได้เรียนในห้องเรียนที่มีอากาศเย็นสบาย  
  เหมือนกับโรงเรียนหลายๆ โรงเรียนที่ติดครบแล้ว อันนี้เห็นด้วย ส่วนเรื่อง 
  ของกล้องวงจรปิดก็ดีครับ ตัวหนึ่งหลายหมื่น หลายๆ ราคา ซึ่งต้องการจะ 
  ให้ได้คุณภาพดีๆ เมื่อใช้งบไปประมาณ 2 ปี กล้องก็จะเสียทุกที กล้องจะใช้  
  ไม่ค่อยได้ จึงต้องการจะฝากท่านประธานเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่า 
  ควรจะได้สิ่งที่ดีๆ และใช้ได้นานๆ เพราะว่ากล้องวงจรปิดนั้น ตามชุมชน 
  ต่างๆ ใช้ไม่ได้เลย เวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆ ไม่สามารถดูภาพจากกล้อง  
  วงจรปิดได้เลย ฉะนั้นในเมื่อจะติดตั้งด้วยกล้องที่ราคาหลายหมื่นนั้น  
  ก็ต้องการจะให้ได้ของดี ๆ  คือควรดูให้ดี และช่วยกันดู เพื่อความคุ้มค่าของ 
  การใช้งบประมาณ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  สําราญรื่น    
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาท่านต่อไปครับ  ท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ  

  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล เสนอให้ใส่ 
  ผลสอบโอเน็ตไปด้วย ถ้าเป็นไปได้ผมขอย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเปรียบเทียบว่า 
  นักเรียนของเทศบาลนครระยองมีการพัฒนาไปในทางไหน ขอบคุณมากครับ  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล 

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  เผอิญเห็นท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    หลายๆ ท่าน พูดเรื่องกล้องวงจรปิดกัน  ขออนุญาตนําเรียนท่านประธานสภา 

  เทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหาร คือปัจจุบันเทศบาลนครระยองมีกล้องวงจรปิด   
  ณ ขณะนี้ ทั้งของชุมชนเอง ทั้งของภาครัฐเอง และของโรงเรียนเอง  
  หลายร้อยตัว แต่ว่าในขณะเดียวกันเราขาดการบูรณาการ ในการเฝ้าระวัง 
  และการดูแลรักษา เพราะฉะนั้นผมว่าในอนาคตถ้าเป็นไปได้ ในส่วนของ 
  เทศบาลนครระยอง อาจจะไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานเราหน่วยงานเดียว อาจจะ 
  เป็นภาครัฐหลายๆ หน่วยงาน ต้องมีการคุยกันว่าจะทําอย่างไรถึงจะรวม 
  อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ แล้วสามารถมีชุดที่เฝ้าระวัง และดูแลรักษาได้ 
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  อย่างชัดเจน เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว เราก็จะต่างคนต่างไป อันนั้นเสีย  
  อันนี้ซ่อม อย่างนี้อยู่ร่ําไป ขออนุญาตนําเรียนเสนอเพ่ิมเติมครับ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมถึง  
  กองการศึกษาผมจะขอข้ามไปสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล    ทุกท่าน ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1    

  ผมต้องการจะสอบถามในส่วนของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมคือ  
  ประเด็นที่ 1 ในหน้าที่ 221 ในหมวดของค่าครุภัณฑ์การเกษตร  
  รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมเครื่องทําความสะอาด  
  ชายหาดแบบลากจูงจํานวน 7,500,000 บาท  นี้คงเป็นงบเครื่องมือของ 
  เทศบาลอันใหม่ที่จะนํามาใช้ แต่ว่าข้อสังเกตของผมที่ต้องการจะกราบเรียน  
  ท่านประธานสภาเทศบาล คือ ต้องการจะให้ทางฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาให้ดี  
  ในการที่จะสั่งซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์นี้ เพราะว่าพื้นท่ีที่ว่าเราจะนํามาใช้  
  จากการที่ผมมีโอกาสได้ลงไปดูพ้ืนที่  ชายหาดตั้งแต่แหลมเจริญจนถึงรูปปั้น 
  นางยักษ์ ที่เป็นพื้นที่ของเทศบาลนครระยอง โดยส่วนใหญ่ถ้าไปดูก็จะมีพ้ืนที่  
  บริเวณแถวแหลมเจริญมาจนถึงโบสถ์ญวน ที่จะมีพ้ืนที่ที่สามารถนํารถไป 
  ใช้ได้ นอกนั้นเลยมาเรื่อยๆ ก็จะทําเป็นเขื่อนที่กันคลื่น ซึ่งก็จะเว้าเข้ามา  
  ส่วนเรื่องของสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านที่อยู่บริเวณชายหาด มีการปลูกขึ้นมา 
  เกะกะ ไม่สามารถที่จะนํารถไปใช้ได้สะดวก ในส่วนของร้านอาหารก็ดี  
  หรือส่วนที่ต้นไม้ที่ข้ึนมา เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้งานจริงๆ แล้ว ผมเห็นว่า 
  ประโยชน์ค่อนข้างน้อย จึงต้องการจะให้ผู้บริหารลองทบทวนอีกครั้งหนึ่ง  
  แต่ถ้าหากว่าจะซื้อในเรื่องของเครื่องทุ่นแรง เข้าใจว่ารถนั้นจะนํามาในเรื่อง  
  ของการเก็บขยะ ซึ่งเป็นการทุ่นแรงให้กับแรงงานของเจ้าหน้าที่เทศบาล  
  ผมว่าน่าจะพิจารณาซื้อรถในเรื่องของรถตัดหญ้าที่เอาไว้ตัดหญ้าทางชุมชน  
  2 ข้างทาง เพราะผมว่าจะสามารถใช้ได้ทุกเขต ทุกพ้ืนที่ในเขตของเทศบาล  
  นครระยอง จึงต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป 
  ยังผู้บริหารให้ช่วยพิจารณาอีกสักครั้งหนึ่ง ถ้าหากว่าจะมีการซื้อจริงๆ 

    อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องการจะสอบถาม คือ ในหน้าที่ 222  หมวดค่า  
  สาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของตลาดสด 
  เทศบาล 4 และตลาดเทศบันเทิง ที่ปกติในปีก่อนเราไม่เคยตั้งงบประมาณ 
  ตัวนี้ไว้เลย จึงมีความสงสัย และขอคําชี้แจงเพื่อความกระจ่างว่าเหตุใด  
  ทําไมต้องมีการตั้งงบประมาณไว้ที่ จํานวน 800,000 บาท สําหรับค่า 
  ไฟฟ้าตรงนี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  นายรักเร่  สําราญรื่น  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายรักเร่  สําราญรื่น    

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ให้เปิดไปหน้า 210 โครงการเรื่อง 
  เกี่ยวกับการลดใช้โฟม โครงการนครระยองลดการใช้ถุงพลาสติก  
  และภาชนะโฟม โครงการนี้ดีครับ งบประมาณ จํานวน 80,000 บาท  
  ของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผมต้องการจะให้มีการรณรงค์กัน 
  อย่างจริงจัง เพราะตอนนี้รู้สึกว่างบประมาณท่ีได้จัดสรร จํานวน 80,000 บาท  
  ซึ่งอาจจะน้อยไป เพราะตอนนี้ขยะโฟมเป็นที่ทราบกันดีว่าโฟมนั้น 
  ย่อยสลายยากมาก ตอนนี้ร้านค้าต่างๆ ในเขตเทศบาลนครระยองนั้น  
  หันมาใช้กล่องกระดาษที่ใส่อาหารยังน้อยมาก เพราะว่าเรายังรณรงค์  
  ไม่จริงจัง ต้องการจะให้รณรงค์จริงจังทุกเขต ในเขตเทศบาลนครระยอง  
  ยกตัวเอย่างท่ีบางแสนตอนนี้รณรงค์อย่างจริงจังร้านค้าทุกร้านต้องหันมาใช้ 
  ภาชนะท่ีไม่ใช่โฟม ไม่ใช่พลาสติก จึงต้องการจะฝากท่านประธานเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหารว่าเพ่ิมงบประมาณอีกเล็กน้อยก็คงจะดี ให้เจ้าหน้าที่ของ  
  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทํางานอย่างเข้มข้นเพ่ือประสานกับ  
  ร้านต่างๆ เพื่อหันมาเห็นคุณประโยชน์ในการที่เราจะลดปริมาณถุงพลาสติก  
  และโฟมในอนาคตข้างหน้า และถ้าหากว่าลดได้จริงก็จะเป็นประโยชน์สูงสุด 
  ในเขตเทศบาลนครระยอง ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  สําราญรื่น  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรต ิ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  
      หน้าที่ 217 เรื่องค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

  จํานวน 1,200,000 บาท ระบบไฟฟ้าที่เจดีย์กลางน้ํา ปัจจุบันเห็นว่ามีการ 
  ตั้งเสาไฟกิ่งเดี่ยวบ้าง และอะไรบ้าง ผมก็ยังเห็นว่ามีการตั้งเสาไฟฟ้าอยู่  
  ขณะที่ท่านผู้บริหารเคยบอกว่าไม่ต้องการจะให้มีแสงสว่างเข้าไปข้างใน  
  เพราะจะไปกระทบกับหิ่งห้อยที่อยู่ในป่าชายเลน จึงต้องการจะขอคําชี้แจง  
  ว่าทําไมจึงมีการตั้งเสาไฟใน/หลายจุด อีกเรื่องหนึ่ง ที่ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ได้อภิปราย เรื่องรถแทรกเตอร์ที่ว่า 
  มีส่วนประกอบตรงที่เก็บขยะ แต่ผมว่ามันเป็นรถแทรกเตอร์เหมือนกัน  
  ซึ่งจริงๆ แล้วมันก็เก็บขยะใหญ่ๆไม่ได้อยู่ดี ซึ่งก็ต้องใช้แรงงานคนอยู่ดี  
  ถ้าเกิดว่าจะซื้อก็อยากจะให้พิจารณาให้ดี ไม่เช่นนั้นจะลงทุนไปแล้วไม่คุ้มค่า  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล  นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรต ิท่านว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
      ระยอง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
         ท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ข้ึนมาอภิปราย และแนะนําเก่ียวกับ 
  เรื่องงบประมาณการใช้จ่ายของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  เรื่องแรกที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิด 
  ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมเครื่องทําความสะอาดชายหาด เดิมทีผมก็ได้ทักท้วง  
  ไว้ว่ามีความจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องซื้อรถเก็บขยะชายหาด ก็ได้รับคําอธิบาย  
  จากเจ้าหน้าที่สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ลงไปทํากิจกรรม 
  กับนักเรียน และภาคประชาชนบ่อยครั้ง ปรากฏว่าขยะชิ้นใหญ่ๆนั้น 
  รถไม่สามารถเก็บได้ คนเก็บได้ แต่ขยะชิ้นเล็กๆ ที่มันอยู่หน้าชายหาด  
  หากใช้คนเก็บจะเก็บไม่หมด แล้วขยะจะมีทุกวัน ถ้าหากว่าไม่ใช้รถพวกนี้  
  ช่วยเก็บก็จะต้องใช้คนเก็บทุกวัน ปรากฏว่าที่จะเอาเด็กนักเรียนไปเก็บ 
  ทุกวันก็ไม่ได้ เพราะเด็กต้องเรียนหนังสือ จะเอาภาคประชาชนไป  
  ภาคประชาชนก็ต้องไปทํางาน ทางสาธารณสุขจึงบอกว่าขอซื้อรถ 
  เพ่ือไว้เก็บขยะแถบแหลมเจริญ และอ่าวต่างๆ ที่มีความพร้อมไม่มี  
  สิ่งปลูกสร้างใดๆ ลงไปเก็บก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้ ระหว่างรถถ้าไม่ได้ใช้แล้ว 
  ก็จะเอารถแทรกเตอร์คันนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้อีกในกิจกรรมของ  
  เทศบาล ผมจึงเห็นว่าสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมานําเสนอ  
  และมีความจําเป็น แล้วก็มาสาธิตให้ดูในการเก็บขยะ ซึ่งดูแล้วผมก็เห็นว่า 
  เมื่อสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีเหตุผล ก็ให้ไป แต่ถ้าหากว่า 
  ระหว่างตั้งงบประมาณให้แล้วนั้น ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลง และไม่จําเป็น  
  เทศบาลก็อาจจะนํางบประมาณตัวนี้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ 
  อาจจะมีความจําเป็นอย่างอ่ืน เช่น อาจจะไปซื้อรถตัดหญ้าตามตรอก  
  ตามซอยต่างๆ ที่ว่ามีความจําเป็นกว่า เราอาจจะโอนงบประมาณตัวนี้ไป 
  ใช้จ่ายอย่างอ่ืนได้ แต่ทั้งนี้สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็ต้องการ 
  จะได้ จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณตรงนี้ไว้ให้ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลได้สอบถามเรื่องค่าไฟฟ้าของตลาดเทศบาล 4 และตลาดแม่แดง  
  เทศบาลตั้งไว้ทุกปี ก็ใช้จ่ายประมาณปีละเกือบแปดแสนบาท เป็นค่าไฟฟ้า  
  ส่วนเรื่องท่ีได้สอบถามเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างเจดีย์กลางน้ํา อันนี้เป็นไฟฟ้า  
  ที่อยู่รอบองค์เจดีย์ กับในพ้ืนที่ Area ไม่ได้เข้าไปในบริเวณป่าชายเลน 
  แต่อย่างใด เพื่อหากว่าช่วงกลางคืนมีกิจกรรมต่างๆ ก็สามารถทํากิจกรรมได้  
  และเสาไฟฟ้าก็ไม่ได้สูงมาก ไม่เหมือนเสาไฟฟ้าไฮแมทที่ไปตั้ง อันนั้นผมก็  
  ไม่เห็นด้วย เพราะถ้าหากว่าเป็นเสาไฟฟ้าไฮแมทที่ไปตั้ง พอเวลากลางคืน  
  ก็จะส่องความสว่างเข้าไปในป่าชายเลนเลย จะเป็นการรบกวนสิ่งมีชีวิต  
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หิ่งห้อย อันนั้นผมก็ทักท้วงไว้ตลอดเวลา จึงกราบเรียน 
  ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมมีเรื่องจะถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร คือโครงการ  

  บ่อบําบัดผมก็พยายามเปิดดูว่างบประมาณอยู่ตรงไหน ผมยังไม่ทราบว่า 
  งบประมาณนั้นของหน่วยงานไหน จะเป็นของสํานักการสาธารณสุขและ 
  สิ่งแวดล้อม หรือว่าอะไร ผมไม่เข้าใจ และมีประชาชนฝากถามมาว่าเมื่อไร  
  จะแล้วเสร็จ ทํากลางคืนเสียงดังมาก ซึ่งเป็นเสียงรบกวน ตอนนี้เป็นช่วง 
  ฤดูฝนประชาชนก็ยอมรับได้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรต ิท่านว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
      ระยอง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
         ท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามถึงเรื่องงานบําบัดน้ําเสีย 
  ที่โขดศาลเจ้า อันนี้เป็นงบขององค์การจัดการน้ําเสีย ไม่ได้เป็นงบของ  
  เทศบาล แต่มาทําในพ้ืนที่ของเทศบาลนครระยอง เพื่อมาบําบัดเฉพาะพ้ืนที่  
  โขดศาลเจ้า และบริเวณใกล้เคียง ประมาณ 4,000 - 5,000 ครัวเรือน  
  ซ่ึงเดิมทีเราได้เชญิประธานชมุชนในหลายชมุชนในละแวกใกล้เคียง ไม่วา่จะ 
  เป็นโขดศาลเจ้า โขดปอ ไปดูงานที่จังหวัดนครปฐมที่ได้สร้างไว้แล้ว และได้ 
  ดําเนินการไว้แล้ว และหากว่าถ้าจะมาทําท่ีโขดศาลเจ้าจะมีผู้ที่เห็นด้วยหรือไม่  
  ซึ่งสามารถบําบัดได้จริง ทางท่านประธานชุมชนบอกว่าพอใจ ตรงนี้องค์การ  
  จัดการน้ําเสียจึงจัดสรรงบประมาณลงมาทําให้เทศบาล อันนี้ไม่ได้ใช้เงิน 
  เทศบาลครับ สัญญานี้จะสิ้นสุดเดือนตุลาคมนี้ แต่ตอนนี้รู้สึกพื้นท่ีในการ 
  ส่งมอบจะล่าช้า จึงได้ขยายเวลาออกไปอีกเล็กน้อย และอีกไม่นานคาดว่า  
  จะแล้วเสร็จทันในสัญญา คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน 
  ในละแวกใกล้เคียง ประมาณ 4,000 - 5,000 ครัวเรือน ส่วนเรื่องการ 
  จัดการน้ําเสียรวมเลยนั้น ตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกําลัง 
  ศึกษาภาพรวมอยู่ ยังไม่เรียบร้อยดี และถ้าหลังจากเรียบร้อยแล้วองค์การ 
  บริหารส่วนจังหวัดระยองคงจะหางบประมาณมาดําเนินการแทนเทศบาล  
  ซึ่งอาจจะเป็นการบําบัดรวม อาจจะรวมไปถึงเขตเทศบาลอื่นด้วย  
  เป็นภาพรวมของจังหวัดระยอง จึงกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ได้ทราบ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  
ประธานสภาเทศบาล    แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  
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  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีที่ให้ความกระจ่าง ประชาชนที่ฟังเสียง  
  ตามสายอยู่คงจะเข้าใจบ้างนะครับ ตอนนี้ประชาชนไม่เข้าใจว่าอยู่ๆ  
  มาทําได้อย่างไร คือที่ท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  จะมาทําโครงการใหญ่เลยนั้น ตรงนี้จะเป็นชั่วคราวหรือไม่ คือถ้าเขามาทํา 
  ตรงนี้ก็ต้องยุบไปใช่หรือไม่ครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรต ิท่านว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
      ระยอง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
         ท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือพ่ีน้องประชาชนบริเวณ 
  ใกล้เคียงได้เกิดความกระจ่างในโครงการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  สํารวจแล้ว โครงการนี้ไม่ยุบครับ ยังรับน้ําเสียจากคลอง AIA ส่วนหนึ่ง  
  จากละแวกใกล้เคียงโขดศาลเจ้า รวมประมาณ 4,000 - 5,000 ครัวเรือน  
  จะเอาน้ําเสียตรงนั้นมาบําบัด ส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะเป็น 
  ภาพรวม คือนํามาจากทับมา และเนินพระด้วย ซึ่งเป็นภาพรวมของจังหวัด  
  รวมทั้งในเขตเทศบาลนครระยองด้วย คงมีการวางท่อซึ่งองค์การบริหารส่วน 
  จังหวัดระยองสํารวจแล้วนั้น ท่อเดินก็จะแยกต่างหากจากท่อตรงนี้ 
  ตรงนี้ไม่หยุดดําเนินการ ซึ่งยังดําเนินการเหมือนเดิม ยังใช้อยู่ ไม่ได้ใช้ 
  ชั่วคราว คือจะใช้ถาวรเลย ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายถึงสํานักการ 
  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผมจะขอข้ามไปกองการแพทย์  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมขออนุญาตนําเสนอเก่ียวกับ  
สมาชิกสภาเทศบาล    สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดี 

  ถ้าหากว่าเทศบาลนครระยอง มีการวางแผนรองรับเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือ 
  ผู้ประสบเหตุเบื้องต้น คือในที่นี้ผมจะนําเสนอว่าในส่วนของเทศบาลนครระยองนั้น  
  ถ้าหากว่าเป็นไปได้น่าจะมีการนําเครื่อง AED หรือถ้าเป็นภาษาไทย  
  คือเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ไว้ประจําสถานที่ราชการ โรงเรียน  
  และแหล่งชุมชนต่างๆ ซึ่งปัจจุบันนั้นเครื่องราคาไม่สูง แล้วก็สามารถ 
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  ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนได้อย่างดีด้วย สําหรับเรื่องการอบรมให้ความรู้นั้น  
  เรามีบุคลากรของเราอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นในส่วนของราชการเองไม่ว่า  
  จะเป็นสํานักงานเทศบาล หรือว่าโรงเรียนต่างๆ อย่างเช่นห้องสมุดนั้นควรมี  
  ขออนุญาตนําเสนอครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล   
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล  

  นครระยอง เขต 1 สําหรับกองการแพทย์ มีอยู่คําถามหนึ่งที่ต้องการ  
  จะสอบถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร ในหน้าที่ 230  
  ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับ ในหมวดของวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  ที่ตั้งงบประมาณไว้ จํานวน 2,500,000บาท แต่ว่าในรายละเอียดนั้น  
  ผมไปเช็คดูจากงบประมาณปี 2562 ที่ตั้งไว้จํานวน 5,000,000 บาท  
  รายละเอียดเหมือนกันทุกคําพูดเลย แต่สงสัยว่าทําไมตั้งงบประมาณ  
  ของปี 2563 ไว้แค่จํานวน 2,500,000 บาท ซึ่งจากปีที่แล้วตั้ง 
  งบประมาณไว้ จํานวน 5,000,000 บาท เป็นห่วงครับว่าคุณภาพยานั้น 
  จะลดลงหรือไม่ หรือปริมาณจะลดลงหรือไม่ หรือเพราะเหตุใด ทําไมถึงตั้ง  
  งบประมาณลดลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ   

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรต ิท่านว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
      ระยอง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
         ท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ขอบคุณท่านสมาชิกหลายท่านที่ได้เป็นห่วง ได้สอบถามถึงงาน 
  กองการแพทย์ จะกราบเรียนว่าที่เทศบาลตั้งงบประมาณไว้ ปีที่แล้ว  
  จํานวน 5,000,000 บาท ปีนี้เหลือ 2,500,000 บาท เนื่องจากว่า 
  กองการแพทย์นั้น ได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลระยอง  
  ท่านจะสังเกตเห็นว่าโรงพยาบาลสาขาจันทอุดมที่ได้ปิดลงไปแล้วนั้น  
  ได้มาร่วมตั้งที่คลินิกแห่งนี้ แล้วก็นําแพทย์ และพยาบาล มาช่วยที่คลินิก 
  ชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง โดยทําข้อตกลงร่วมกัน คนไข้จากจันทอุดม  
  ทั้งหมด เกาะกลอยทั้งหมด ให้มาพบแพทย์ที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาล  
  นครระยองได้เลย โดยทางโรงพยาบาลระยองจะสนับสนุนเรื่องยา ผ้าก๊อต  
  หรืออะไรต่างๆ อุปกรณ์การแพทย์ ให้อย่างเต็มที่ เทศบาลจึงตั้งงบประมาณ  
  ให้ลดน้อยลงไปครึ่งหนึ่ง ซึ่งปีนี้คาดว่าจะประหยัดค่ายาลงไปหลายล้านบาท  
  และโรงพยาบาลระยองก็จะประหยัดค่าเช่าที่ เนื่องจากว่าเจ้าของตึกเขา  
  จะเลิกให้เช่าแล้วด้วย โรงพยาบาลก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหน จึงมาทําบันทึก 
  ข้อตกลงร่วมกัน แล้วมาใช้คลินิกร่วมกัน และมาร่วมกันทํางาน ทุกวันนี้ 
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  พ่ีน้องประชาชนมาใช้บริการที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยองก็เกิด  
  ความประทับใจ เกิดความพึงพอใจ และก็ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว  
  ทางโรงพยาบาลระยองก็สนับสนุนยารักษาโรคมาให้จํานวนมาก  
  ทําให้เทศบาลลดค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก จึงกราบเรียนท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลได้ทราบ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมถึงกองการแพทย์  
  ผมจะขอข้ามไปยังกองช่าง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย  
  ถึงกองช่างขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล  

  นครระยอง เขต 1 สําหรับกองช่างผมมีคําถามท่ีจะสอบถามเพ่ือความ 
  กระจ่าง ในหน้าที่ 253 โครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาพร้อม 
  โคมไฟฟ้าส่องสว่างชนิดไฮแมท ถนนสุขุมวิท จํานวน 5,356,000 บาท  
  ขอทราบรายละเอียดว่าสุขุมวิทช่วงไหน ตรงไหนบ้าง เพราะรายละเอียด 
  ตรงนี้ไม่มี บางครั้งมีพ่ีน้องประชาชนสอบถามจะได้อธิบายให้เขาฟังได้  
  อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องการจะกราบเรียนสอบถามโครงการของกองช่าง  
  งบประมาณของกองช่างส่วนใหญ่เป็นงบลงทุนและมีโครงการก่อสร้างต่างๆ  
  จะเป็นถนนก็ดี หรือว่าเป็นเรื่องของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งที่ต้องการ  
  จะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหาร คือ เรื่องของงบประมาณ 
  ปี 2562 จะมีงบประมาณอยู่ 3 ตัว ที่สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้ผ่าน 
  ไปแล้ว และสิ่งที่ต้องการจะสอบถามคือว่าขณะนี้การดําเนินงานไปถึงไหนแล้ว 
  ใกล้จะหมดปีงบประมาณแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าไปถึงไหนเลย  
  โครงการที่ 1 คือโครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ําและไฟ 
  ส่องสว่างถนนชายกระป่อม 3 ซี่งอยู่ในเขต 1 คือ บริเวณมายแลนด์เก่า  
  งบประมาณ จํานวน 2,640,000 บาท ขณะนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลย  
  ขอสอบถามความคืบหน้าว่าเป็นอย่างไรบ้าง แล้วจะทําได้ทันตามปีงบประมาณ  
  หรือว่าจะต้องขอขยายเวลาออกไปอีก อีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องโครงการ  
  ก่อสร้างเข่ือนกันดิน โขดปอ และโขดศาลเจ้า โขดปอตั้งงบประมาณไว้  
  จํานวน 4,690,000 บาท โขดศาลเจ้าตั้งงบประมาณไว้  
  จํานวน 6,100,000 บาท ขณะนี้ถึงไหนแล้ว แล้วได้ดําเนินการออกแบบ 
  ไปถึงไหนแล้ว มีผู้รับจ้างแล้วหรือไม่ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับ เพราะว่า 
  ปีนี้โครงการเข้าใหม่ 10 กว่าโครงการ และถ้าหากว่าความล่าช้าขนาดนี้  
  เกรงว่าจะไม่ทัน บางครั้งถ้าได้รับความกระจ่างหรือคําชี้แจงจากผู้บริหาร  
  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านก็จะได้ตอบคําถามหรือตอบข้อซักถามจาก  
  พ่ีน้องประชาชนได้ ประเด็นสุดท้าย คือ เรื่องของกองช่าง ผมคิดว่า 
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  ถ้าหากมีปัญหาในเรื่องของการออกแบบ หรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาล  
  มีไม่เพียงพอนั้น เป็นไปได้ไหมที่เทศบาลจะมีการ outsource จ้างในการ 
  ออกแบบ แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้ควบคุมดูแลในเรื่องของการ 
  คิดราคากลาง คิด BOQ อันนี้เป็นข้อเสนอแนะ ผมคิดว่าบางทีอาจจะทําให้ 
  งานของเทศบาลนครระยองไหลลื่นได้มากกว่านี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ    

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรต ิท่านว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
      ระยอง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
         ท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามงบประมาณของกองช่าง  
  เพ่ือความกระจ่าง ที่ท่านได้สอบถามโครงการก่อสร้าง และติดตั้งเสาพร้อม  
  โคมไฟส่องสว่างไฮแมท ถนนสุขุมวิท ท่านจะสังเกตเห็นว่าไฮแมท  
  ถนนสุขุมวิทนั้น ติดมาเกือบเต็มแล้ว ตอนนี้ต้นสุดท้ายจากทิศตะวันออกมา  
  จะมาสิ้นสุดที่หน้าวัดป่าประดู่ และจากหน้าวัดป่าประดู่ ไปถึงหน้า 
  ศูนย์การค้าสาย 4 นั้น ยังไม่มี ซึ่งชาวบ้านบริเวณนั้นตลอดทั้งแนวเลย 
  เขาว่าทําไมเว้นว่างไว้ ผมชี้แจงว่าตอนนั้นงบประมาณหมดพอดี และตอนนี้ 
  พอดีว่างบประมาณปี 2563 มีอยู่ ผมจึงให้ช่างสํารวจและนําไปติดตั้งให้ 
  เต็มทั้งถนนสุขุมวิทเลย คือจะติดตั้งไว้ตั้งแต่หน้าโรงเรียนวัดป่าประดู่เรื่อยมา 

     จนผ่านหน้าโรงพยาบาลระยอง ผ่านหน้าที่ทําการไปรษณีย์ ผ่านไปศูนย์การค้า  
  และไปจบที่ศูนย์การค้าสาย 4  คือจะขาดอีก 5 ต้น ก็จะทําการติดตั้งให้ 
  ครบตามท่ีวางแผนไว้ ต่อไปถนนสุขุมวิทก็มีเสาไฟฟ้าไฮแมทตลอดแนว  
  จึงกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ส่วนเรื่องท่ีท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลได้สอบถาม งบประมาณปี 2562 เรื่องก่อสร้างถนนชายกระป่อม 3  
  บริเวณมายแลนด์เก่า นั้น เรื่องแบบตอนนี้พร้อมแล้ว จะส่งสํานักการคลัง  
  แต่สํานักการคลังบอกว่าช่วงสิ้นปีงบประมาณยังไม่ต้องส่งมา ขอให้ส่ง 
  ในเดือนตุลาคม 2562 จะประกาศหาผู้รับจ้าง ส่วนเรื่องการก่อสร้างเข่ือนกันดิน  
  จะส่งสํานักการคลังหาผู้รับจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 จึงกราบเรียน 
  ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ เพ่ือจะได้ชี้แจงให้พ่ีน้องประชาชน 
  ได้รับทราบความเคลื่อนไหว ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย แสงสุขขา  

นายสมชาย แสงสุขขา  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล     เปิดไปท่ีหน้า 250 คือค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆ ส่วนที่ 1  

  โครงการก่อสร้างศูนย์จําหน่ายอาหารทะเลสดบริเวณศูนย์แสดงสินค้า  
  ซึ่งใช้งบประมาณ 26,000,000 บาท ไม่ทราบว่าพ้ืนที่ตรงนี้ก็ไม่ได้มาก  
  ไม่ทราบว่าสร้างฝั่งทะเลหรือว่าฝั่งนี้ เพราะต่อไปถนนนั้นจะขยายเป็นถนน 



 37 

  เรียบชายฝั่งทะเล คงจะอยู่ที่แถวๆกรมหลวงใช่หรือไม่ และไม่ทราบว่า  
  จะสร้างกี่ชั้น เพราะงบประมาณ จํานวน 26,000,000 บาท นั้น  
  ไม่ใช่น้อย ขอความกระจ่างด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย แสงสุข  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล     ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 
          ช่วงนีเ้ข้าฤดฝูน แตที่ส่ําคัญงานของกองชา่ง เช่น การตัดตน้ไม้ นัน้มีมาก  

  จึงต้องการให้ทางผู้บริหารได้พิจารณาเรื่องงบประมาณเพ่ือเพ่ิมขีด  
  ความสามารถ เนื่องจากว่าเทศบาลมีจํานวนของรถตัดต้นไม้น้อยเกินไป  
  และงานก็มาก ตอนนี้ประชาชนบ่นแล้วบ่นอีก เพราะว่าบางครั้งประชาชน 
  เขียนคําร้องส่งไปเทศบาลนานสองเดือนแล้วเทศบาลก็ยังไม่ได้ไปดําเนินการ  
  ตัดต้นไม้ให้ ในส่วนนี้จึงต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง 
  ผู้บริหารให้พิจารณาเพิ่มชุดตัดต้นไม้ จํานวน 2 หรือจํานวน 3 ชุด ส่วนใน 
  หน้าที่ 159  และ 259 ผมคิดจํานวนตัวเลขดูงานบําบัดน้ําเสีย  
  งบประมาณท่ีตั้งไว้ จํานวน 23,612,100 บาท หักงบบุคลากรไป  
  จํานวนเจ็ดล้านกว่าบาท น่าจะเหลืออยู่ จํานวน 16,035,800 บาท  
  แต่ในนี้เขียนมาว่างบดําเนินงาน เหลือจํานวน 15,950,000 บาท  
  คิดรวมไปรวมมาแล้วหายไป 85,600 บาท จึงต้องการจะฝากท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอําไพ  วงเวียน  

นางอําไพ  วงเวียน   - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล    คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ดิฉันนางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ขออนุญาต 
  ต่อยอดจากที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา ขออนุญาต 
  เอ่ยนามนะคะ ก็มีความตั้งข้อสังเกตที่ตรงกัน จึงต้องการจะสอบถามว่า  
  โครงการก่อสร้างศูนย์จําหน่ายอาหารทะเล บริเวณศูนย์แสดงสินค้าปากน้ํา  
  ก็คือที่ศูนย์แสดงสินค้าเก่าใช่หรือไม่ เทศบาลจะรื้อทิ้งท้ังหมดเลยใช่หรือไม่  
  แล้วก็ทําการก่อสร้างใหม่ รูปแบบน่าจะสวยงามเลิศหรูมากเพราะว่าด้วย 
  ตัวเงินงบประมาณ จํานวน 26,200,000 บาท จึงต้องการจะฝากว่า 
  ในเมื่อทําแล้วก็คิดว่าต้องได้ใช้แน่นอน เพราะว่าสะพานเสร็จ ศูนย์แสดง  
  สินค้าเสร็จ พ่ีน้องประชาชนบริเวณปากน้ําก็คงได้ขายสินค้าในบริเวณนั้น  
  จึงต้องการจะฝากว่าให้ทําสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นไฟตัวอาคาร น้ํา  
  ให้สมบูรณ์แบบ  ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์กได้อย่างดีเลยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอําไพ  วงเวียน  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรต ิท่านว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
      ระยอง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
         ท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านที่ได้สอบถามงบประมาณในการ 
  ก่อสร้างตัวศูนย์แสดงสินค้า คือที่จะสร้างศูนย์แสดงสินค้า คือไม่ได้สร้าง 
  ชายทะเลครับ แต่สร้างที่เดิม ของเก่าคงต้องเอาออกทั้งหมด เพราะเนื่องจาก 
  ว่าไมส่ามารถใช้ประโยชน์ได้  ที่เทศบาลจะมาสร้างตัวนี้เนื่องจากว่าเราได้ให้ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่บนสะพานว่า 
  ถ้าหากว่าเราจะมาสร้างอาคารจําหน่ายสินค้าทะเลสด ที่บริเวณศูนย์แสดง 
  สินค้าแล้ว พ่อค้าแม่ค้าจะมาหรือไม่ พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าถ้าหากว่าสร้างเสร็จ 
  เขาก็จะย้ายมาท่ีตรงนี้หมดเลย จึงให้ช่างสํารวจออกแบบ งบประมาณท่ีใช้ 
  ประมาณยี่สิบกว่าล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างชั้นเดียว  เป็นตัวอาคาร 
  งบประมาณเกือบสิบสองล้านบาท มีห้องน้ํางบประมาณหนึ่งล้านกว่าบาท  
  เป็นค่าห้องน้ํางบประมาณแปดล้านกว่าบาท และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เกิด 
  ความสวยงามงบประมาณแปดล้านกว่าบาท รวมแล้วก็ประมาณยี่สิบห้าล้านบาท  
  เพ่ือต่อไปพี่น้องประชาชนชาวปากน้ําจะได้นําสินค้าอาหารทะเลสดไปจําหน่าย 
  ที่นั่น จะก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่พ่ีน้องประมงเรือเล็ก  
  ที่สามารถนําสินค้ามาจําหน่ายได้ ซึ่งก็จะไม่เป็นการรบกวนทางเท้าบนสะพาน  
  รถก็จะวิ่งบนสะพานได้สะดวกและปลอดภัย จึงกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลได้รับทราบ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา   

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  -  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล     ที่เคารพ ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ในส่วนของกองช่าง ให้ไปดูที่หน้า 254   

  ต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังฝ่ายบริหาร คือที่ผม 
  เรียนสอบถามเพราะว่าผมดูว่าอันนี้เป็นงบอุดหนุน แต่ว่าไม่ได้ระบุว่าเป็นเงิน 
  อุดหนุนจากส่วนไหนของส่วนราชการ และผมไม่ได้ติดใจในเรื่องงบประมาณ 
  หรืออะไร แต่ผมว่าเป็นเรื่องท่ีน่าดีใจที่เทศบาลจะมีการปรับภูมิทัศน์  
  และบูรณาการ ซึ่งถนนยมจินดาก็เป็นถนนสายเอก เทศบาลก็มีการจัด 
  กิจกรรมระหว่างปี ตลอดทั้งปี ผมดูว่าระยะทางท่ีเทศบาลจะปรับปรุง 
  ภูมิทัศน์ บูรณาการนั้น ระยะทางประมาณ 700 เมตร ซึ่งใช้งบประมาณ  
  สิบห้าล้านบาทเศษ คิดเป็นหนึ่งเมตรก็ประมาณสองแสนเศษ จึงต้องการจะ 
  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ฝากถึงทางฝ่ายบริหาร ว่าโครงการดีๆ  
  แบบนี้ แล้วในอนาคตต่อไปท่านนายกเทศมนตรีจะมีโครงการคิดแบบบูรณาการ 
  ถนนเส้นอ่ืนอีกหรือไม่ เช่น ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าสายเคเบิล สายโทรศัพท์ 
  ซึ่งมันห้อยระเนระนาด ทําให้สภาพลักษณะภูมิทัศน์ของบ้านเมืองเราขาด  
  ความสวยงาม ถ้าโครงการนี้ทําไปแล้วออกมาสวยงามดี เรียบร้อยดี  
  ต้องการให้ทางฝ่ายบริหารตั้งโครงการต่อเนื่องต่อไปเลย เพราะเทศบาล  
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  นครระยองจะต้องมีการทํา MOU ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด 
  ระยอง เพราะถ้าเทศบาลไม่ทําโครงการต่อเนื่องต่อไปแล้วถ้าหากว่าคิดจะทํา  
  คงใช้ระยะเวลาศึกษา และระยะเวลานานพอสมควร ถ้าทําต่อเนื่องเลย  
  ก็จะดีกว่า เช่น ปีละหนึ่งโครงการก็ยังดีกว่า แต่ว่าด้วยวงเงินที่ไม่ใช่น้อย  
  แต่ไม่ได้ระบุว่าเงินนี้เงินอุดหนุนจากส่วนราชการคือเงินจากไหน เพราะถ้า 
  ใช้เงินงบประมาณของเทศบาลเองก็ต้องใช้เงินมากพอสมควร ผมเห็นด้วยครับ  
  แล้วก็ต้องขอชมเชยที่มีการจัดทําโครงการแบบนี้ ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล     เอกสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์   

  เจนจิรวัฒนา พูดถึงเม่ือสักครู่นี้อยู่ในแฟ้มสีเขียว เป็นงบประมาณของ 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป  

      (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม  
  ถึงกองช่าง ผมจะขอข้ามไปกองสวัสดิการสังคม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
  ประสงค์จะอภิปรายถึงกองสวัสดิการสังคมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาล นางอําไพ  วงเวียน  

นางอําไพ  วงเวียน  -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล     ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางอําไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ก่อนที่จะไปกองสวัสดิการสังคม ขออนุญาตไปท่ีกองช่างอีกเล็กน้อย  
  คือต้องการจะทราบว่า ในหน้าที่ 251 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบ   
  ระบายน้ําและไฟฟ้าถนนหมื่นสวัสดิ์ และสวัสดิ์เจริญ 2 อยู่ตรงไหน   
  ให้ดูหัวข้อที่ 002. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ําซอยคงเมือง 
  อยู่ตรงไหน และหัวข้อที่ 007. โครงการก่อสร้างถนนซอยน้ากรุด  
  อยู่ตรงไหน อยากทราบแค่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอําไพ  วงเวียน  
ประธานสภาเทศบาล     กลับมาที่กองสวัสดิการสังคมครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ท่านประธานสภาเทศบาลครับ เผอิญมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล    เรียกร้องมาว่าต้องการจะให้มีการพักการประชุมสักครู่ครับ ขออนุญาตครับ  

  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล ได้เสนอพัก  
ประธานสภาเทศบาล    การประชุม ผมขอผู้รับรองด้วยครับ   

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

- สมาชิกสภาเทศบาล รับรองถูกต้องครับ ผมขอพักการประชุม 10 นาที 

      (  -พักการประชุมตั้งแต่เวลา 16.45 – 16.55 น.-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ผมขอดําเนินการประชุมต่อครับ ตอนนี้กําลังพิจารณาถึงกองสวัสดิการสังคม  
ประธานสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายถึงกองสวัสดิการสังคม  

  ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย แสงสุขขา  

นายสมชาย แสงสุขขา  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล     ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  ให้ไปดูที่หน้า 271 มีอยู่ 2 โครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ 
  กลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครระยอง เมื่อก่อนงบประมาณเคยตั้งไว้  
  จํานวน 1,200,000 บาท เพื่อโครงการอบรม ศึกษาดูงาน แต่เวลานี้เหลือ  
  งบประมาณ จํานวน 1,000,000 บาท และของอาสาสมัครสาธารณสุข 
  ประจําหมู่บ้านก็ได้เข้ามาอยู่กับเทศบาลเราแล้ว แต่ทําไมถึงโครงการดูงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านถึงไม่มี ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรต ิท่านว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
      ระยอง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
         ท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามงบประมาณของผู้สูงอายุ    
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ยังไม่ได้โอนย้ายครับ แต่กําลัง 
  ดําเนินการอยู่ว่าจะโอนกลับมาให้อยู่เทศบาลเหมือนเดิม คือยังอยู่กับ 
  สาธารณสุขจังหวัด ส่วนที่ว่าตั้งงบประมาณไว้ จํานวน  1,000,000 บาท  
  ได้สอบถามผู้สูงอายุแล้วว่ากองสวัสดิการสังคมได้สอบถามแล้วจะพาไปดูงาน  
  พอมาช่วงหลังผู้สูงอายุก็เริ่มไปน้อยลง เนื่องจากว่าเดินทางไปเหนื่อย   
  ทุกคนยอมรับว่าเหนื่อย จึงได้ตั้งงบประมาณตรงนี้ให้น้อยลง เพื่อ ที่จะให้กลุ่ม 
  ผู้สูงอายุที่เข้ามาใหม่ได้ไปบ้าง ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล     นายรักเร่  สําราญรื่น  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กองสวัสดิการเรื่องของ  
        การศึกษาดูงานของคณะกรรมการชมุชน  หนา้ท่ี 272 คณะกรรมการ  

  ชุมชนหรือประธานชุมชนได้สอบถามมายังสมาชิกสภาเทศบาลเขตว่า 
  การศึกษาดูงานของชุมชนนั้น นับวันทําไมถึงได้กําหนดกฎเกณฑ์ว่าการที่จะ 
  เดินทางไปศึกษาดูงานจะต้องไปในระยะทาง 500 กิโลเมตร และปีต่อๆ ไป 
  ก็ไปยังที่เดิมๆ ไปไกลสุดก็โคราช เพชรบูรณ์ จึงต้องการจะสอบถามท่าน  
  ประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่ามีอะไรเป็นตัวกําหนดกฎเกณฑ์ 
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  ที่ให้ประธานชุมชนไปดูงานได้ไม่เกิน 500 กิโลเมตร จะให้ไปไกลกว่านั้น 
  ไม่ได้แล้วหรือครับ จึงต้องการจะสอบถามเพ่ือความกระจ่าง เพื่อที่ว่าหากมี  
  ประธานชุมชนได้ถามอีกสมาชิกสภาเทศบาลก็จะได้ตอบกันได้ทุกเขต อันนี้มี  
  ตั้งประเด็นข้อสงสัยถาม ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  สําราญรื่น  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล   
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมพยายามเปิดดูหลายโครงการในส่วนของกองสวัสดิการ  
           โครงการหนึ่งทีว่่าค่อนข้างใกล้เคียงท่ีสุด ในหนา้ท่ี 267 โครงการฝึกอาชีพ  

  เพ่ิมรายได้ตามหลักปรัชญาพอเพียง งบประมาณ จํานวน 58,100 บาท  
  สําหรับโครงการนี้ผมว่าหลายปีที่ผ่านมาเทศบาลเราก็มีครับ แล้วถือว่าเป็น 
  โครงการที่ดี ผมขออนุญาตนําเรียนเพิ่มเติมโครงการนี้ คือ เราสอนให้เขาทํา  
  เราก็ต้องสอนให้เขาขายด้วย ซึ่งที่ผ่านมาโครงการในลักษณะนี้ผมว่าเป็น 
  โครงการที่ดีแต่ว่า ทําได้ แต่ขายไม่ได้ เพราะฉะนั้นจะขายให้ใคร ขายอย่างไร   
  ขายทําไม ขายที่ไหน เราต้องมีให้เขาด้วย เพราะว่าในส่วนของเทศบาล 
  นครระยอง สิ่งหนึ่งที่เราควรจะมีให้กับพ่ีน้องประชาชน คือ การสร้างเสริม 
  รายได้ ขออนุญาตนําเรียนครับในส่วนของโครงการนี้ ถ้าหากว่าเป็นไปได้  
  หรือถ้าทําได้ต้องการจะให้มีการเพิ่มงบประมาณ แล้วเสริมองค์ประกอบ 
  ความรู้ในเรื่องของการขายด้วย รวมทั้งถ้าจะให้ดีก็ขายอย่างไร ขายที่ไหน  
  ขายให้ใครนะครับ ขออนุญาตนําเรียนครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรต ิท่านว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
      ระยอง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
         ท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
      ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามงบประมาณการศึกษาดูงาน  

  ของชุมชน ไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ว่าไปได้ไกลแค่ 500 กิโลเมตร ไม่มีนะครับ  
  ไปได้รอบประเทศไทยเลย แต่งบประมาณ จํานวน 1,000,000  บาท  
  มันไปไกลกว่านี้ไม่ได้ ไปไกล ไปค้างได้คืนเดียวกลับเลย การจัดทัวร์ก็น่าจะ 
  ทราบกันดีว่าถ้าหากว่างบประมาณ จํานวน 1,000,000 บาท  
  และหากว่าเดินทางไปไกลๆ นั้น เหนื่อย คือเดินทางไปค้างคืนหนึ่งก็ต้อง 
  เดินทางกลับแล้ว ถ้าเกิดไปถึงแม่ฮ่องสอน  แต่ทางกรมส่งเสริมการปกครอง 
  ท้องถิ่นมีกฎเกณฑ์ว่าไปแล้วต้องให้คุ้มค่า แล้วก็พยายามประหยัด คือจะให้ผม 
  ตั้งงบประมาณไว้ จํานวน 5,000,000 บาท ก็ได้ นะครับ เพื่อไปศึกษาดูงานนั้น  
  แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะบอกว่าทําไมต้องตั้งงบประมาณถึง 
  จํานวน  5,000,000 บาท มากเกินไป 3 - 4 ล้านบาท ก็ว่ามากไปอีก  
  บางครั้งเทศบาลก็จะตอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่ามันไม่มากหรอก   
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  แค่ 5,000,000 บาท เอง ไปนอน 5 คืน 6 วัน ทางกรมส่งเสริมการปกครอง 
  ท้องถิ่นก็ถามอีกว่าไปศึกษาดูงานอะไรถึง  5 คืน 6 วัน บางครั้งประชาชน 
  ที่เขาไม่เคยได้ไปดูงานนั้น ที่เขาเสียภาษีมา ที่ผมได้รับสะท้อนมานั้นในเขต 
  เทศบาล เขาก็บอกมาว่าการจัดไปศึกษาดูงานนั้นอย่าให้บ่อยนัก เขาบอกว่า 
  เขาเสียภาษี  เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากไป แต่ที่เขาไม่อยากไปเพราะว่า 
  บางครั้งไปแล้วมันเกิดประโยชน์น้อย เขาเสนอมาว่าให้นําเงินศึกษาดูงานนั้นมา 
  ทําประโยชน์อย่างอ่ืนน่าจะเกิดประโยชน์กับคนในเขตเทศบาลมากกว่า  
  ซึ่งอันนี้คือเสียงสะท้อนของประชาชนส่วนใหญ่ และในเมื่อประชาชนเขาพูดมา 
  อย่างนี้บางครั้งผมก็ต้องมาคิดเหมือนกัน จึงตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้ 
  แค่ 1,000,000 บาท เพื่อที่จะได้ไปแค่ใกล้ๆ 3 วัน 2 คืน ก็พอ ฝากท่าน 
  สมาชิกสภาเทศบาลให้ช่วยอธิบายให้พี่น้องชุมชนได้ทราบทั่วกันด้วย  
  ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อ ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมถึงกองสวัสดิการสังคม  
  ผมจะขอข้ามไปยังสถานีขนส่ง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
  จะสอบถามถึงสถานีขนส่งขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายถึงสถานีขนส่ง  
  ผมจะข้ามไปยังสถานธนานุบาล  

      (  -ไม่มี-  )  

 - เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือ  
  สอบถามเพ่ิมเติมถึงสถานธนานุบาล  

      (  -ไม่มี-  )  

- ผมจะถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองอีกครั้งว่าท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลท่านใดมีข้อสงสัย ไม่ว่าประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย  
  งบกลาง รวมถึง งบประมาณรายจ่ายของแต่ละกองงาน ถ้าท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลประสงค์จะอภิปรายกองไหนก็ขอเชิญได้เลยครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

    - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย วันนี้สภาเทศบาล 
        นครระยองก็ได้ประชุมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

  ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2563 มาครบทุกกองงานแล้ว และในการ 
  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเราไม่สามารถพิจารณาได้ 
  ในคราวเดียวกันทั้งสามวาระ ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง 
  ระเบียบข้อบังคับในการพิจารณางบประมาณด้วยครับ ขอเชิญครับ 
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นายเสรี  บุญสุทธิ   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล    คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติทุกท่าน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)    
  พ. ศ. 2554   

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา 
  เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  
  ในส่วนของวรรคที่สามบอกว่าญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ 
  รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอ 
  คําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ 
  แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุม 
  สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ 
  แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

ซึ่งอันนี้เป็นระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาระเบียบ
วาระท่ีหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของการรับหลักการ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                  ได้ชี้แจงไปนั้น วันนี้ในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองของเราเป็นการ 

ประชุมในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยอง 
  แห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โปรดยกมือครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 22 ท่าน เป็นเอกฉันท์  )  

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน 22 ท่าน เป็นเอกฉันท์  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาล นครระยองแห่งนี้ได้เห็นชอบรับหลักการ 

  ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 มติที่ประชุม   - รับหลักการ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 49  
ประธานสภาเทศบาล     ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เมื่อสภาท้องถิ่นลงมติ 

  รับหลักการแล้ว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอ 
  คําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ  
  ท่านเห็นสมควรว่าจะใช้เวลากี่วันในการเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 
  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์   
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นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายพจนาท นัยพงศ์ประสิทธิ์ สภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ผมขอเสนอ 

  กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  
ประธานสภาเทศบาล    ตามที่ท่านสมาชิก สภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 

  เสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ 
        เป็นอยา่งอ่ืนหรอืไม่ครับ  

 (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าระยะเวลา  
      ในการเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ คือ 3 วัน คือกําหนด  

  ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562   
  และผมขอนัดประชุมครั้งต่อไปเพื่อพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 21  
  สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ส่วนเอกสาร 
  จะให้เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลแจกให้ท่านภายหลังครับ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติ 
           ร่างเทศบัญญัติ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล      (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล  

  ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
  ในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติด้วยครับ 

นายเสรี  บุญสุทธิ   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล    ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ในส่วนของการคัดเลือก 

  คณะกรรมการแปรญัตติคือเป็นไปตามข้อ 49 ที่ระบุไว้ว่าร่างข้อบัญญัติ 
  ที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ  
  พิจารณา หลักเกณฑ์ของการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นไปตามระเบียบ  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 103 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ 
  สามัญเท่านั้น ซ่ึงคณะกรรมการสามัญจะต้องแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลเท่านั้น  
  จํานวน 3 - 7 ท่านจึงขอนําเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาได้เสนอชื่อและรับรอง  
  เพ่ือพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 3-7 ท่าน ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                    ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน  

แต่ไม่เกินเจ็ดคน ผมจึงขอถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าท่านเห็นสมควรว่า    
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติสมควรมีกี่ท่าน ขอเชิญเสนอครับ  
เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 

  ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง  
  (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) จํานวน 5 ท่าน  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้เสนอคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล                  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จํานวน 5 ท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอ  
  เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่ามติสภาเทศบาล 
        นครระยองแห่งนี้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จํานวน 5 ท่าน  

  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้เลยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษา  

  นายกเทศมนตรี และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ในลําดับที่หนึ่ง  
  ผมขอเสนอให้ นางอําไพ  วงเวียน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้เสนอ นางอําไพ วงเวียน 

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับที่หนึ่ง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นางอ าไพ  วงเวียน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
  ร่างเทศบัญญัติล าดับที่หนึ่ง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ในลําดับที่สอง ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ให้นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้เสนอ นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับที่สอง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นาย พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัติ ล าดับท่ีสอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ในลําดับที่สาม ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ให้นายทศพร  รติยานุวัฒน์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ  

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

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับที่สาม ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นาย ทศพร  รติยานุวัฒน์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัติ ล าดับท่ีสาม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ในลําดับที่สี่ ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ให้นายรักเร่  สําราญรื่น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้เสนอ นายรักเร่  สําราญรื่น  

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับที่สี่ ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นาย รักเร่  ส าราญรื่น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัติ ล าดับท่ีสี ่

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ในลําดับที่ห้า ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ให้นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ี นายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้เสนอ นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์  

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับที่ห้า ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นาย ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต ์เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัติ ล าดับท่ีห้า 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิ
ประธานสภาเทศบาล      ครบจํานวนทั้ง 5 ท่าน แล้ว ดังนี้  
     1. นางอําไพ  วงเวียน  
     2. นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  
     3. นายทศพร  รติยานุวัฒน์  
     4. นายรักเร่  สําราญรื่น  
     5. นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์  

  ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการ
        สามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติ 

  ร่างเทศบัญญัติ) จํานวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้ 
     1. นางอําไพ  วงเวียน  
     2. นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  
     3. นายทศพร  รติยานุวัฒน์  
     4. นายรักเร่  สําราญรื่น  
     5. นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์  

ขอให้คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง  
  (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) ทําหน้าที่ของท่าน ตั้งแต่วันที่ 14  
  สิงหาคม 2562  ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จ านวน 5 ท่าน  
      เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการ  
      แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) ได้แก่ นางอ าไพ  วงเวียน, นายพจนาท   

  นัยพงศ์ประสิทธิ์, นายทศพร  รติยานุวัฒน์, นายรักเร่  ส าราญรื่น 
  และนายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตนิายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการ                
                   ที่ได้ขยายเวลาให้เบิกตัดปี (งบประมาณ พ.ศ. 2560) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล    เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ขยายเวลาให้เบิกตัดปี  
                                            (งบประมาณ พ.ศ. 2560) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญท่านนายกเทศมนตร ี

  เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อ 

  สภาเทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  
  งบประมาณรายการที่ได้ขยายเวลาให้เบิกตัดปี  (งบประมาณ พ.ศ. 2560)  
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ขยาย  
  เวลาให้เบิกตัดปี  (งบประมาณ พ.ศ. 2560) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
  จํานวน 1 รายการ ดังนี้   

      กองช่าง 
      แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

     ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนนครระยอง 76  
      ฝั่งทิศใต้ เป็นเงิน จํานวน  546,000 บาท  (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)  
       รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 1. 

      เหตุผล   ตามท่ีสภาเทศบาลนครระยอง ได้อนุมัติโอนงบประมาณโครงการ 
      ปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนนคร ระยอง 76 ฝั่งทิศใต้  
      งบประมาณ 546,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยทําการ 
      ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 84 เมตร  
      หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล  
      เมื่อการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562  
      วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  นั้น  

ปรากฏว่าในรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณโครงการดังกล่าว  
  ไม่ปรากฏรายละเอียดของงานระบบระบายน้ํา คณะผู้บริหารจึงเห็นควร 
  ให้แก้ไขรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายการดังกล่าว 

                     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 31  
  การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี  
  หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ  
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  ให้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาเบิกตัดปี” และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ 
  ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4  
  พ.ศ. 2561  “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้  
  อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีกรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติ 
  ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความ 
  จําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ  
  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
  และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  
  และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  
  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม  
  ข้อผูกพัน” 

                        จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง      
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล    ประสงค์จะอภิปรายถึง ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข 
        เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ขยายเวลาให้เบิกตัดปี  
                                            (งบประมาณ พ.ศ. 2560) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก 
        สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
      อนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ขยายเวลา 

  ให้เบิกตัดปี (งบประมาณ พ.ศ. 2560) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
  โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 1 8 ท่าน, งดออกเสียง 2 ท่าน -  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 18 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

  งบประมาณรายการที่ได้ขยายเวลาให้เบิกตัดปี (งบประมาณ พ.ศ. 2560)  
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

มติที่ประชุม   - อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ขยายเวลา 
  ให้เบิกตัดปี (งบประมาณ พ.ศ. 2560) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล       ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรต ิท่านว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
      ระยอง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
         ท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน เรื่องท่ีจะ 

  กราบเรียนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณครับ ต้องการจะกราบเรียน 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่าหากว่าท่านเกิดอาการ 
  นอกจากปวดหัวตัวร้อน เป็นไข้แล้ว และท่านเกิดมีอาการท่ีผิดแปลกไปจากนี้  
  อย่างเช่นว่า มึนหัว ตาพร่ามัว พูดไม่คล่อง พูดเหมือนคนลิ้นแข็ง หรือดื่มน้ํา 
  แล้วน้ําไหลออกทางมุมปาก ท่านอย่านิ่งนอนใจ อย่านอนพักผ่อนอยู่กับบ้าน  
  ให้ท่านรีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพราะภายใน 3 ชั่วโมง ถ้าหากว่าท่านไปพบ 
  แพทย์จะหายเป็นปกติ ท่านจะได้รับการรักษาแค่เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง  
  ทุกอย่างจะหายเป็นปกติ ไม่ต้องไปกายภาพบําบัด อย่านอนพักผ่อนเอง  
  โดยคิดว่านอนพักผ่อนเดี๋ยวก็คงหาย มันจะกําเริบรุนแรง เขาเรียกว่า 
  โรคสโตรค จึงต้องการจะกราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ 
  ซึ่งเป็นประสบการณ์จากชีวิตของผม ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีบอกมา  
ประธานสภาเทศบาล       ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ เรียนท่านสมาชิกสภาท่านต่อไป  
      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล  

  นครระยอง เขต 1 มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร ในเรื่องของซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นซุ้มของ  
  รัชกาลที่ 9 ที่เทศบาลได้ทําไว้เป็นเวลานานแล้ว ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย  
  มีประชาชนจํานวนหลายท่านบอกกับผมว่าสภาพของซุ้มตรงฐานนั้นขณะนี้ 
  เกิดการชํารุดหมดแล้ว เกรงว่าจะเกิดอันตราย อีกอย่างหนึ่ง คือขณะนี้ 
  เราเองก็มีพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่แล้ว ถ้าหากว่าเป็นไปได้ผมว่าเทศบาล  
  ควรจะพิจารณาดูว่าควรจะมีการรื้อใหม่ แล้วก็เปลี่ยนเป็นซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
  แบบใหม่ หรือไม่อย่างไร หรือจะมีแบบใหม่ๆ อะไรก็แล้วแต่ เพื่อเป็นการ  
  เฉลิมฉลองพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป 
  ยังคณะผู้บริหารว่าตรงนี้เราเคยมีการพูดกันหลายครั้งแล้ว ด้วยความเป็นห่วง  
  เพราะว่าผมเห็นแล้วก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายเวลาที่มีลมพัดแรงๆ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล       มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม วันนี้สภาเทศบาลนครระยอง 
        ได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ 

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
  ทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ 
  ประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   

 

 
 

(ปิดประชุมเวลา 17.40 น.) 
 

 

             (ลงชื่อ)                                           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                      (นายเสรี  บุญสุทธิ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม 
                 
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        

 
                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
            
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 
 
 
 


