
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี 3 ประจ าปี 2564 ครั้งท่ี 1/2564 

วันที่ 6  สิงหาคม  2564 
ณ อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายรักเร่ สําราญรื่น ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอภินัทธ์ รัตนพรวารีสกุล รองประธานสภาเทศบาล 
3. นางสาวอรุชา ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายอวบ วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายชูศักดิ์ สมานสินธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายณัฐพนธ์ กรกชพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายอมรเทพ นาวินโชคธรรม สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายประเสริฐ ทรงศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายประสิทธิ์ แก้วไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายชาญศิษฏ์ บํารุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางสาวพิราภัทร์ ทับทิมทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นางสาววัลยุพา วิภูษณวนิช สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายประเสริฐ ยะคุณเขตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายสมยศ เจริญชะนะ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายสงัด วงษ์ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายนราวุฒิ สุขวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายองอาจ สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายธันยวัฒน ์ ชโลทร สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรี 
24. นายเสรี สุวรรณวิจิตร รองนายกเทศมนตรี 
25. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล รองนายกเทศมนตรี 
26. นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา รองนายกเทศมนตรี 
27. นายนิพนธ์ เตชโชควาร ี รองนายกเทศมนตรี 
28. นายภูษิต ไชยฉ่ํา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
29. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
30. นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา เลขานุการนายกเทศมนตรี 
31. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน เลขานุการนายกเทศมนตรี 
32. นางสาวลินนภัสร ์ มั่นประสิทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวิสุทธิ์ กีรติบํารุงพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล   (ลาป่วย) 
2. นายปฏิพล อรรถรุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล  
2. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล 
3. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักคลัง 
4. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์  แทนผู้อํานวยการสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
6. นายปรีชา สาลี  ผู้อํานวยการกองช่าง 
7. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก. ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
8. นางสาวสุภัทรา สุภาพ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นางสุภา ขํางาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
10. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
11. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
12. นางนลินี สุวรรณโชต ิ รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
13. นายมนตรี สิริทัตสุนทร รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
14. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
15. นายไพรัตน์ วังบอน รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
16. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
17. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 
18. นางสาวพรรณภัทร์ ศรีสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
19. นางสุกัญญา  ยัสโร  พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 
20.  นางสมฤดี            รัตนวิจิตร          นักประชาสัมพันธ์  
21.     จ่าสิบเอกปิยะเทพ  อุ่นดอนตอง        ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
22. นายปิยะพงษ์ จันทดูล พนักงานขับรถ   
23. นางติ๋ว   รอดเงิน  คนงาน  

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
2. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร ผู้อํานวยการกองการแพทย ์
3. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 
เลขานุการสภาเทศบาล        ครั้งที่ 1/2564 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญ 

  ท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธาน 
  ในที่ประชุมในลําดับต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                     ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 
        นายกเทศมนตรี ท่านหวัหน้าส่วนราชการ และผูเ้ข้าร่วม การประชุมทุกท่าน  

  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี  
  พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 1  บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ได้มาครบ 
  องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการเปิดประชุม      
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศเรียกประชุมด้วยครับ  

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี   - ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล        สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2564 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  ครั้งแรก ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2564 ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ   
  สมัยที่ 3 ประจําปี 2564  ตั้งแตว่ันที่ 1 – 30  สิงหาคม  2564           

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล           
  นครระยอง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําปี 2564 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง   
  ตั้งแตว่ันที่ 1 – 30  สิงหาคม  2564 ประกาศ ณ วันที่  20 กรกฎาคม   
  พ.ศ. 2564 นายรักเร่  สําราญรื่น ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม  

นายรักเร่   สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม วันนี้ผมมีเรื่องแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล    ให้ทราบ จํานวน 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  

  งดการถ่ายภาพ และปิดโทรศัพท์มือถือของท่านด้วยครับเพื่อไม่ให้เป็นการ  
  รบกวนต่อการประชุมครับ เรื่องท่ีสอง ประกาศการใช้แผนพัฒนาเทศบาล  
  นครระยอง (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 13) และแผนพัฒนา 
  เทศบาลนครระยอง พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4/2564   
  ด้วยเทศบาลนครระยอง ได้ดําเนินการการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 และแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4/2564 โดยได้ผ่านการพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาล  
  ทั้ง 2 ฉบับ และจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
  นครระยอง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง โดยมีมติให้ความ  
  เห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  
  โดยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565  
  ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 และแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง เปลี่ยนแปลง 
  ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564 จึงแจ้งในที่ประชุม 
  ให้ทราบ   

มติที่ประชุม   - รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2  
  ประจ าปี 2564 ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2564   

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล             สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29   

  มิถุนายน  2564  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงาน 
  การประชุมขอเชิญครับ  

(  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
         เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  

  สมัยที่ 2 ประจําปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2564   
  โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ  ยกมือ 20 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน-  )  

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

  ประจําปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2564  

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2  
  ประจ าปี 2564 ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25 65 
      เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ  

นายวิชิต  ศรีชลา   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง  

  เพ่ือขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ    
  พ.ศ. 2565 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการ   ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จํานวน  722,000,000 บาท   
  (เจ็ดร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) แยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้ 
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  ด้าน บริหารทั่วไป 
      แผนงาน  บริหารงานทั่วไป         ยอดรวม   69,607,530 บาท  
      แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม   25,543,000 บาท  

  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
      แผนงาน  การศึกษา          ยอดรวม 266,879,870 บาท  
      แผนงาน  สาธารณสุข          ยอดรวม   51,926,700 บาท  
      แผนงาน  สังคมสงเคราะห์         ยอดรวม     4,600,550 บาท 
      แผนงาน  เคหะและชุมชน         ยอดรวม  105,061,600  บาท 
      แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม       3,262,450 บาท 
      แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม  
                         และนันทนาการ          ยอดรวม   14,995,900 บาท  

  ด้าน  การเศรษฐกิจ 
      แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา    ยอดรวม   75,192,600 บาท  
      แผนงาน  การเกษตร          ยอดรวม     3,414,600 บาท  
      แผนงาน  การพาณิชย์          ยอดรวม     2,465,600 บาท  

  ด้าน  การด าเนินงานอ่ืน 
      แผนงาน  งบกลาง          ยอดรวม   99,049,600 บาท 

2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล   
  จํานวน  27,879,500  บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้า- 
  ร้อยบาทถ้วน) 

3. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง  
  จํานวน 1,544,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)   

  เหตุผล   เพ่ือให้เทศบาลนครระยองมีงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ    
  พ.ศ. 2565   ใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้แถลงไว้ 
  ต่อสภาเทศบาลนครระยอง  ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ. 2561 –  
  2565)  และขอรายงานฐานะการคลังและสาระสําคัญ ของเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

  ฐานะการคลังของเทศบาล 
                      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     ด้านรายรับ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล การรับจัดสรรเงินรายได้ และเงิน 
     อุดหนุนทั่วไป จํานวน 696,219,027.45 บาท (หกร้อยเก้าสิบหกล้านสอง- 
     แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) ต่ํากว่าประมาณการรายรับ 
     ที่ตั้งไว้ จํานวน 116,580,972.55 บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านห้าแสน- 
     แปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 14.34   
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      ด้านรายจ่าย  ได้มีการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จํานวน 1 ฉบับ  
      เป็นเงิน 812,800,000 บาท (แปดร้อยสิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน)  
      โดยเทศบาล ฯ เบิกจ่ายและกันเงินไว้รวมกันทั้งสิ้น จํานวน 692,813,080.99 บาท  
      (หกร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)  
      รายจ่ายต่ํากว่าประมาณการที่ตั้งไว้  จํานวน 119,986,919.01 บาท  
      (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทหนึ่งสตางค์)  
      คิดเป็นร้อยละ 14.76 

                      ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
    ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เทศบาล มีสถานะการเงิน ดังนี้  

  มีรายรับจริง จํานวน 598,856,391.34  บาท (ห้าร้อยเก้าสิบแปดล้าน - 
  แปดแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ  
  83.17 ของประมาณการรายรับ จํานวน 720,000,000 บาท   
  (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) ด้านรายจ่าย เทศบาลใช้จ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพัน 
  ไปแล้ว จํานวน 472,369,082.99 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้านสามแสน- 
  หกหมื่นเก้าพันแปดสิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 65.61  
  และคาดการณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครระยองจะมีรายรับ 
  น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ จํานวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  
  แต่จะเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่รับมาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

              ปัจจุบัน เทศบาลนครระยองมียอดเงินสะสม จํานวน 567,603,389.39 บาท   
  (ห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนสามพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบเก้าสตางค์)  
  ฝากไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวน 67,965,315.99 บาท  
  (หกสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นห้า-พันสามร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)  
  มีเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เป็นค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน 
  เทศบาลหลังใหม่ จํานวน 1 สัญญา วงเงิน 150,000,000 บาท  
  (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)       

  สาระส าคัญของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    เทศบาลนครระยองได้ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจําปี 

     งบประมาณ  พ.ศ. 2565 แบบสมดุล โดยประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น  
    เป็นเงิน 722,000,000 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) แยกเป็น 

1. รายได้จัดเก็บเอง จํานวน   79,237,700  บาท 
  (เจ็ดสิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

2. ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ จํานวน  315,150,000  บาท   
  (สามร้อยสิบห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

3. เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน  327,612,300  บาท  
  (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหารได้มีนโยบายในการจัดทํา 
  งบประมาณให้เป็นไปตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครระยอง  
  ทั้ง 4 ด้าน คือ ปรับปรุงบ้านเมือง เสริมสร้างงานใหม่ เทศบาลโปร่งใส  
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  สร้างการมีส่วนร่วมในสังคม รวมทั้งยังให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหา 
  ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  (COVID 19) และจะมุ่งเน้นการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ประหยัด โปร่งใส คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และท้องถิ่น  
  ภายใต้แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยแบ่งได้ดังนี้ 

       งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปรวมทั้งสิ้น จ านวน  722,000,000  บาท  
  (เจ็ดร้อยย่ีสิบสองล้านบาทถ้วน)   

      1)   งบกลาง              จํานวน     99,049,600 บาท  
  (เก้าสิบเก้าล้านสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 13.72 

      2)   งบบุคลากร   จํานวน    328,162,410 บาท  
  (สามร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)   
  คิดเป็นร้อยละ 45.45 

      3)   งบดําเนินการ  จํานวน    202,673,620 บาท  
  (สองร้อยสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)   
  คิดเป็นร้อยละ 28.07 

       4)   งบลงทุน   จํานวน     73,323,170 บาท  
  (เจ็ดสิบสามล้านสามแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
  คิดเป็นร้อยละ 10.15 

                5.)   งบเงินอุดหนุน  จํานวน       18,791,200 บาท  
  (สิบแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 2.60 

  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล  ประมาณการรายรับไว้   
  จํานวน 46,851,000 บาท (สี่สิบหกล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
  โดยนํามาตั้งเป็นรายจ่ายทั้งสิ้น จํานวน 27,879,500 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้าน- 
  แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง ประมาณการรายรับไว้  
  จํานวน  1,544,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยนํามา 
  ตั้งเป็นรายจ่ายทั้งจํานวน  

               ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 3  วิธีการจัดทํางบประมาณ  
  ข้อ 23  “ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และ 
  แก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจําปีแล้ว   
  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอ 
  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม” 

     จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
  เพ่ือสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับเนื่องจาก  
ประธานสภาเทศบาล    การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2565 เป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญและเอกสารค่อนข้างมาก ผมขอเสนอ 
  ว่าให้เราพิจารณาประมาณการรายรับก่อน และต่อด้วยงบประมาณรายจ่าย  
  ต่อด้วยงบกลาง และต่อด้วยงบประมาณรายจ่ายทีละกองงานตามเอกสาร  
  ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  

  (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผมจะขอ 
        เริ่มจากประมาณการรายรับ ต้องขอขอบคุณกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  

  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายในการจัดทําเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์และเรียบร้อย ทําให้สะดวกต่อการพิจารณาครับ   

      ส มาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
        ถึงประมาณการรายรับขอเชิญครับ เชิญท่านอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีเรื่องสอบถามในประมาณการรายรับ 
  ของเทศบาลนครระยอง ในหน้าที่ 1 รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์  
  ปีที่แล้วมียอดรายรับ จํานวน 6,599,097.10 บาท แต่ในปีนี้ไม่มีเลย  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ ในประมาณการรายรับ ความจริงปีนี้ 
  ก็มีผลกระทบจาก โควิด-19 นะครับ แต่ด้วยสาเหตุใดประมาณการรายรับจึง 
  มีเพ่ิมทุกข้อ ภาษีอากรก็เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว จํานวน 18 ล้านบาท ในปีนี้  
  จํานวน 27 ล้านบาท ก็ถือว่ายังพอมีจ่ายนะครับ เพราะว่าตั้งงบประมาณไว้ 
  เท่ากับปีที่แล้วเลย ผมต้องการจะสอบถามเพียงเท่านี้ครับ 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวิชิต  ศรีชลา   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน สําหรับคําถามนี้ 
  ผมจะให้ท่านรองนายกเทศมนตรี นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล ที่ท่านดูแลเรื่อง 
  งานของสํานักคลัง เป็นผู้ตอบคําถามครับ   

นายรักเร่  สําราญรื่น  - เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล รองนายกเทศมนตรีนครระยอง  

  ผมขออนุญาตตอบคําถามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออภัยที่เอ่ยนามครับ  
  นายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของรายรับนั้น เกี่ยวกับเรื่องของ 
  รายรับที่ประมาณการไว้ในปีนี้ ปกติยอดที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถาม  
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  มานั้นเป็นยอดของสถานธนานุบาล ซึ่งทางสถานธนานุบาลจะแจ้งรายรับมาให้ 
  เทศบาลทราบในประมาณเดือนกันยายน เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงยังไม่มีตัวเลข  
  และตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามถึงประมาณการรายรับ ก็ต้อง  
  บอกว่าเราเองนั้นก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงรายรับตรงนี้ จึงจะตอบคําถาม  
  ในเบื้องต้นตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถาม ขอบคุณครับท่าน  
  ประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุลครับ  
ประธานสภาเทศบาล       เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี 

นายนราวุฒิ  สุขวาร ี  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
         ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ผมนายนราวุฒิ   

  สุขวารี สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 จะถามในส่วนของภาษีรายรับ  
  ภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะเห็นได้ว่าประมาณการรายรับ พ.ศ.2565  
  จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด รัฐบาลได้มีการเยียวยาประชาชนให้เสียภาษี  

     10 เปอร์เซ็นต์ ทําให้รายรับของเทศบาลลดลง ดังนั้น ผมขอเรียนถาม  
  ท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังผู้บริหารว่าท่านผู้บริหารจะมีนโยบายหรือ 
  การจัดการรายรับ หรือการบริหารจัดการงบประมาณอย่างไรเพื่อให้เกิด 
  ประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชนครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี ตอนนี้เราอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาล    ระหว่างการพิจารณาประมาณการรายรับครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 

นายทศพร  รติยานุวัฒน์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ
สมาชิกสภาเทศบาล    ทุกท่าน ผมนายทศพร  รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในหน้าที่ 1 สถานการคลัง ในหัวข้อที่ 1.1.5   
  รายการกันเงินโดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 98 โครงการ เป็นเงินจํานวน 
  454,526,403 บาท ผมต้องการจะเรียนสอบถามถามท่านประธานสภา 
  เทศบาล ผ่านไปยังผู้บริหารว่ารายการกันเงินไว้ทั้งหมด จํานวน 98 โครงการนั้น  
  เราจะนํากลับมาดําเนินการหรือไม่ครับ ต้องการจะทราบตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวิชิต  ศรีชลา   - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล จะขอตอบคําถามตามที่ท่านสมาชิก 
นายกเทศมนตร ี     สภาเทศบาล ขออนญุาตเอ่ยนามครับ นายนราวุฒ ิ สุขวาร ีคือในปงีบประมาณ  

  ขณะนี้เทศบาลนครระยองเก็บภาษีได้น้อย เราจะใช้เงินอย่างประหยัดและ  
    คุ้มค่าท่ีสุด ตรงไหนที่เราสามารถจะไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาได้  

  เราก็จะขอมาทําครับ และขณะนี้ทุกท่านก็ทราบกันดีว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์  
  โควิด-19 เทศบาลเราก็ต้องนําเงินไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน เราจึง 
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  จําเป็นจะต้องใช้เงินงบประมาณอย่างประหยัด และเราก็พยายามขอ 
  งบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่อุดหนุนให้เราได้ ในส่วนของท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ ที่สอบถามมาในเรื่องการกันเงินงบประมาณ  
  ซึ่งจะเป็นการกันเงินของงบประมาณปี พ.ศ.2564 ที่เทศบาลเราก่อหนี้ผูกพัน 
  ยังไม่เสร็จ ซึ่งเราจะกันเงินงบประมาณไว้เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี  
  แต่บางรายการยกเลิกไปแล้วก็จะให้ตกเป็นเงินสะสม ฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะครับ  
  ในปี 2564 นี้ ผมจะเร่งทางกองช่างให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนสิ้นปีนี้ 
  ให้เสร็จสิ้นทุกรายการ ส่วนในปี 2562 และปี 2563 คาดว่าไม่เกิน  
  2-3 เดือนนี้ เราจะจัดซื้อจัดจ้างได้ท้ังหมดเลยครับ ขอบคุณมากครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล    

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ขณะนี้เรากําลังพิจารณาประมาณการรายรับ  
ประธานสภาเทศบาล    อยู่นะครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมถึงประมาณการรายรับ  
        ผมจะข้ามไปยังประมาณการรายจ่าย เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลสอบถาม 

  ได้เลยครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมถึงประมาณการ 
  รายจ่าย ผมจะข้ามไปยังงบกลาง ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  
  ขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะข้ามไปยัง 
   งบประมาณรายจ่าย ไปทีละกองงานนะครับ ท่านดูเอกสารประกอบไปด้วยนะครับ  
    เริ่มที่งบประมาณรายจ่ายของสํานักปลัดเทศบาล เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
     อภิปรายสอบถามได้เลยครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่าย  
  ของสํานักปลัดเทศบาล ผมจะขอข้ามไปที่งบประมาณรายจ่ายของกองยุทธศาสตร์ 
  และงบประมาณ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม 
  เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอเชิญครับ  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอ 

  สอบถามย้อนไปยังสํานักปลัดเทศบาล เรื่องการซื้อรถดับเพลิงงบประมาณ  
  จํานวนเจ็ดล้านบาท ซึ่งเป็นรถ 6 ล้อ พร้อมโคมไฟส่องสว่าง ผมจําได้ว่าปีที่แล้ว 
  ก็เคยอภิปรายไปครั้งหนึ่งเรื่องการซื้อรถดับเพลิง ผู้บริหารเคยบอกว่าหากจะซื้อ  
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  รถดับเพลิงก็ให้มันใช้ได้ท้ัง 2 ระบบ คือ สามารถฉีดน้ําได้ และฉีดโฟมได้  
  ซึ่งคราวนี้ที่ตั้งงบประมาณไว้คือซื้อรถดับเพลิง 6 ล้อ ฉีดน้ําได้ พร้อมระบบ  
  ไฟส่องสว่าง จึงไปทราบว่ามีมาตรฐานว่าจะซื้อรถดับเพลิงแบบไหน ฝากท่านผู้บริหาร 
  ไปพิจารณาว่าหากซื้อแบบฉีดน้ําได้อย่างเดียวจะคุ้มหรือไม่ครับ ในส่วนของ  
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หน้าที่ 228 ที่วงเล็บไว้ งานก่อสร้างงบประมาณ 
  จํานวนสามล้านสี่แสนบาท แต่พอเปิดไปแล้วหน้า 228 เป็นของกองการศึกษาครับ  
  ก็ไม่ทราบว่าไปไว้ตรงไหน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็พิจารณาเอาเองนะครับ  
  ในส่วนของงบประมาณผมก็ไม่มีอะไรสงสัยเพิ่มเติม ที่มีเพ่ิมมาก็คืองบประมาณ  
  จํานวนสามล้านสี่แสนบาทนั่นแหละครับ ซึ่งปีที่แล้วก็ตั้งไว้ประมาณนี้ ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวิชิต  ศรีชลา   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอเอ่ยนาม 

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ ที่ได้สอบถามเรื่องรถดับเพลิง 
  ซึ่งรถดับเพลิงคันนี้คุณสมบัติ คือ ใช้รถ 6 ล้อ เพื่อความคล่องตัว รถคันนี้ 
  สามารถบรรจุโฟมได้ จํานวน 300 ลิตร น้ํา 4,000 ลิตร มีหัวฉีดแรงดันสูง  
  รถคันนี้สเปคเราใช้อุปกรณ์เป็นสแตนเลสทั้งหมดเพ่ือป้องกันสนิม ซึ่งรถคันนี้ 
  สมรรถนะค่อนข้างดีมาก และอีกอย่างหนึ่งคือรถที่เคยซื้อไว้ใหม่ที่สุดคือซื้อ  
  ในปี 2557 ซึ่งคาดว่าต่อไปเราจะต้องจําหน่ายรถคันเก่าออกบ้าง เพราะมีรถ  
  ที่ค่อนข้างเก่าอยู่จํานวนหลายคัน เวลาที่เกิดเหตุรถจะมีประสิทธิภาพการใน 
  การใช้ไม่ดีเท่าท่ีควร คือ หัวฉีดจะฉีดน้ําไม่ค่อยออก ฉะนั้นในปีนี้เทศบาลมี  
  งบประมาณจํานวนน้อย เราก็จะดําเนินการซื้อ จํานวน 1 คัน และต่อไปเรา 
  วางแผนไว้ว่าจะทําสถานีดับเพลิงทั้ง 4 มุมเมือง ก็ต้องค่อยๆ จัดซื้อไป เพราะยัง 
  ไม่ทราบว่าจะหางบประมาณจากตรงไหนมา  เพราะช่วงนี้การเงินอย่างเช่นว่า 
  เคยมีเครดิต 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้เหลือ 70 เปอร์เซ็นต์ และเรื่องโรคติดเชื้อไวรัส 
  โคโรน่า 2019 (โควิด-19) ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่แบบนี้ไปอีกนานหรือไม่ เพราะฉะนั้นเรา  
  จะใช้งบประมาณกันอย่างประหยัด แต่ทว่าเครื่องมือในการปฏิบัติงานก็มีความ  
  จําเป็น จึงขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล    หรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอเชิญครับ   

  เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
รองนายกเทศมนตรี    เมื่อสักครู่นี้มีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนามครับ นายอนุสรณ์   

  สุรนารถ ได้สอบถามเก่ียวกับการจัดตั้งงบประมาณ ของกองยุทธศาสตร์และ 
  งบประมาณ ที่ท่านสอบถามว่างานก่อสร้าง (228) ที่ตั้งงบไว้ 3,400,000 บาท  
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  แต่พอเปิดไปดูหน้าที่ 228 ไม่พบข้อมูล ต้องขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้ครับ ขอแจ้ง 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าขอแก้ไขเป็น หน้าที่ 360 ครับ พอดีเจ้าหน้าที่ 
  พิมพ์งานผิดพลาดครับ ต้องกราบขออภัยด้วย และขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  
  ในการจัดทํางบประมาณ ในรอบปีนี้เนื่องจากว่ามีหนังสือคําสั่งจากกรมส่งเสริม  
  การปกครองท้องถิ่นให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดทํางบประมาณใหม่ ดังนั้นท่านจะ 
  เห็นว่ามีคําใหม่ คือ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ซึ่งเดิมในร่างเทศบัญญัติ 
  งบประมาณท่ีผ่านมาครับไม่มีคําๆ นี้ครับ ขอเรียนชี้แจงให้ทราบตามนี้ครับ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านประธานสภาเทศบาลครับ เมื่อสักครู่ท่านนายกเทศมนตรีท่านได้ชี้แจง 

  เกี่ยวกับสเปคของรถดับเพลิง ท่านบอกว่าใช้ได้ 2 ระบบ แต่ในเอกสารนี้ไม่มีบอก 
  สเปคของรถดับเพลิงว่าฉีดโฟมได้ ผมจึงเกรงว่าถ้าไม่ระบุรายละเอียดใน  
  เอกสารก็อาจจะทําให้ซื้อไม่ได้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวิชิต  ศรีชลา   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิก 

  สภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนามครับ นายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้สอบถามมาว่า  
  รายละเอียดยังไม่มีตรงนี้ ต้องขอชี้แจงว่าหากเวลาที่เราจะจัดซื้อจัดจ้างก็จะ 
  ลงรายละเอียดใน TOR ครับ รับรองว่าของเรานั้นจะทําครบถ้วน ไม่ต้องห่วง 
  ว่าเราซื้อไม่ได้ ซึ่งเราจะทําตามระเบียบครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร 
ประธานสภาเทศบาล    รติยานุวัฒน์  

นายทศพร  รติยานุวัฒน์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายทศพร   

รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ที่ท่านสมาชิกสภา   
  เทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนามครับ นายอนุสรณ์  สุรนารถ อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ 
  ผมก็เห็นด้วยครับว่าการเสนอโครงการเข้ามาจะต้องมีรายละเอียดชัดเจน 
  ว่าจะซื้ออะไรบ้าง เราจะแก้ไขภายหลังนั้นไม่ได้ เพราะเป็นการเสนอโครงการ  
  เข้ามาในงบประมาณ จะต้องเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนครับ ขอฝากท่านประธานสภา 
  เทศบาลตรงนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล     ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองยุทธศาสตร์และ  

  งบประมาณอีกหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่าย  
  ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผมจะขอข้ามไปที่งบประมาณรายจ่ายของ 
  สํานักคลัง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม 
  เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของสํานักคลัง ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่าย  
  ของสํานักคลัง ผมจะขอข้ามไปที่งบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษา  
  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับ 
  งบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษาขอเชิญครับ ดูกันไปทีละกองงาน  
  พิจารณากันทีละกองงานนะครับ ถ้าดูแล้วท่านจะสอบถามอภิปรายเพิ่มเติม  
  เกี่ยวกับกองการศึกษาขอเชิญครับ หากว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลต้องการจะ  
  สอบถามในข้อไหน กรุณาระบุว่าอยู่ในหน้าที่เท่าไรด้วยครับ เพื่อความกระจ่าง  
  ชัดเจนครับ ท่านผู้บริหารจะได้ตอบในทุกประเด็น เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4    
        ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในกองการศึกษานีก็้เช่นเดยีวกันครับ  

  งานก่อสร้างในหน้าที่ 229 งบประมาณ จํานวน 4,200,000 บาท  
  สําหรับกองการศึกษาก็ปีที่แล้วตั้งงบประมาณไว้จํานวน 298,000,000 บาท  
  ในปีนี้ตั้งงบประมาณไว้ จํานวน 283,000,000 บาท งบประมาณลดลงไป  
  15,000,000 บาท เนื่องจากว่าอยู่ในสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 
  โรงเรียนต่างๆ จึงเปิดการเรียนการสอนไม่ได้ แต่ว่างบประมาณต่างๆ ก็ยังคง 
  จะต้องใช้อยู่นะครับ ก็ไม่ว่ากันนะครับ ก็เข้าใจสถานการณ์ครับ ขอบคุณครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี นายนิพนธ์  เตชโชควารี  

นายนิพนธ์  เตชโชควารี  - เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ
รองนายกเทศมนตรี    ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  

  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอเอ่ยนามครับ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ที่เกี่ยวกับแผนงาน 
  ก่อสร้าง หน้าที่ 229 ต้องขออนุญาตขอแก้ไขโดยเปลี่ยนเป็นหน้าที่ 361 ครับ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี นายนิพนธ์  เตชโชควารี ให้เปลี่ยนจากหน้าที่ 229 
ประธานสภาเทศบาล    มาอยู่หน้าที่ 361 นะครับ ตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการพิจารณาประมาณการ  

  รายรับของกองการศึกษา สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม  
  เพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองการศึกษาขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่าย  
  ของกองการศึกษา ผมจะขอข้ามไปที่งบประมาณรายจ่ายของสํานักสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม 
  เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญครับ  
  ให้ท่านดูเอกสารประกอบไปด้วยนะครับ เกิดประเด็นสงสัยสอบถามได้นะครับ  
  สภาเทศบาลแห่งนี้เป็นสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ สมาชิกสภาทุกท่านสามารถที่ 
  จะสอบถาม หรืออภิปรายได้นะครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่าย  
  ของสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผมจะขอข้ามไปที่งบประมาณรายจ่าย 
  ของกองการแพทย์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม 
  เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของกองการแพทย์ ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิก  
  สภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4   
      ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ขอย้อนกลับไปที่สํานักสาธารณสุขและ  

  สิ่งแวดล้อม เรื่องการซื้อรถขุดดินตีนตะขาบ ในหน้าที่ 359 ครับ  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ เรื่องการซื้อรถขุดดินตีนตะขาบ เป็นของกองช่างครับ  
ประธานสภาเทศบาล    รอให้ถึงกองช่างก่อนแล้วท่านค่อยสอบถามนะครับ สมาชิกสภาท่านใดประสงค์  

  จะอภิปรายเกี่ยวกับกองการแพทย์ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายธันยวัฒน์  ชโลทร  

นายธันยวัฒน์  ชโลทร  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาล    คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธันยวัฒน์   

  ชโลทร สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
  ผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลว่างบประมาณรายจ่ายประจําปี 
  งบประมาณ 2565 ของเรานั้น แฟ้มเอกสารค่อนข้างหนา และเราควรจะต้อง  
  มีความละเอียดอ่อนในการพิจารณางบประมาณของแต่ละกองงาน ที่มีรายละเอียด 
  ค่อนข้างมาก  ในช่วงของการดูเอกสารแต่ละกองงาน แต่ละงบประมาณนั้น  
  ผมต้องการจะเสนอท่านประธานสภาเทศบาลว่าขอเพ่ิมเติมเวลาในการ 
  พิจารณาแต่ละกองงานอีกสักเล็กน้อยครับ  เนื่องจากว่าเมื่อสักครู่เปิดไป  
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  พอผ่านไปนาที 2 นาที ก็จะย้ายกอง เกรงว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
  จะอ่านรายละเอียดของงบประมาณไม่ทัน เพราะว่าเอกสารเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ 
  งบประมาณฯ เราเพิ่งจะได้มาไม่ก่ีวัน ขอบคุณมากครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายธันยวัฒน์  ชโลทร คืออย่างนี้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    เมื่อเราผ่านแต่ละกองงานไปแล้ว หากว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะ  

  อภิปรายหรือสอบถามในประเด็นไหน ในกองไหนที่ผ่านมา ท่านก็สามารถท่ีจะ  
  สอบถามย้อนหลังได้อีกครับ ขณะนี้เราอยู่ระหว่างการพิจารณาประมาณการ  
  รายรับของกองการแพทย์นะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะ 
  อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่ายของกองการแพทย์ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่าย  
  ของกองการแพทย์ ผมจะขอข้ามไปที่งบประมาณรายจ่ายของกองช่าง สมาชิกสภา 
  เทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของ 
  กองช่าง ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์  

นายทศพร  รติยานุวัฒน์  - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายทศพร  รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ในส่วนของ 

  กองช่าง ผมมีเรื่องที่จะอภิปราย ในหน้าที่ 362 เป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  เกาะกลางถนนสุขุมวิท จํานวนเงิน 23,700,000 บาท ระยะทางไม่น้อยกว่า  
  6.6 กิโลเมตร ความกว้างตามสภาพพ้ืนที่ ดําเนินการดังนี้ 1.ปรับปรุงพื้นท่ี 
  เกาะกลางเดิม 2. การปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ 3. การปูตัวหนอน  
  4. งานประติมากรรม 5.งานอ่ืนๆ ต่อไปให้เรามาดูในรายละเอียดประกอบ 
  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ เล่มสีแดง ในหน้า ทร.4 รายการที่ 1 การรื้อถอน  
  จะมีอยู่ 2 หัวข้อ คือ ข้อ 1.1 ล้อมต้นไม้ ขนาดศูนย์กลาง 6 - 8 นิ้ว ก็น่าจะ 
  เป็นต้นก้ามปูครับ การรื้อถอน และถ้าล้อมนั้นก็จะคิดเป็นเงินต้นละ 2,000 บาท  
  คิดเป็นเงินประมาณห้า แสนกว่าบาท ใช้ระยะเวลาในการปลูกตั้ง 7 - 8 ปี  
  แล้วเอามาล้อมทําไม เสียค่ารื้อไปอีกก็ ห้าแสนกว่าบาทครับท่านประธานสภา  
  เทศบาล จึงต้องการจะสอบถามว่าไม้ที่เราล้อมไว้นั้นเราจะเอาไปทําอะไร  
  และในหัวข้อต่อไปคือ ข้อ 1.2 รื้อถอนพร้อมขนทิ้ง  ในเรื่องของการรื้อหน้าดิน  
  ลึก 0.3 เมตร เขาเขียนว่าราคาต่อหน่วย 500 บาท ผมต้องการจะทราบว่า 
  หนึ่งตารางเมตร คือ กว้าง 1 เมตร  ยาว 1 เมตร สูง 1 เมตร นะครับ แต่ในนี้ 
  บอกว่า 30 เซนติเมตร แปลว่า กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร สูง 30 เซนติเมตร  
  ต่อหน่วยก็คือ 500 บาท ผมว่าราคานี้ค่อนข้างสูงไปหรือไม่ครับ เพราะว่าเป็น 
  ค่าใช้จ่ายในการรื้อจํานวนล้านกว่าบาท เนื้อที่นิดเดียว ขอฝากท่านประธานสภา 
  เทศบาลตรงนี้ด้วยครับ ประเด็นต่อไป คือ ในเรื่องของการปลูกต้นไม้ใหญ่  
  หัวข้อที่ 2 นะครับ อันนี้จะเป็นรายการซื้อต้นไม้ ซึ่งค่อนข้างจะมีราคาสูง ผมว่า  
  แต่ละต้นราคาก็เป็นหลักหมื่น หลายหมื่น จะขอยกตัวอย่างแค่ไม่ก่ีอย่างครับ  
  เพราะว่ามันเยอะมาก รายการที่ 1 คือ ต้นตาลฟ้า ขนาดลําต้นสูง 3 เมตร  
  ราคาต้นละ 15,000 บาท ซึ่งคือราคาที่ตั้งไว้นะครับ แต่ผมได้ไปสอบถาม 
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  ราคามาจากร้านข้างนอก ราคาต้นละ 7,000 บาท รายการที่สอง คือ ต้นตาลโตนด  
  ขนาดลําต้นสูง 3 เมตร ตรงนี้ตั้งราคาไว้ 17,000 บาท ผมก็ได้ไปสอบถาม 
  ราคามาจากร้านข้างนอก ราคาต้นละ 15,000 บาท รายการที่ 3 คือ ต้นไทรช้อนเงิน 
  ช้อนทอง ขนาดลําต้นสูง 3 เมตร  6 - 7 ช่อ ในนี้ลงราคาไว้ต้นละ 67,500 บาท  
  ไม่ทราบว่าอันนี้ทําไมราคาถึงแพงมาก ผมก็ไม่ถนัดเรื่องต้นไม้นะครับ  
  จึงต้องการจะทราบว่าราคาต้นละหกหมื่นกว่าบาท แล้วเราสั่งไป 8 ต้นนั้น  
  เป็นเงินห้าแสนกว่าบาท ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูง  ซึ่งผมก็ได้ไปสอบถาม  
  ราคาร้านข้างนอก ราคาเพียงต้นละ 25,000 บาท รายการที่ 4 คือ ต้นปาล์ม  
  ขนาดลําต้นสูง 3 เมตร ตั้งราคาไว้ 10,500 บาท ผมก็ไปสอบถามราคาจาก 
  พ่อค้าข้างนอก ราคาเพียงต้นละ 4,500 บาท รายการที่ 5 ต้นปรงไดอูน  
  ขนาดพุ่มสูง 2 เมตร ในนี้ตั้งราคาไว้ 29,000 บาท ผมก็ไปสอบถามราคา 
  ร้านข้างนอก ราคาต่อต้น ประมาณ 15,000 บาท ถ้าเราสั่งซื้อในจํานวนมาก 
  ก็จะได้ราคาที่ถูกกว่านี้อีกนะครับ รายการที่ 6 ต้นปรงเขาชะเมา ขนาดลําต้น  
  สูง 1.50 เมตร ตั้งราคาไว้ 15,500 บาท สอบถามจากร้านข้างนอกราคา  
  ต้นละ 15,000 บาท ก็ใกล้เคียงกัน รายการที่ 7 ต้นอินทผาลัม ขนาดลําต้นสูง  
  4 เมตร ตั้งราคาไว้ต้นละ 20,000 บาท ผมไปสอบถามราคาจากร้านข้างนอก 
  ราคาต้นละ 10,000 บาท ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ต้องการจะ 
  ฝากท่านประธานสภาเทศบาลไว้ด้วยครับ ว่าการซื้อต้นไม้ซึ่งราคามันแตกต่างกัน  
  จึงต้องการจะให้ท่านประธานสภาเทศบาลตรวจสอบราคาให้ด้วยว่าราคาทําไม 
  ถึงต่างกันมาก เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนครับ ในส่วนของงานไม้ 
  ก็ไม่มีอะไร ส่วนอื่นก็ไม่ขอพูดถึงเพราะรายละเอียดมากจะทําให้เสียเวลา ก็ขอสรุปว่า 
  โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนสุขุมวิท งบประมาณท่ีตั้งไว้ จํานวน 23,600,000 บาทนั้น  
  ต้องการฝากสอบถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่ามีความ 
  จําเป็นอย่างไร เร่งด่วนอย่างไร ถึงจะต้องปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน ซึ่งใช้ 
  งบประมาณถึง ยี่สิบสามล้านกว่าบาท ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ตกต่ํา 
  เพราะ โควิด-19 นะครับ ต้องการจะให้ทําประโยชน์ให้กับประชาชนอย่าง 
  สูงสุด เพราะงบประมาณท่ีใช้จํานวนยี่สิบสามล้านบาทกว่าบาทนั้น ไม่ใช่น้อยเลย  
  เอาไปปลูกต้นไม้เกาะกลางถนน ช่วงนี้ก็เป็นโควิด เศรษฐกิจก็แย่ ผมว่านําเงิน 
  จํานวนนี้ยี่สิบสามล้านกว่าบาท ไปซื้อวัคซีนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลได้ 
  ตั้งหลายคน ชีวิตคนมีค่านะครับ สุขภาพสําคัญนะครับ ฉะนั้นเงินจํานวนยี่สิบ- 
  สามล้านกว่าบาทนี้เราซื้อสุขภาพให้กับประชาชนได้ตั้งหลายคน เพื่อชีวิตของ 
  ประชาชนนะครับ ก็ขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลตรงนี้ด้วยครับ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
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นายวิชิต  ศรีชลา   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ในประเด็นนี้ 

  ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถาม ผมจะให้ท่านรองนายกเทศมนตรี  
  นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ที่กํากับดูแลงานกองช่างเป็นผู้ตอบ ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี นายนรินทร์  
ประธานสภาเทศบาล    เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี    ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิก 

  สภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ ได้สอบถามมาเก่ียวกับโครงการ 
  งบประมาณในการปรับปรุงเกาะกลางถนนสุขุมวิท ผมขอเรียนชี้แจงว่า  
  เกาะกลางถนนของถนนสุขุมวิทนั้น ซึ่งมีระยะทางความยาวประมาณ 6.8 กิโลเมตร   
  โดยเริ่มตั้งแต่สะพานคลองคงคาที่อยู่ตรงหน้าสรรพากร จนถึงเลยบริเวณสี่แยก 
  วัดหนองสนมไปประมาณ 80 เมตร หรือ 100 เมตร ระยะทางความยาว 
  ทั้งสิ้น 8.6 กิโลเมตร ต้นไม้เกาะกลางถนนที่มีการล้อม ซึ่งเมื่อทําการล้อมแล้ว  
  และเราจะเอาไปไว้ที่ไหน อันนี้ทางผู้บริหารได้มีการปรึกษาประชุมหารือกันว่า  
  ต้นไม้เหล่านี้เราจะนําส่วนหนึ่งไปปรับภูมิทัศน์ที่บ่อขยะของเรา ซึ่งมีพ้ืนที่กว้าง  
  พอสมควร และอีกส่วนหนึ่งคือพ้ืนที่สาธารณะต่างๆ ที่พ่ีน้องประชาชนร้องขอมา  
  ต้องเรียนชี้แจงว่าเราไม่ได้ทิ้งนะครับ เว้นแต่ว่าต้นใดที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เรา  
  ก็จะไม่นํามาปลูกใหม่  ส่วนต้นที่มีความสวยงามและมีประโยชน์ เรารักษาไว้ 
  ทุกต้น อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการรื้อหน้าดินในประมาณราคา ท่านจะเห็นว่า  
  ตัวอักษรนั้นพิมพ์ผิดครับ ซึ่งที่ถูกต้องคือเป็นลูกบาศก์เมตรครับ ไม่ใช่ตารางเมตร  
  ช่วยแก้ไขด้วยครับ ผมต้องขออภัยจริงๆ ครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่ครั้งนี้ 
  เอกสารมีข้อผิดพลาดหลายๆ หัวข้อ ลงหน้าผิดบ้าง อะไรบ้าง ท่านต้องเห็นใจ 
  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด้วยครับ เพราะว่าร่างเทศบัญญัตินี้มีระยะเวลาจํากัด 
  ในการจัดทํา รวมถึงรายละเอียดมีจํานวนมากและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ  
  กองยุทธศาสตร์ต้องรอเอกสารจากแต่ละกองเพ่ือรวบรวมมาจัดทําเป็นร่าง  
  เทศบัญญัติงบประมาณฯ ต่อไปเราจะพยายามให้เจ้าหน้าที่เพ่ิมความรอบคอบ  
  ให้มากกว่านี้ครับ  เพื่อไม่ให้เอกสารผิดพลาด เรื่องต่อไปคือเรื่องราคาต้นไม้  
  ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนาม นายทศพร  รติยานุวัฒน์  
  ได้สอบถามว่าต้นไม้ประเภทต่างๆ ทําไมราคาสูง ท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับ  
  ในการจัดตั้งงบประมาณนั้นจะเป็นราคาทั่วๆ ไป คือจะตั้งราคาไว้ก่อน แต่ถึง  
  เวลาที่ซื้อจริงก็จะมีราคากลาง คําว่าราคากลางนั้นหมายถึงว่าทุกๆ แห่งจะมี 
  ราคากลางกําหนดไว้ เช่น ถ้าเราตั้งราคาต้นไม้ไว้ต้นละ 100 บาท หากเวลา 
  ที่ซื้อจริง ถ้าต้นไม้ราคา 120 บาท เราก็จะซ้ือไม่ได้แล้ว แต่ถ้าต้นไม้ราคากลาง  
  ต้นละ 90 บาท เราก็สามารถซื้อได้ คือไม่ได้หมายความว่าต้นไม้ต้นนั้นเราตั้ง  
  ราคา 100 บาท แล้วเราจะต้องซื้อเต็มจํานวนเงิน 100 บาท อันนี้ไม่ใช่นะครับ  
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  การจัดทํางบประมาณก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่เวลาซื้อจริงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  
  ต้องอ้างอิงราคากลางทุกอย่าง ผมขอเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับ และราคาต้นไม้นั้น  
  เราต้องเข้าใจว่าคนดูแลในการกําหนดราคาขายต้นไม้นั้น เขาวัดเต็มๆ ที่โคนต้น  
  เขาดูแลระยะหลายปีกว่าเขาจะขายได้ ยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านจัดสรร เวลาเรา 
  ไปจ้างฝ่ายจัดสวน ต้นไม้แต่ละต้นราคาไม่เท่ากันเลย ต้นไม้ประเภทเดียวกัน  
  ความสูงพอกัน และถ้าถามว่ามีเหตุความจําเป็นอะไรที่ต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  ถนนสุขุมวิท ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาตั้งแต่ พ.ศ.2542 ถนนสุขุมวิท 
  มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนแค่ครั้งเดียว จากนั้นมาก็น่าจะเกือบๆ  
  20 ปีแล้ว ไม่เคยมีการปรับปรุงใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อเรามีการพูดคุยกันมีประชาชน 
  ซึ่งอยู่ในตัวเมืองและรอบนอก ต่างเรียกร้องว่าทําไมเทศบาลไม่ปรับปรุงสภาพ  
  ของตัวเมือง ซึ่งถนนสุขุมวิทเป็นถนนสายเอกของเมืองระยอง ที่คนผ่านไป  
  ผ่านมาได้มองเห็น ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ บริเวณข้างเคียงเขาก็  
  ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์กัน เรารับฟังเรื่องนี้ เราเก็บข้อมูลไม่ใช่แค่ปีเดียว  
  โดยทําการเก็บข้อมูลมาหลายปีเพื่อเป็นข้อมูลไว้ เมื่อเราได้มีโอกาสบริหาร  
  เราก็อยากให้บ้านเมืองสวยงาม ท่านสมาชิกสภาเทศบาลบอกว่าจะคุ้มค่า  
  เม็ดเงินหรือไม่ ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เรียนตอบไปว่าทุกๆ เม็ดเงินที่เราจะ  
  ใช้จ่ายเราต้องใช้อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์ครับ วัคซีนทําไมไม่จัดซื้อ ไม่ใช่เรา  
  ไม่สนใจนะครับ ท่านเห็นไหมครับทุกวันนี้เราตรวจ ATK ซึ่งท่านท่ีปรึกษาได้ 
  ดําเนินการอยู่ เตียงสนามเราก็ทําตามคําสั่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
  เพราะฉะนั้นเม็ดเงินเรามีการจัดการว่าจะต้องกระจายออกไป ไม่ได้ใช้ในเรื่อง  
  อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ขอเรียนให้ทราบตามนี้ครับ ขอบคุณครับท่าน  
  ประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านรองนายกเทศมนตรี นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา เป็นอย่างมากครับ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวิชิต  ศรีชลา   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมจะขอเสริม 

  เรื่องต้นไม้ที่ท่านรองนายกเทศมนตรี นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ได้ตอบกับ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลไป คือเกาะกลางถนนของเทศบาลนครระยองนั้น  
  ไม่ได้มีการปรับปรุงมาน่าจะร่วม 20 ปีมาแล้ว และอีกอย่างหนึ่งคือต้นก้ามปู  
  ปัจจุบันนี้ที่ท่านเห็นว่าต้นกําลังสมบูรณ์ แต่ถ้าปล่อยไปอีกประมาณ 4 - 5 ปี  
  ต้นยิ่งโตขึ้น รากก็จะชอนไชมา ท่านเห็นหรือไม่ครับว่าต้นก้ามปูต่างๆ ที่อยู่ 
  บริเวณฟุตบาท รากมันจะชอนไชไปท่ีถนน ทําให้เกิดปัญหาคือถนนจะนูนขึ้นมา  
  และทําให้ถนนชํารุดเสียหาย ฉะนั้นต้นก้ามปูเหมาะที่จะไปปลูกในที่สวนสาธารณะ 
  มากกว่า หากว่าท่านผ่านไปผ่านมาและสังเกตดูจะเห็นว่าภูมิทัศน์ของเทศบาล 
  เมืองมาบตาพุดนั้นสวยงาม และภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะพง 
  ก็ดูสวยงามเช่นกัน ฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นเทศบาลนครระยอง ต้นไม้เกาะกลางถนน 
  ของเทศบาลเรายังทรุดโทรม ไม่ได้มีการปรับปรุงเลย และที่เราจะใช้เม็ดเงิน 
  ตรงนี้ลงไป ผมคิดว่ามันคุ้มค่าสําหรับแขกไปใครมา แล้วสําหรับคนที่อยู่ในเขต 
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  เทศบาลนครระยอง หากท่านว่าควรจะนําเงินงบประมาณตรงนี้ไปพัฒนา  
  ในเรื่อง โควิด-19 ซึ่งเรื่อง โควิด-19 เราก็ไม่ได้ลืมนะครับ ตอนนี้เราก็จัดซื้อ 
  วัคซีน เราทําเรื่องไปที่สภากาชาดไทยซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าเราจะได้วัคซีนมา 
  จํานวนเท่าไร โดยตอนนี้ได้สั่งซื้อวัคซีนไป จํานวน 10,000 โดส เรื่องทุกอย่าง 
  เราต้องทําหลายมิติควบคู่กันไป ไม่ใช่ทําแต่เรื่องของ โควิด-19 อย่างเดียว  
  อย่างอ่ืนถ้าไม่ทํามันก็ไม่ได้นะครับ ดังนั้นจะฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  ทุกท่านด้วยว่าผู้บริหารมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาบ้านเมืองของเราให้ 
  เทียบเท่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เราจะใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า  
  เรารู้ดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าข้าวยากหมากแพง การเงินการคลังเทศบาล 
  เราก็เก็บได้น้อยมาก แต่เราจะใช้อย่างคุ้มค่าอย่างประหยัดครับ ท่านไม่ต้อง  
  ห่วงครับ เรื่องงบประมาณที่เราจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการนั้นสามารถตรวจสอบได้  
  ขอขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางสาวอรุชา 
ประธานสภาเทศบาล    ฟ้าประทานชัย  

นางสาวอรุชา  ฟ้าประทานชัย - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรุชา  ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  ดิฉันคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่ทําให้ระยองเป็นเมืองน่าอยู่ ช่วยในการ 
  ปรับทัศนวิสัยในการขับขี่ได้ดี แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีความฉุกเฉินมาก 
  และทางโซเชียลค่อนข้างรุนแรง ถึงแม้ว่าประชาชนบางส่วนจะอยากให้แก้ไข 
  ปรับปรุง แต่เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจ ดิฉันพูดข้ึนมาเพ่ือเป็นการปกป้อง  
  การทํางานของเทศบาลของเรานะคะ ในสถานการณ์เช่นนี้อาจจะมีคนไม่เข้าใจ  
  ได้เป็นจํานวนมาก แต่หากว่าสถานการณ์คลี่คลายได้แล้ว สถานการณ์แก้ไข 
  ปรับปรุงทัศนวิสัยก็จะเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวระยองมากขึ้น ขอบคุณค่ะ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางสาวอรุชา ฟ้าประทานชัย 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีครับ  

นายภูษิต  ไชยฉ่ํา   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ผมนายภูษิต  ไชยฉ่ํา ที่ปรึกษา  

  นายกเทศมนตรีนครระยอง ในประเด็นของท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายทศพร  รติยานุวัฒน์ ที่พูดเรื่องวัคซีนว่าทําไมเทศบาลถึงนิ่งเฉย ไม่จัดซื้อ  
  ณ ตอนนี้เราทํางานอยู่ 2 มิติ คือในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของประชาชน 
  ในเขตเทศบาลนครระยอง เรื่องแรกเราทําการตรวจคัดกรอง ATK (Antigen  
  test kit) ขึ้นมาก่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดๆ เลย ซึ่งเราจัดซื้อไปก่อน  
  ล่วงหน้าก่อนที่รัฐบาลจะประกาศให้ การตรวจคัดกรอง ATK สามารถใช้ในการ 
  ตรวจอย่างเป็นทางการได้ ช่วงแรกเราซื้อมา 3,000 ชุดครับ ตรวจสอบหา 
  ผู้ติดเชื้อให้แยกออกมาจากผู้ที่ปลอดภัยในสังคมของชาวระยองเรา เราใช้ระบบ  
  ออนไลน์ใน 3 อาทิตย์ที่ผ่านมา เราตรวจสอบประชาชนทั้งนครระยองและ 
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  พ้ืนที่ใกล้เคียง ได้ตรวจสอบไปเป็นจํานวน 1,400 - 1,500 คน  ซึ่งในนั้น 
  ได้พบผู้ติดเชื้อ ประเด็นที่ 2 เรื่องวัคซีน ณ ตอนนี้เราทํางานส่วนแรกในการ 
  ปกป้องผู้สูงอายุ มีจํานวนอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าคนนะครับ และมีแค่  
  10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่ได้รับการฉีดวัคซีนกระจายอยู่ตาม 29 ชุมชน  
  เบื้องต้นนั้นท่านนายกได้ทําหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือที่จะทํา 
  หนังสือส่งต่อให้ท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ขอวัคซีนเข้ามาท่ี 
  นครระยองของเราอยู่ที่ 7,000 โดส เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 
  (AstraZeneca) หนังสือฉบับที่ 2 เราทําถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุขและ 
  รัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ เพื่อขอวัคซีน 7,000 โดส  
  อีกเช่นกัน เพื่อจะปกป้องผู้สูงอายุของเราที่อยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง  
  ทั้งหนังสือ 2 ฉบับ ท่านนายกเทศมนตรีได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว หนังสืออยู่ 
  ระหว่างกระบวนการจัดส่ง หนังสือฉบับท่ี 2 นั้น ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี 
  ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าเราส่งหนังสือสอบถามไปยังสภากาชาด เพ่ือพิจารณา 
  การจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) mRNA 20,000 โดส โดยใช ้
  งบประมาณจากเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม ซึ่งเรามีเงินเหลืออยู่  
  จํานวน 198,680,000 บาท ซึ่งเทียบเป็นไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของเงินสะสม 
  ที่เรามี เพราะฉะนั้นมิติเรื่องการดูแลเรื่องความปลอดภัยและเรื่องวัคซีน ณ ตอนนี้ 
  ผมถือว่าเราจัดให้เป็นนโยบายหลักในการทํางานเราด้วยซ้ํา ฉะนั้นหลังจาก 
  สังเกตดูว่าการประชุมต่างๆ ที่เกิดข้ึนมาช่วง 2 สัปดาห์นี้จะเป็นเรื่อง โควิด-19 
  ทั้งนั้นเลย ส่วนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง หรือว่าเกาะกลางถนนที่เราทําเป็น 
  เรื่องท่ีเราบริหารจัดการตอนที่เราเริ่มเข้ามา ซึ่งตอนนั้นสถานการณ์ โควิด-19  
  ยังไม่ได้รุนแรงขนาดนี้ มันก็เลยทําเป็นนโยบายที่สืบเนื่องต่อมา ฉะนั้นเรื่องที่ 
  สมาชิกสภาเทศบาลกังวล เรื่องชีวิตและความปลอดภัยของคนในเขตเทศบาล 
  นครระยองนั้น อันนี้ผมยืนยันว่านี่คือข้อเปลี่ยนแปลงข้อแรก จึงต้องการเรียน 
  ให้ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายอนุสรณ์   

  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
  ผมขอย้อนไปที่กองการแพทย์ ต้องขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ตั้งงบประมาณไว้  
  จํานวน 1,500,000 บาท เป็นค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่ระบุไว้  
  ว่ามีวัคซีน ยาฉีด เวชภัณฑ์ ทุกปีครับ จะตั้งงบประมาณไว้จํานวนห้าล้านกว่าบาท  
  แต่ในปีนี้ตั้งงบประมาณไว้น้อยไปนิด ผมก็เข้าใจสถานการณ์ครับ ก็ถือว่ายังดี  
  ที่ผู้บริหารเห็นความสําคัญในการตั้งงบประมาณไว้สําหรับประชาชนในเขต 
  เทศบาลนครระยอง และขอข้ามไปที่หน้า 159 ของกองช่างครับ ซื้อรถตีนตะขาบ 
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  งบประมาณจํานวนสามล้านกว่าบาท ช่วงนี้ก็ต้องขอชมเชยผู้บริหารว่างานมาก 
  จริงๆ และเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ไม่พร้อมทําอะไรลําบาก ที่จะซื้อตีนตะขาบนั้น  
  ผมต้องการจะให้ซื้อรถแบคโฮอีกสักหนึ่งคัน เพราะว่าคันเดียวมันไม่พอ  
  ด้วยเทศบาลมีหน้าที่รักษาทั้งทางบกและทางน้ํา ในแม่น้ําลําคลองเทศบาลเรา  
  ไม่มีเครื่องมือที่มาดูแลรักษา คณะผู้บริหารที่เห็นความสําคัญแม่น้ําลําคลอง  
  จึงคิดว่าจะใช้เกี่ยวกับแม่น้ําลําคลองของระยองของเรา เพราะว่าแม่น้ําระยอง  
  ในเขตรับผิดชอบของเรามีระยะทางประมาณสิบกว่ากิโลเมตร ก็ต้องขอขอบพระคุณ 
  ท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้เล็งเห็นความสําคัญ สิ่งที่ต้องการ 
  จะติติงคือว่าผมได้มีโอกาสอ่านเทศบัญญัติงบประมาณฯ ได้รอบเดียวเท่านั้นเอง  
  เอกสารเทศบัญญัติงบประมาณฯ 4 สิงหาคม 2564 และในวันที่ 6 สิงหาคม 2564  
  ก็ประชุมแล้ว ก็ต้องขออภัยด้วยครับ เพราะว่าหลายๆ เรื่องที่ต้องการจะพูด  
  ก็พูดไม่ได้ เพราะว่าหาข้อมูลไม่ทัน ถ้าเป็นไปได้คือต้องการว่าเรื่องที่เป็น  
  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ควรจะส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลให้เร็วกว่านี้  
  ส่วนในเรื่องของ โควิด-19 ก็เข้าใจแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเก่ียวกับงบประมาณ  
  ท่านประธานสภาเทศบาลครับในส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์ ผมก็เห็นด้วยครับ  
  เพราะว่าเกาะกลางถนนสุขุมวิทนั้นทรุดโทรมมานานแล้ว เป็น 10 ปี ก็ยังไม่ได้ทําอะไร  
  อันนี้ผมก็มีความคิดเห็นว่าเราควรสนับสนุนเพราะว่าเค้าทําถนนมาถึงหน้าบ้านแล้ว  
  และเราก็ยังไม่ได้ปรับปรุงบันไดบ้านเรา แล้วใครจะมาปรับปรุงให้เรา แล้วจะ 
  เริ่มทําเม่ือไร ตรงนี้ผมเห็นด้วย ในส่วนของกองช่างในปีนี้ก็โครงการอื่นๆ  
  ยังไม่มี รบกวนท่านผู้บริหารว่าถ้ามีงบประมาณก็ควรนําไปแก้ไขปรับปรุงถนน 
  หนทางของชุมชนต่างๆ ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป 
  ยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวิชิต  ศรีชลา   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิก 

  สภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนามครับ นายอนุสรณ์  สุรนารถ ที่เป็นห่วงเป็นใย 
  ถึงเงินสะสมของกองการแพทย์ที่บอกว่าเงินมีน้อย แต่ไม่ต้องกังวลครับ เราสามารถ 
  โอนเงินสะสมมาใช้ได้ ในส่วนของรถตีนตะขาบ ช่วงนี้เราได้ท่านรองนายกเทศมนตรี  
  นายเสรี  สุวรรณวิจิตร ท่านได้ประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  เพ่ือขอยืมรถมาลอกวัชพืชในแม่น้ําลําคลอง ขณะนี้ได้เริ่มดําเนินการแล้ว  
  ตอนนี้ใกล้ถึงสะพานตุ่มแดง เรามีความจําเป็นที่จะต้องซื้อรถตีนตะขาบจริงๆ  
  และเราก็ต้องการจะซื้อรถเทรลเลอร์ด้วย และซื้อรถเครนที่จะใช้ยกโป๊ะเรือ 2 ลํา  
  แต่เนื่องจากงบประมาณเทศบาลเรามีค่อนข้างน้อยเราจึงจะต้องประหยัด  
  งบประมาณ แต่สําหรับรถเทรลเลอร์นั้นไม่มีก็ไม่เป็นไร และรถเครนนั้นเรา 
  ก็สามารถไปเช่าซื้อได้ และคิดว่าถ้าไปเช่าก็จะทําให้ประหยัดและคุ้มค่ากว่า  
  โดยที่เราไม่ต้องมาดูแล ฉะนั้นอนาคตต่อไปโป๊ะเราอาจต้องทําข้ึนมาอีกตัวหนึ่ง  
  เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขาใช้จํานวน 3 ตัว สําหรับขนถ่ายจํานวน 2 ตัว  
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  และอีกตัวหนึ่งสําหรับรถแบคโฮคอยาวโดยให้นั่งอยู่บนโป๊ะสําหรับทําภารกิจ  
  ฉะนั้นเราจึงต้องการจะซื้อให้ครบเลย ท่านก็รู้ใช่หรือไม่ครับว่างบประมาณปีนี้  
  ค่อนข้างน้อยมาก ที่ผมบอกแล้วว่าเราจะทําโครงการทุกโครงการอย่างประหยัด  
  และให้ได้ประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง เรื่องนี้ท่านไม่ต้องห่วงครับ  
  เราจะใช้งบประมาณของพวกเราให้คุ้มค่าเม็ดเงินที่เราลงทุนไปครับ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสงัด 
ประธานสภาเทศบาล    วงษ์ประเสริฐ  

นายสงัด วงษ์ประเสริฐ  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน ผมนายสงัด วงษ์ประเสริฐ  

  สมาชิกเทศบาลนครระยอง เขต 4 ในหน้าที่ 359 ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยครับ 
  ที่ว่าเทศบาลนครระยองของเรานั้นจะซื้อรถตีนตะขาบ เพราะ 10 – 20 ปีที่ผ่านมา 
  เราไม่มีเครื่องมือที่มีศักยภาพเลย จึงขอกราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี  
  และคณะผู้บริหารชุดนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทศบาลนครระยองสมควรที่จะมี 
  เครื่องมือที่มีศักยภาพมาทดแทนบุคลากรของเรา ผมว่าดีมากครับ แม่น้ําลําคลอง 
  ของเราผ่านการพัฒนามาก็มาก ยังไม่มีการพัฒนาอะไรเลย คนนั้นก็ยืมไป  
  คนนี้ก็ยืมไปก็ทําให้ก่อเกิดปัญหา งานของฉันก็ยังไม่เสร็จ และส่วนเรื่อง โควิด-19  
  เราก็ทําอยู่แล้ว ก็แก้ไขกันไปเพราะเราต้องดําเนินการต่อไปในภายภาคหน้า  
  ถ้าเรามีโควิดมาอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรเลย งบประมาณของเราเราก็รู้อยู่ว่า  
  มีแค่นี้ แต่เราซื้อได้เราก็ซื้อ เพื่อมาบริหารบ้านเมืองของเรา อย่างไรเสียหัวใจ  
  เราก็หัวใจเดียวกัน ผมเห็นด้วยครับ อีกเรื่องหนึ่งคือผมขอเสนอให้พักการ 
  ประชุมสักครู่ครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสงัด  วงษ์ประเสริฐ เสนอให้พักการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -ที่ประชุมสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ ผมขอพักการประชุมเป็นเวลา 10 นาทีครับ  

         (  -พักการประชุม ตั้งแต่เวลา 11.30 – 11.40 น.-  ) 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ผมขอประชุมต่อครับ ขณะนี้เรากําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาประมาณการ   
ประธานสภาเทศบาล    รายรับของกองช่าง สมาชิกสภาเทศบาลบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือ 

  สอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่ายของกองช่างขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาล นายณัฐพนธ์  กรกชพรรณ 

นายณัฐพนธ์  กรกชพรรณ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ
สมาชิกสภาเทศบาล    ทุกท่าน ผมนายณัฐพนธ์  กรกชพรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ผมขอตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสุขุมวิท 
   ในเรื่องของต้นไม้ คืออย่างนี้ครับท่านประธานสภาเทศบาล ประเภทของต้นไม้  

  ที่สังเกตดู จะมีต้นตาลโตนด ต้นปาล์มปาติโค้ท และต้นอินทผาลัม จากลักษณะ 
  ของต้นไม้คือ เป็นต้นไม้ที่มีใบที่แหลมคม และก็มีกิ่งที่แข็ง ผมคิดว่าหากนํามา  
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  ปลูกบริเวณเกาะกลางถนนอาจจะส่งผลกระทบถึงหลังคารถยนต์ เพราะปัจจุบัน 
  การจราจรคับค่ัง และพ้ืนที่ในเมืองของเราค่อนข้างคับแคบ และรถก็ติด  
  ผมเกรงว่าอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับ  
  ส่วนประเด็นที่สอง ต้นตาลโตนด ต้นอินทผาลัมครับ เป็นต้นที่มีลูกหรือเมล็ด 
  ที่ค่อนข้างแข็ง เกรงว่าหากตกมาท่ีพ้ืนถนนแล้วอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุ  
  และประเด็นสามคือในเรื่องของการดูแลรักษาต้นไม้แต่ละชนิด จะสังเกตเห็นว่า  
  ไม่ว่าจะเป็น ต้นตาลฟ้า ต้นตาลโตนด ต้นปาล์มปาติโค้ท  ต้นปรงไดอูน ต้นปรงเขาชะเมา  
  ต้นอินทผาลัม จะเป็นต้นไม้ท่ีมีก่ิงที่ค่อนข้างแข็ง การดูแลรักษาค่อนข้างลําบาก  
  ซึ่งเป็นห่วงว่าจะทําให้เกิดภาระในการดูแลหรือไม่ครับ ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายณัฐพนธ์  กรกชพรรณ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี  

นายนราวุฒิ  สุขวาร ี  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านเลขานายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายนราวุฒิ   

  สุขวารี สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอชื่นชมท่านผู้บริหารทุกท่าน 
  ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการปรับภูมิทัศน์ และการลอกคลองระบายน้ํา  
  การปรับภูมิทัศน์ ข้อแรก คือ ถนนสุขุมวิท เนื่องจากว่าตามท่ีเราได้เห็นกันอยู่  
  ว่าเกาะกลางถนนนั้น เรามีต้นก้ามปูเป็นจํานวนมาก และเรามีเสาไฮแมส ซึ่งต้น 
  ก้ามปูปัจจุบันนั้นโต และสูงขึ้นเรื่อยๆ แทงก้านมา และทําให้เสาไฮแมสใช้งาน 
  ไม่เต็มที่เก่ียวกับไฟฟ้าหรือแสงสว่างที่ส่องลงมา ทําให้เกิดอุบัติเหตุเป็นจํานวนมาก 
  และบ่อยครั้ง ตั้งแต่เส้นตรงหน้าโฮมโปร ล่าสุดก็เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต  
  ก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างด้วยหรือไม่ อันนี้ต้องขอชื่นชมเก่ียวกับเรื่อง  
  การปรับภูมิทัศน์ ข้อที่สองเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อรถขุด ปัจจุบันนี้ทางคณะผู้บริหาร 
  ได้ใช้งบประมาณอย่างจํากัด เท่าที่ผมทราบมาเราเทศบาลได้ทําเรื่องไปยัง  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อที่จะขอยืมรถขุด อันนี้เป็นแนวทางท่ีดีครับ  
  ภายใต้งบประมาณอย่างจํากัดแต่ผู้บริหารยังเล็งถึงทางออก เล็งเห็นถึงปัญหา  
  ของประชาชนที่อยู่ริมฝั่งคลอง น้ําไม่มีการไหลเวียน ทําให้น้ําเสีย คลองตื้นเขิน  
  ปัจจุบันนี้รถแบคโฮขุดอยู่ตรงส่วนของชุมชนสองพ่ีน้อง ซึ่งในอนาคตผมและ 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ที่อยู่เขต 4 เล็งเห็นถึงปัญหาคลองตื้นเขินที่อยู่ 
  ปากแม่น้ํา รวมไปถึงหน้าวัดปากน้ําที่มีการตื้นเขิน ทําให้ชาวประมง เรือเล็ก 
  สัญจรไปอย่างลําบาก จึงขอชมเชยผู้บริหารครับ และอยากให้เร่งซื้อ จัดซื้อจัดจ้าง 
  รถขุดโดยเร็ว เนื่องจากว่าปัญหาของชาวประมงที่อยู่ชายฝั่งค่อนข้างท่ีจะลําบาก 
  พอสมควร ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
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นายวิชิต  ศรีชลา   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านต้องขอขอบคุณ 
      ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนามครับ นายณัฐพนธ์  กรกชพรรณ  

  ที่ท่านได้เป็นห่วงเป็นใยเรื่องต้นไม้ที่จะปลูกบนเกาะกลางถนน เช่น ต้นตาลโตนด  
  และต้นอินทผาลัม คือผมจะแจ้งให้ทราบว่าต้นไม้นี้เป็นต้นไม้สูงนะครับ จะไม่  
  โดนหลังคารถ แต่ว่างบประมาณต่างๆ ที่เราได้กําหนดลงไปในนี้ หากว่าพอถึง 
  เวลาที่จะดําเนินการจริงๆ ถ้าเกิดดูแล้วไม่เหมาะสมกรรมการก็สามารถ 
  ปรับเปลี่ยนได้ครับ ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลบอกว่าอยากมีส่วนร่วมก็ช่วย  
  แสดงความคิดเห็นด้วยว่าจะนําต้นไม้อย่างอ่ืนมาปลูกดีหรือไม่ ส่วนเรื่องราคา 
  ผมก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าราคาท่ีเราตั้งไว้นั้น เราตั้งไว้ก่อน แต่พอเรามีราคา  
  กลางจริงๆ ในที่เราตั้งงบประมาณไว้จํานวนยี่สิบสามล้านกว่าบาทนั้น ก็อาจจะ 
  ใช้งบประมาณไม่ถึงตามท่ีตั้งไว้ก็ได้ คือการตั้งงบประมาณนั้นตั้งไว้เกินได้ แต่ถ้า  
  ตั้งไว้ไม่เพียงพอเราก็จะไม่สามารถดําเนินการได้ครับ ขอบคุณท่านสมาชิกสภา  
  เทศบาลมากครับที่เป็นห่วงเป็นใย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอวบ  วงศ์มหา 
ประธานสภาเทศบาล   

นายอวบ  วงศ์มหา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน เรื่องต้นไม้  

  เรื่องเกาะกลาง ผมไม่เป็นห่วงขอให้ทําอย่างเดียว ทําแล้วจะสวยงาม ซึ่งจะได้ 
  เป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยองเรามีงบประมาณ  
  อยู่แล้ว แต่ผมเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องอาคารจามจุรี ไม่ทราบว่าได้มีการ 
  สานต่อหรือยังครับ เพราะว่ามันตั้งอยู่ประชาชนผ่านไปมา เขาก็มองกันว่า 
  ทําไมถึงไม่ดําเนินการต่อเสียที ผมก็ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรครับ จึงเรียนท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอวบ  วงศ์มหา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์  

นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรต ิผมนายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 
      เขต 2 ผมเห็นด้วยที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท แต่ต้องการว่าหาก  

  เป็นไปได้ในเรื่องของการดูแลรักษา เราจะสามารถเดินท่อระบบน้ํา เข้า - ออก  
  ได้หรือไม่ครับ เพราะปกติที่ผ่านมาเราจะเห็นรถน้ําวิ่งเพ่ือรดน้ําต้นไม้บริเวณ  
  เกาะกลางถนน ซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ผมขอฝากไว้เท่านี้ครับ  
  ถ้าเป็นไปได้ให้ทําในถนนทั้งเส้นเลยครับ ผมคิดว่าก็จะค่อนข้างสวยงาม  
  และเวลารดน้ําต้นไม้ก็จะได้รดน้ําเป็นเวลา ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
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นายวิชิต  ศรีชลา   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิก 

  สภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนามครับ นายอวบ  วงศ์มหา ได้เป็นห่วงเป็นใย 
  เรื่องอาคารจามจุรี ตอนนี้เรากําลังดําเนินการจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  สุรนารีมาตรวจสอบระบบ คาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะเรียบร้อยดี จากนั้นก็จะได้ 
  ไปจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าไม่น่าเกินประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง ถ้าเราจัดซื้อจัดจ้าง  
  ตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
  ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (ว 89) ได้ และได้ 
  เร็วขึ้น แต่ถ้าเราไปประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อย่างน้อย 15 วัน  
  จริงๆ แล้ว ผมเชื่อว่าหลายท่านก็ต้องการจะเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่เหมือนผม  
  ไม่ต้องกลัวครับ เราจะเร่งดําเนินการเต็มท่ีเลยครับ ทางผู้รับจ้างผมคาดว่า 
  ถ้าเขาเข้ามาดําเนินการได้ ระยะเวลาในการดําเนินการก็ไม่น่าจะเกิน 8 - 9 เดือน  
  เพราะเราเหลือไม่มากแล้ว และอีกประเด็นหนึ่ง ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  ขออนุญาตเอ่ยนามครับ นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ ได้สอบถามเรื่องการ  
  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน จริงๆ แล้วเราคิดมานานแล้วว่าจะ 
  ฝังแท้งค์ใต้ดิน และจะทําสปริงเกอร์ แต่ด้วยเหตุผลที่ว่าเกาะกลางถนนของเรา  
  ค่อนข้างเล็ก ไม่สามารถท่ีจะนําแท้งค์น้ําลงไปได้ เราจึงจําเป็นต้องใช้รถน้ํา  
  เหมือนเดิม ซึ่งกองช่างได้ไปสํารวจดูแล้วไม่สามารถทําได้ ท่านไม่ต้องห่วงครับ  
  ส่วนเรื่องต้นไม้ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายณัฐพนธ์  กรกชพรรณ เป็นห่วงนั้น  
  ผู้รับจ้างจะมีสัญญาอย่างน้อย 1 ปีที่ต้องดูแลให้เทศบาลเรา และต่อไปเราคิด 
  ว่าบุคลากรของเราค่อนข้างน้อย เราก็จะจ้างเอกชนให้เขาเข้ามาดูแลเป็นรายปี  
  เพราะเราจะได้ไม่ต้องไปจ้างบุคลากรของเรา และเราก็จะได้ไม่ต้องดูแลรักษา  
  พวกอุปกรณ์ต่างๆ ถ้าเราจ้างเหมาเขาไปเลย ตอนนี้เรายังไม่ทํา เพราะว่าเราให้  
  ตรงนี้ผ่านไปก่อน และต่อไปปีงบประมาณหน้าเราจ้างเอกชนมาดูแลครับ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  
ประธานสภาเทศบาล    สุวรรณวิจิตร  

นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  
      ผมนายองอาจ  สวุรรณวิจติร สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ตามทีท่่าน  

  นายกเทศมนตรี ขออนุญาตเอ่ยนามครับ นายวิชิต  ศรีชลา และสมาชิกทุกท่าน 
  ได้มีความคิดเห็นเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสุขุมวิท  
  ผมก็เห็นด้วย แต่ว่าจะขอเสนอแนะนะกับท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง 
  ผู้บริหารว่าเกาะกลางถนนก็ดี แต่ว่าบางครั้งบางทีทางเท้าหรือริมถนน บางครั้ง 
  ต้นไม้ก็ไม่เหมาะสม ต้นไม้บางอย่างบางครั้งก็ยังไปพันสายไฟ ไปรั้งสายไฟอยู่  
 
 

http://financial.pbn3.go.th/wp-content/uploads/2017/08/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%B3e-bidding.pdf
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  เกาะกลางถนนก็สวยงาม อันนี้ผมก็เห็นด้วยที่จะปรับภูมิทัศน์ แต่ว่าก็ฝากไว้ 
  ด้วยครับ หน้าบ้านสวยแต่หลังบ้านเขลอะก็ไม่ได้นะครับ ตามตรอก ซอกซอย  
  เล็กๆ ก็ควรปรับภูมิทัศน์ด้วย ตามที่คณะบริหารได้เห็นความเหมาะสม  
  ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณมากครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่าย 

  ของกองช่างอีกหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่าย  
  ของกองช่าง ผมจะขอข้ามไปที่งบประมาณรายจ่ายของกองสวัสดิการสังคม  
  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณ 
  รายจ่ายของกองสวัสดิการสังคม ขอเชิญครับ ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ดูเอกสารไปด้วยนะครับ ท่านอาจจะดูไม่ทั่วเพราะเอกสารมีรายละเอียด  
  ค่อนข้างมาก ต่อไปก็จะให้เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการในส่วนของเอกสารร่าง  
  เทศบัญญัติงบประมาณฯ ให้เร็วยิ่งขึ้นกว่านี้ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
  หรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่าย  
  ของกองสวัสดิการสังคม ผมจะขอข้ามไปที่งบประมาณรายจ่ายของสถานธนานุบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณ 
  รายจ่ายของสถานธนานุบาล ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่าย  
        ของสถานธนานบุาล ผมจะขอข้ามไปท่ีงบประมาณรายจ่ายของ สถานีขนส่ง 

  ผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
  หรือสอบถามเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง  
  แห่งที่ 1 ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณ 
  รายจ่ายเฉพาะการของสถานีขนส่งจังหวัดระยอง แห่งที่ 1 ผมจะขอถาม 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่งว่าหากท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
  ประสงคจ์ะสอบถามถึงประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายของแต่ละ 
  กองงานเชิญท่านสอบถามได้เลยครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 
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    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
  วันนี้สภาเทศบาลนครระยองก็ได้ประชุมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2565 มาครบทุกกองงานแล้ว  
  และในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเราไม่สามารถพิจารณา  
  ได้ในคราวเดียวกันทั้งสามวาระ ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณด้วยครับ ขอเชิญครับ 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล    คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติทุกท่าน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

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

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องพิจารณา  
  เป็นสามวาระ โดยเฉพาะญัตติที่เก่ียวกันงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณา 
  สามาวาระรวดเดียวไม่ได้  

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุม 
  สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ 
  แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  
  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น  
  ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  
  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ 
  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                  ได้ชี้แจงไปนั้น วันนี้ในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองของเราเป็นการ 

ประชุมในวาระท่ีหนึ่ง เห็นชอบรับหลักการ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาล 
  นครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับหลักการ 
  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โปรดยกมือครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ  16 ท่าน งดออกเสียง 6 ท่าน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน  16 ท่าน งดออกเสียง 6 ท่าน 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาล นครระยองแห่งนี้ได้เห็นชอบรับหลักการ 

  ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 มติที่ประชุม   - รับหลักการ  
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 49  
ประธานสภาเทศบาล     ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เมื่อสภาท้องถิ่นลงมติ 

  รับหลักการแล้ว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอ 
  คําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ  
  ท่านเห็นสมควรว่าจะใช้เวลากี่วันในการเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 
  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ ์

นายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนาย ชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ ์สภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ผมขอเสนอ 

  กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 5 วัน  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ ์ตามท่ีท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาล นายนายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์ เสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ 

  เป็นเวลา 5 วัน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นายวีรยุทธ  อนุตจิตรอนันต์  

2. นายอวบ  วงศ์มหา 
    - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

         (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าระยะเวลา  
      ในการเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ คือ  5 วัน ผมขอกําหนด 

  ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ 7 - 11   
  สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาล 
  วัดปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  และผมขอนัดประชุม 
  ครั้งต่อไปเพื่อพิจารณา ในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 16  สิงหาคม 2564  
  เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง  
  จังหวัดระยอง ส่วนเอกสาร จะให้เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล แจกให้ท่านภายหลังครับ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง  
                     (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล      (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล 

  ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นด้วยครับ 
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นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล    คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติทุกท่าน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)    
  พ. ศ. 2554  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
 1. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  
  สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

2. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล  
  ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอํานาจ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจําเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
  บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ี 
  ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

 การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น  
  อย่างอ่ืน และให้นําวิธีการเลือกตามข้อ 12 หรือข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ต้องขออธิบายว่าในส่วนของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัตินั้น ระเบียบกําหนด   
  ไว้ว่าต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ดังนั้นก็ข้ึนอยู่กับว่า 
  สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้จะเสนอให้มีคณะกรรมการสามัญประจําสภา 
  เทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) จํานวนกี่ท่าน 
  ก่อนในเบื้องต้น ส่วนวิธีการเลือกนั้นจะใช้ระเบียบข้อ 107 โดยให้เสนอชื่อ 
  ทีละหนึ่งคน และมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองอย่างน้อยสองคน และให้เสนอ 
  จนครบจํานวนที่ได้กําหนดกันไว้ จึงขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                    ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน  

แต่ไม่เกินเจ็ดคน ผมจึงขอถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าท่านเห็นสมควรว่า    
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติสมควรมีกี่ท่าน ขอเชิญเสนอครับ  

      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวาร ี
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นายนราวุฒิ  สุขวาร ี  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านคณะผู้บริหาร ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  ตามท่ีท่านประธานสภาเทศบาลได้ขอหารือสมาชิกสภาเทศบาล และท่านเลขานุการ 
  สภาเทศบาลก็ได้ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
  ให้ทราบแล้วนั้น ผมเห็นว่าถ้าเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
  ให้มีจํานวน 3 ท่าน ผมเห็นว่าจะน้อยเกินไป และถ้าเสนอให้มีคณะกรรมการ 
  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จํานวน 7 ท่าน ก็คงจะมากเกินไป เพราะฉะนั้นผมเห็นว่า 
  จํานวนที่เหมาะสม คือ ควรจะมีจํานวน 5 ท่านครับ  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวาร ีได้เสนอคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล                  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เป็นจํานวน 5 ท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์  

2. นายประเสริฐ  ทรงศิลป์ 

    - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
        (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่ามติสภาเทศบาล 
        นครระยองแห่งนี้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จํานวน 5 ท่าน  

  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้เลยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายนราวุฒิ  สุขวาร ี

นายนราวุฒิ  สุขวาร ี  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ในลําดับที่หนึ่ง ผมขอเสนอให้  

  นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ   

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี ได้เสนอชื่อ นายอมรเทพ   

  นาวินโชคธรรม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในลําดับที่หนึ่ง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นายธันยวัฒน์  ชโลทร  

2. นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นาย อมรเทพ  นาวินโชคธรรม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัติล าดับที่หนึ่ง 
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อท่านต่อไปได้เลยครับ เชิญท่านสมาชิก  
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาล นายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์ 

นายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ในลําดับทีส่อง ผมขอเสนอให้  

  นายธันยวัฒน์  ชโลทร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ   

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์ ได้เสนอชื่อ  

  นายธันยวัฒน์  ชโลทร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในลําดับที่สอง  
  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม  

2. นายนราวุฒิ  สุขวารี 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นาย ธันยวัฒน์  ชโลทร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัติล าดับทีส่อง 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อท่านต่อไปได้เลยครับ เชิญท่านสมาชิก  
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาล นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ 

นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ในลําดับทีส่าม ผมขอเสนอให้  

  นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ   

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ ได้เสนอชื่อ  

  นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในลําดับที่สาม  
  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  

2. นายสมยศ  เจริญชะนะ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัติล าดับทีส่าม 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อท่านต่อไปได้เลยครับ เชิญท่านสมาชิก  
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาล นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง 

นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ในลําดับทีส่ี่ ผมขอเสนอให้  

  นายชูศักดิ์ สมานสินธุ ์เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง ได้เสนอชื่อ  

  นายชูศักดิ์ สมานสินธุ ์เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในลําดับที่สี ่
  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นายประสิทธิ์  แก้วไพฑูรย์  

2. นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นายชูศักดิ์ สมานสินธุ ์เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัติล าดับทีส่ี่ 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อท่านต่อไปได้เลยครับ เชิญท่านสมาชิก  
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาล นายธันวัฒน์  ชโลทร 

นายธันวัฒน์  ชโลทร  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ในลําดับทีห่้า ผมขอเสนอให้  

  นางสาวอรุชา  ฟ้าประทานชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ   

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายธันวัฒน์  ชโลทร 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายธันวัฒน์  ชโลทร ได้เสนอชื่อ  

  นางสาวอรุชา  ฟ้าประทานชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในลําดับที่ห้า 
  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้การรับรอง ได้แก่  
     1. นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

2. นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ นางสาวอรุชา  ฟ้าประทานชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ร่างเทศบัญญัติล าดับทีห่้า 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภาเทศบาล      ครบจํานวนทั้ง 5 ท่าน แล้ว ดังนี้  

     1. นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม 
     2. นายธันยวัฒน์  ชโลทร 
     3. นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง 
     4. นายชูศักดิ์ สมานสินธุ ์
     5. นางสาวอรุชา  ฟ้าประทานชัย 

  ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  )  
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล      สามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ)  

  จํานวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้ 

     1. นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม 
     2. นายธันยวัฒน์  ชโลทร 
     3. นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง 
     4. นายชูศักดิ์ สมานสินธุ ์
     5. นางสาวอรุชา  ฟ้าประทานชัย 

ขอให้คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง  
  (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) ทําหน้าที่ของท่าน ตั้งแต่วันที่ 7  
  สิงหาคม 2564  ถึงวันที ่11  สิงหาคม 2564 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จ านวน 5 ท่าน  
      เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการ  
      แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) ได้แก่ นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม, 
      นายธันยวัฒน์  ชโลทร, นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง, นายชูศักดิ์  

  สมานสินธุ์, นางสาวอรุชา  ฟ้าประทานชัย 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล      ต่อทางคณะผู้บริหาร ขอเชิญครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ   

  สุขวารี  

นายนราวุฒิ  สุขวาร ี  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมจะขอกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเรื่อง  

  ต้องการจะให้มีการส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลให้เร็วขึ้น 
  กว่าที่ผ่านมา คือ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาเทศบาลอย่างน้อย 7 - 10 วัน  
  เนื่องจากว่าเอกสารค่อนข้างมาก สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านต้องการความ  
  ละเอียดในการพิจารณาในเอกสารก่อนนะครับ และเรื่องที่ 2 คือ การจัดเตรียม 
  เอกสารร่างเทศบัญญัติฯ ต้องการให้จัดทําเอกสารให้เรียบร้อยข้ึนมากกว่านี้  
  เพราะจากที่อ่านมาทั้งหมดแล้วนั้น ในการเรียงหน้าของเอกสารร่างเทศบัญญัติฯ  
  อาจจะไม่เรียบร้อยเท่าท่ีควร จึงอาจทําให้การประชุมติดขัดหลายๆ อย่าง  
  จึงต้องการจะเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนราวุฒิ  สุขวารี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล      นายสงัด  วงศ์ประเสริฐ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย 

  หรือเสนอเพ่ิมเติมขอความกรุณาให้ท่านยกมือพ้นศีรษะด้วยนะครับ  
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นายสงัด  วงศ์ประเสริฐ  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายสงัด   

  วงศ์ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 จะขออภิปรายถึงเฉพาะเขต 4  
  นะครับท่านประธานสภาเทศบาล ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร  
  คือ ในเขต 4 ของเรายังมีงานค้างอยู่อีกประมาณ 3 - 4 งาน ซึ่งเป็นงานใหญ่ๆ  
  ส่วนงานเล็กๆ ก็เป็นไปตามลําดับกว่าจะเสร็จนะครับ ก็ได้มีการรับปากกันไว้นั้น  
  ขณะนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลาประมาณ 3 เดือนแล้ว ก็ค่อยๆ แก้ไขกันไป แก้ไขไปได้ 
  ครึ่งหนึ่งก็ยังดี ก็ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วยครับ  
  คือต้องการว่าอะไรที่เรารับปากกันไว้ เราก็สมควรที่จะสะสาง อย่าไปรับปาก 
  เหมือนท่านนายกเทศมนตรีท่านเก่า อย่าไปรับปากซี้ซ้ัว สิ่งที่รับปากไปแล้วเราต้อง 
  ดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จนะครับ และอนาคตข้างหน้างานจะมากขึ้น ก็จะเกิด 
  การหมักหมมอยู่เช่นนี้ ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วย  
  สิ่งที่ทําไปนั้นไม่ได้มาตกที่เรานะครับ แต่เป็นระบบสาธารณูปโภคของประชาชนครับ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสงัด  วงศ์ประเสริฐ เชิญท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล      เทศบาล นายชูศักดิ์  สมานสินธุ์  

นายชูศักดิ์  สมานสินธุ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายชูศักดิ์  สมานสินธุ์  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ผมมีเรื่องเสนอเกี่ยวกับเสาไฟครับ  

  เลขตามเสาไฟไม่ชัดเจน ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหามานานทั้ง 29 ชุมชนเลย 
  จึงต้องการจะเรียนฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังฝ่ายผู้บริหารว่า 
  ให้ช่วยไปพ่นเสาไฟให้ด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายชูศักดิ์  สมานสินธุ์ เชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

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

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมต้องการจะสอบถามความคืบหน้าด้วยความ 
  เป็นห่วงครับ เกี่ยวกับเรื่องปัญหาน้ําท่วมบริเวณถนนจันทอุดมที่ประชาชนเขาก็ 
  รอคอยกันอยู่ว่าจะดําเนินการแก้ไขให้อย่างไร จึงต้องการจะสอบถามท่านประธาน 
  สภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าเมื่อไรจะดําเนินการแก้ไขครับ และก็ยังมี 
  โครงการต่างๆ ที่ยังค้างอยู่หลายโครงการ เบื้องต้นดูในร่างเทศบัญญัติฯ ก็มีอยู่  
  ประมาณ 90 กว่าโครงการ ก็ต้องการจะให้เร่งรีบดําเนินการครับ เพราะว่า 

      ปัญหาค่อนข้างมาก  ประชาชนเขาก็ถามเราว่าเมื่อไรจะดําเนินการสักที ซึ่งก็  
  ตอบไม่ได้ว่าโครงการที่เราทํา ที่เราดําเนินโครงการมานี้ค่อนข้างมาก จึงต้องการ 
  จะให้รีบเขียนโครงการออกมา ให้ประชาชนได้มีความภูมิใจว่าเราทําจริง และจะ 
  ขอท้วงติงไปยังฝ่ายผู้บริหารในเรื่องท่ีให้สมาชิกสภาเทศบาลเขียนโครงการส่งไป  
  พอเสร็จแล้วผมก็ได้ยินว่าเช้านี้รับมาแล้ว จํานวน 15 - 16 โครงการ ผมก็จะ 
  ขอบอกว่าไม่ว่าจะกี่โครงการท่านก็ต้องรับ และท่านก็ต้องดําเนินการให้เขาครับ  
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  ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วยครับ และเมื่อสักครู่ที่ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนามครับ นายอวบ  วงศ์มหา  
  ได้สอบถามถึงอาคารจามจุรี ซึ่งความจริงถ้าเสร็จเร็วก็ดูดีนะครับ เพราะว่าจาก  
  เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ท่านรองนายกเทศมนตรี นายนิพนธ์  เตชโชควารี ได้ถ่ายรูป 
  มาซึ่งก็ดูสวยงาม ซึ่งก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาพอสมควร และยิ่งถ้าได้ไปทํางานใน  
  อาคารนั้นเร็วๆ ก็จะยิ่งดี เพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานวันเข้าก็จะทรุดโทรม ค่าปรับปรุง 
  ซ่อมแซมก็จะเพ่ิมข้ึน ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารให้รีบ 
  ดําเนินการด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ เชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาล นางสาวอรุชา  ฟ้าประทานชัย  

นางสาวอรุชา  ฟ้าประทานชัย - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรุชา  ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

    เขต 1 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
    และเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละตนในการช่วยเหลือในสถานการณ์โควิดเป็นอย่างดี  
    แต่นั่นได้รับเสียงเรียกร้องมาจากชาวบ้านว่าตอนนี้ขอรถไปพ่นยาฆ่าเชื้อ  

  แต่ค่อนข้างใช้เวลานาน และกว่ารถจะไปให้บริการ ดิฉันจึงต้องการจะนําเสนอ 
  ว่าควรให้มีการจัดเตรียมรถสําหรับพ่นยาฆ่าเชื้อให้รวดเร็วมากขึ้น และการ 
  บริการผู้ป่วยที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน หรือต้องอยู่บ้านระหว่างรอเตียงโดยที่ 
  ไม่สามารถออกไปนอกบ้านได้ ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล  

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางสาวอรุชา  ฟ้าประทานชัย  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  
 
นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร ผมนายองอาจ   

  สุวรรณวิจิตร ขออนุญาตเอ่ยนามท่ีสมาชิกสภาเทศบาล นางสาวอรุชา   
  ฟ้าประทานชัย ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ เรื่องรถฉีดพ่น ผมขอเป็นกระบอกเสียง  
  อีกหนึ่งเสียงครับ ที่มีชาวบ้าน และพ่อแม่พ่ีน้องประชาชน ได้พูดกับผมมา 
  ว่าทําไมทางเทศบาลไม่นํารถมาพ่นยาฆ่าเชื้อ เพราะประชาชนเขากลัวกัน  
  ผมจึงต้องการจะนําเสนอท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วยนะครับ  
  เพราะเขาก็บอกว่าทําไมเทศบาลนิ่งดูดายหรือไร ผมก็ได้ชี้แจงเขาไปแล้ว แต่ว่า  
  หนึ่งร้อยเสียง หนึ่งพันเสียง หรือพูดกันหนึ่งพันครั้งก็ไม่ไหวนะครับ อย่างไรก็  
  ต้องฝากผู้บริหารตรงนี้ไว้ด้วย ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายองอาจ  สุวรรณวิจิตร  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายธันยวัฒน์  ชโลทร  

นายธันยวัฒน์  ชโลทร  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายธันยวัฒน์     
  ชโลทร สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 วันนี้ผมต้องขอชื่นชมท่านนายกเทศมนตรี  
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  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร เนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้ 
  เป็นสถานการณ์ โควิด-19 ที่ค่อนข้างรุนแรง เทศบาลเราพยายามทุกวิถีทาง 
  เพ่ือให้เดินหน้าต่อไป และชัดเจนมากกว่า โควิด-19 นะครับ โดยการเล็งเห็น 
  การใช้ชุดตรวจ ATK อย่างที่ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี กําลังทําอยู่  
  และก็การจัดทํา CI ซึ่งผมได้ทราบว่าท่านนายกเทศมนตรีลงมือไปยกเตียงเองเลย  
  ตรงนี้ผมขอชื่นชมทีมผู้บริหาร และเทศบาลของเราว่าเราพยายามเต็มที่  
  เดินกําลังอย่างสุดความสามารถของการจัดการปัญหา โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี     
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายธันยวัฒน์  ชโลทร  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวิชิต  ศรีชลา   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ต้องขอขอบคุณ 
      ท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านที่มีความเป็นห่วงเป็นใย อย่างเช่นที่ท่านสมาชิก 

  สภาเทศบาล นายชูศักดิ์ สมานสินธุ์ เสนอเก่ียวกับเลขตามเสาไฟไม่ชัดเจนนั้น  
  ตอนนี้เรากําลังดําเนินการอยู่ครับ คือถ้าเลขเสาไฟมีความชัดเจน ก็จะได้ประโยชน์ 
  กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้แจ้งก็จะบอกหมายเลขได้เลยว่าหมายใด และผู้ปฏิบัติ 
  ก็จะเข้าไปทํางานได้ถูกต้อง แต่ถ้าบอกเพียงแต่ว่าบ้านนี้อยู่ตรงนั้น หรือตรงนี้  
  บางครั้งก็ไม่สามารถไปได้ถูกจุด เรื่องนี้ท่านไม่ต้องห่วงครับ ในทั้งหมดจํานวน  
  29 ชุมชน ผมสั่งไว้แล้วว่าต้องมีหมายเลข NUMBER ทั้งหมด ส่วนที่ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาล นางสาวอรุชา  ฟ้าประทานชัย ได้มีความเป็นห่วงเรื่องฉีดพ่นยา  
  ตอนนี้เราก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับ ซึ่งเทศบาลเรานั้นมีจํานวน 29 ชุมชน  
  มีประชากรค่อนข้างมาก บ้านเรือนก็มีจํานวนมาก ผมได้คุยกับท่านรองนายกเทศมนตรี  
  นายเสรี  สุวรรณวิจิตร ไว้แล้วว่าต่อไปนี้ เราอาจจะต้องเพ่ิมคน เพ่ิมอุปกรณ์  
  เพ่ือให้ดําเนินการได้ทันเหตุการณ์ตามท่ีประชาชนได้ร้องขอมา และปัจจุบันนี้  
  อยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  
  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เราก็ได้มีการทํางานกันอย่างเต็มที่ ซึ่งนอกเวลางานก็ยังไปทํากันเลย  
  ฉะนั้นเรื่องนี้ท่านไม่ต้องห่วงนะครับ ทางผู้บริหารนั้นไม่ได้อยู่เฉยนะครับ อะไรที่เรา 
  จะบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนได้เราจะทําเต็มที่สุดความสามารถครับ  
  ส่วนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ ถามว่าโครงการที่สมาชิก 
  สภาเทศบาลได้เขียนไปจํานวนมากมายหลายโครงการ ประมาณ 16 - 17 โครงการนั้น  
  หากเมื่อใดที่เทศบาลเรามีงบประมาณเพียงพอ โครงการดีๆ เช่นนี้ ท่านไม่ต้องห่วงครับ  
  เราจะทําให้พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน ปัจจุบันนี้เราไม่ได้ปล่อยปละละเลยครับ  
  ช่วงนี้ท่านก็รู้กันดีว่าสถานการณ์ โควิด-19 เข้ามาทําให้มีผลกระทบด้านการเงินการคลัง 
  ของเทศบาล ทําให้มีงบประมาณค่อนข้างน้อย จึงไม่สามารถทําได้ทุกโครงการ  
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  เราจะเน้นทําโครงการที่สําคัญที่สุดก่อน ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  ที่เป็นห่วงเป็นใย ส่วนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายธันยวัฒน์  ชโลทร  
  เรื่องคําร้องที่ส่งมาท่านไม่ต้องห่วงนะครับ ทางเจ้าหน้าที่จะรีบดําเนินการให้  
  จึงนําเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

นายภูษิต  ไชยฉ่ํา    - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี     ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  

  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ผมในฐานะท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
  นครระยอง ซึ่งรับผิดชอบ 2 เรื่องใหญ่ๆ  ขออนุญาตเอ่ยนามครับ จากที่ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ มีข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องปัญหาน้ําท่วม 
  ที่ถนนจันทอุดม และอาคารจามจุรี ผมจะขออธิบายให้ที่ประชุมทราบคร่าวๆ ก่อน 
  ว่า ณ ตอนนี้ทางคณะผู้บริหารจะดําเนินการอย่างไร เริ่มจากอาคารจามจุรีซึ่ง 
  หลังจากท่ีคณะผู้บริหารได้รับตําแหน่งงานที่สําคัญท่ีสุดที่ตั้งเอาไว้ก่อนที่ โควิด-19 
  จะเข้ามาก็คืออาคารจามจุรีที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขเพ่ือหาผู้รับจ้างให้เสร็จ  
  เรื่องงบประมาณ ที่จํากัดและด้วยเนื้องานที่เกินกว่างบประมาณ ด้วยความที่เป็นงาน 
  สายตรงสายอาชีพที่ผมทํางานอยู่แล้ว ผมได้เข้าไปดูอย่างใกล้ชิด เข้าไปเห็นรูปแบบ 
  การออกแบบ ฟังก์ชั่นต่างๆ แล้วก็คิดว่าอะไรที่เราควรจะต้องปรับ สําหรับการ 
  ทํางานเทศบาลนครระยองในอนาคต รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างอาคารเก่า  
  และอาคารใหม่ เราก็มีการปรับฟังก์ชั่น และขอความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหาร 
  หลายท่าน ร่วมถึงนายกเทศมนตรีด้วย ที่ท่านยอมเสียสละลดจํานวน ลดขนาดห้อง 
  ทํางานของท่านลง และจะดึงเอาทุกกองงานที่อยู่ในอาคารหลังเก่า เข้าไปอยู่ใน 
  อาคารหลังใหม่ทั้งหมด ทําให้เราประหยัดงบประมาณเรื่องการปรับปรุงอาคารหลังเก่า 
  ลงไปได้อีกประมาณ 20 ล้านบาท ไม่ต้องทําสะพานเชื่อมอาคาร ซึ่งในอาคารหลังใหม่นั้น 
  ทุกกองงานจะได้เข้ามาทํางานตรงนี้ รวมถึงกองช่าง และอีกหลายๆ กองงาน  
  ที่แต่เดิมคาดกันว่าจะไม่ได้มาอยู่ในอาคารหลังใหม่นี้ ผมก็ได้ปรับฟังก์ชั่นแล้วก็ได้ 
  อยู่ในขอบเขตของการทํางานซึ่งอยู่ในงบประมาณ โดยที่เราไม่ต้องจัดงบประมาณ 
  เพ่ิมเติมไปจากเงินที่เหลืออยู่ และคาดว่าเราจะจบกับผู้รับเหมาเร็วๆ นี้ ระยะการ 
  ทํางานจะสั้นกว่าที่ท่านนายกเทศมนตรีแจ้ง จะสั้นเหลือเพียงแค่ 6 เดือน ฉะนั้นอย่างช้า 
  ที่สุดถ้าเราเริ่มทํางานกันในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นับไปประมาณเดือนเมษายน 2565  
  เราก็อาจจะได้ตึกใหม่ครับ ส่วนประเด็นถนนจันทอุดม อันนี้ก็เป็นเรื่องหลัก  
  หรือเรื่องใหญ่ของเรา ซึ่งงานนี้เป็นงานที่ท้าทายความสามารถ ท้าทายการบริหาร 
  ของคณะบริหารเทศบาลหลายๆ ปีที่ผ่านมา การแก้ปัญหาน้ําท่วมของระยอง เราจะมอง 
  แค่จันทอุดมไม่ได้ เราจะต้องมองไปทั้งจังหวัด ซึ่งการแก้ปัญหาทั้งจังหวัดนั้น 
  ไม่สามารถท่ีจะนําท่อระบายน้ําหลักเส้นเดียวไปทั่วทั้งพ้ืนที่ได้ ความยากลําบาก 
  ของภูมิประเทศระยองที่ค่อนข้างเป็นเนิน เป็นเขา และเป็นที่ราบลุ่มชายทะเล  
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  ฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องแบ่งเป็นกลุ่ม เป็นโซน เพื่อแก้ปัญหาไป จันทอุดมจะเป็น 
  หนึ่งในคลัสเตอร์ของการแก้ปัญหาน้ําท่วม ซึ่งท่อระบายน้ําหลักท่ีเราจะใช้ที่จันทอุดมนั้น  
  จะไหลไปลงที่ต้นมะขาม ผ่านถนนสุขุมวิท ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร  
  ครอบคลุมพ้ืนที่การบริหารจัดการน้ํา ประมาณ 75 ตารางกิโลเมตร รวมถึงหลังวัดป่า  
  ถนน ค.2  ศูนย์การค้า และเขตสุขุมวิทบางส่วน ข้อดีของการทํางานถนนจันทอุดม  
  ไม่ใช่แค่แก้ไขจันทอุดมเท่านั้น แต่จะรวมถึงพ้ืนที่ของหลังวัดป่าประดู่ด้วย ซึ่งตรงนี้ 
  เราต้องบริหารจัดการน้ําในประมาณ 4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ใช้งบประมาณ 
  ที่ค่อนข้างสูง เพราะว่าเรามีข้อจํากัดเรื่องเวลาในการทํางาน ข้อที่ 2 คือ เรื่องการ 
  อ่อนไหวของพ้ืนที่ ข้อที่ 3 คือ เรื่อง ระบบสาธารณูปโภคเดิมที่อยู่ใต้ดิน ระบบการ 
  ทํางานถ้าจะทําให้ง่ายเลยคือระบบลอดท่อที่ทํา ณ ถนนจันทอุดมตอนนี้ แต่ข้อเสีย 
  คืองบประมาณสูงมาก ระยะทาง 1 เมตร เราใช้เงินอยู่ที่ 80 บาทต่อเมตร ถ้าระยะทาง  
  1,200 เมตร ท่านก็ลองคูณดูนะครับ เพราะต้องใช้เงินค่อนมาก ฉะนั้นทางผู้บริหารเอง 
  ก็ประชุมกันและคิดว่าเราควรจะใช้ผสมระหว่างการลอดท่อ และการเปิดหน้าดิน  
  บางส่วน คือตรงไหนที่เราประหยัดงบประมาณได้เราก็จะประหยัด อย่างพ้ืนที่ตรง 
  ใกล้ๆ โรงพยาบาล ประมาณ 300 เมตร ก่อนถึงสามแยกโรงพยาบาล และถนน 
  สุขุมวิทบางส่วน เราคงใช้เป็นระบบลอดท่อ ซึ่งตรงนี้คิดว่าระบบสาธารณูปโภคเดิม 
  หรือพ้ืนถนนก็ไม่ได้ถูกทําลายไป และความรวดเร็วในการทํางานก็จะเร็วมากขึ้น  
  และสุดท้ายก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน และที่สําคัญคือตอนนี้เรามีแบบเรียบร้อยแล้ว  
  เราวางงบประมาณไว้บางส่วนไม่ได้มาก คือ ประมาณ 500,000 บาท ทําแบบดีเทล 
  ดีไซน์ทั้งหมด และก็จะจัดหาผู้รับเหมา คาดว่าไตรมาสแรกของปีหน้า คือ ปี พ.ศ.2565  
  เราจะได้เริ่มงานนี้ ถ้า โควิด-19 ไม่ยืดเยื้อถึงปีหน้า คิดว่างบประมาณตัวนี้เราจะ 
  เอามาใช้บริหารจัดการเรื่องปัญหาน้ําท่วม และอีกข้อหนึ่งคือเรามีงบประมาณ  
  จํานวน 5,000,000 บาท ที่จะใช้ศึกษาการบูรณาการแก้ปัญหาน้ําท่วมทั้งหมด  
  ในทุกเขตของเทศบาลนครระยอง โดยเฉพาะจุดที่สําคัญที่สุด คือ ถนนท่าบรรทุก  
  ซึ่งเราจะไม่ปล่อยให้น้ําจากตําบลทับมาไหลผ่านกลับมาที่แม่น้ําระยอง ตรงประตูน้ํา 
  รัฐอํานวย ใกล้บริเวณโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีฯ) โดยเราคิดว่า 
  ต้องการจะบายพาสลงมาท่ีถนนท่าบรรทุกโดยก่อสร้างทําเป็นท่อลอดใต้ถนน  
  ซึ่งตรงนี้ผมได้ทํางานร่วมกับกรรมาธิการจังหวัด คาดว่าจะได้ดําเนินการในปี  
  พ.ศ.2566 ตรงนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง แต่ว่าเราไม่ได้ใช้งบประมาณของ 
  เทศบาล เป็นงบประมาณจากส่วนกลางมาครับ ประมาณ 600 - 700 ล้านบาท  
  ซึ่งเป็นงานที่ผมรับผิดชอบอยู่ แต่ว่ารายละเอียดมีค่อนข้างมาก ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายรักเร่  สําราญรื่น  - ขอบคุณท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายภูษิต  ไชยฉ่ํา มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      ประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  )  
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นายรักเร่  สําราญรื่น  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาล      วันนี้สภาเทศบาลนครระยอง ก็ได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระ  
       การประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรต ิ  

  คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   
 
 

(ปิดประชุมเวลา 12.45 น.) 
 
 
 

             (ลงชื่อ)          ฉัตรนชุัย  สมบตัศิรี        ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
                    (นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาล 

                                         (ลงชื่อ)       พิราภัทร์  ทับทิมทอง         ประธานตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวพิราภัทร์  ทับทิมทอง)    

             (ลงชื่อ)           นราวุฒิ  สุขวาร ี            กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                            ( นายนราวุฒิ  สุขวารี)    

             (ลงชื่อ)       ชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ์          กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                  ( นายชาญศิษฏ์  บํารุงพงษ)์      

             (ลงชื่อ)          ธันยวฒัน ์ ชโลทร           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                     ( นายธันยวัฒน์  ชโลทร)         

          (ลงชื่อ)      อมรเทพ  นาวินโชคธรรม       กรรมการและเลขานุการ 
                    (นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม)    ตรวจรายงานการประชุม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


