
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2555  

วันที่ 14 สิงหาคม 2555 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
5. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี 
6. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
7. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายชาญสิทธ์ิ มณีการังกูร เลขานุการนายกเทศมนตรี 
10. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
11. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
12. นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายอวบ วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายประเสริฐ ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายพจนาท นัยพงศ์ประสิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายจิรโรจน ์ เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายปกรณ์ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายมานะ กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นางวรกมล ป่ินปล้ืมจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายรักเร่ สําราญร่ืน สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายนิพนธ์ เตชโชควารี รองประธานสภาเทศบาล    (ลากิจ) 
2. นายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล          (ลากิจ) 
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3. นายภาณุพงค์ พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล          (ลาป่วย) 
4. นายสุพรรณ บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล          (ลาป่วย) 
5. นายบุญปลูก ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล          (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
2. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
3. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
4. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
5. นางก่ิงแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
6. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
7. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
9. นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
10. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นางสมร บัวคล้าย แทน ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
12. นางสุนิสา ร่มร่ืน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
13. นางอุษณีย์ เล่ือนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

14. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
15. นายธนวัฒน ์ พ้นช่ัว หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
16. นางซ่อนกล่ิน ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
17. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการส่ิงแวดล้อม 
18. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
19. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
20. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
21. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
22. นางกมลลักษณ์ วงศ์เลอวุฒิ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
23. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                                             วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3  
                                             ประจําปี พ.ศ. 2555 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว 

  ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง จุดธูปเทียนบูชา 
  พระรัตนตรัย และเป็นประธานในท่ีประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล    ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ท่านส่ือมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ
   ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
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  สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2555 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ได้มา
   ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนท่ีจะมีการเปิดประชุม
   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศเรียกประชุมด้วยครับ 

นายมนตรี  นันตติกูล  - ประกาศสภาเทศบาลนครระยองเร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2555ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล
      นครระยอง คร้ังแรก  เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 ได้กําหนดสมัย 
      ประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําปี 2555  ตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม 2555 
      เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25   
      แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภา
      เทศบาลนครระยอง  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2555   
      แห่งสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม  2555  เป็นต้นไป 
      มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน ประกาศ  ณ  วันท่ี  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 
                                          นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล      

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล           

  (  -ไม่มี-) 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                     

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ ครั้งแรก  
                        ประจําปี 2555 เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม  2555 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2555  
                          เม่ือวันที่ 17  พฤษภาคม  2555   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
ประธานสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ คร้ังแรก ประจําปี 2555 เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555
      และสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี 2555 เม่ือวันท่ี 17  
      พฤษภาคม 2555 ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไข
      ข้อความขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ท่ีจะแก้ไขข้อความในรายงาน 
      การประชุมดังกล่าวท้ังสองคร้ัง ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ 
      ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภา
      เทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ คร้ังแรก ประจําปี 2555 เม่ือวันท่ี 8 
      พฤษภาคม  2555 และสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี 2555  เม่ือวันท่ี 17  
      พฤษภาคม  2555  โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง -  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลให้การรับรอง 19 ท่านครับ 
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มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ 
      ครั้งแรก  ประจําปี 2555 เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม  2555 และสมัยประชุม
      สามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2555 เม่ือวันที่ 17  พฤษภาคม  2555   

ระเบียบวาระที่  3  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
                       พ.ศ. 2556 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเร่ืองขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอ
      ญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   
      ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง 
      เพ่ือขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   
      พ.ศ. 2556 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

      หลักการ   ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2556  ดังนี ้

    1. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  จํานวน  493,120,000  บาท   

                     (ส่ีร้อยเก้าสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) แยกรายละเอียดตาม
    แผนงาน   ดังนี้ 

      ด้าน บริหารทั่วไป 
      แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป    ยอดรวม    59,296,900  บาท 
      แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน ยอดรวม    18,851,900  บาท 

      ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
      แผนงาน  การศึกษา   ยอดรวม 175,563,400  บาท 
      แผนงาน  สาธารณสุข   ยอดรวม    46,113,200  บาท 
      แผนงาน  เคหะและชุมชน  ยอดรวม 136,735,900  บาท 
      แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม    10,118,900  บาท 
      แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและ 
                                           นันทนาการ    ยอดรวม   16,500,000  บาท 

      ด้าน  การเศรษฐกิจ 
      แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม        253,000  บาท 
      แผนงาน  การพาณิชย์   ยอดรวม     2,592,100  บาท 

      ด้าน  การดําเนินงานอื่น 
      แผนงาน  งบกลาง   ยอดรวม   27,094,700  บาท 

     2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง    
    จํานวน  2,100,600 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกร้อยบาทถ้วน)  
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   3. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล   
    จํานวน  33,382,500 บาท (สามสิบสามล้านสามแสนแปดหม่ืนสองพัน-

      ห้าร้อยบาทถ้วน) 

      เหตุผล  เพ่ือให้เทศบาลนครระยองมีงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2556 ใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของ 
      คณะผู้บริหารท่ีได้วางแผนไว้  ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี  
      (พ.ศ. 2556 - 2558)   และขอรายงานฐานะการคลังและสาระสําคัญของ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556   
      ดังต่อไปนี้ 

      ฐานะการคลังของเทศบาล 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

     ด้านรายรับ  ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
     รวมฉบับเพ่ิมเติม จํานวน 368,283,686 บาท (สามร้อยหกสิบแปดล้าน-

     สองแสนแปดหม่ืนสามพันหกร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)  มีรายรับจริง  
     จํานวน 405,127,610.40 บาท (ส่ีร้อยห้าล้านหนึ่งแสนสองหม่ืนเจ็ดพัน-
     หกร้อยสิบบาทส่ีสิบสตางค์) รายรับสูงกว่าประมาณการท่ีตั้งไว้   

     จํานวน 36,843,924.40 บาท (สามสิบหกล้านแปดแสนส่ีหม่ืนสามพัน-
     เก้าร้อยยี่สิบส่ีบาทส่ีสิบสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ  10.00    

      ด้านรายจ่าย   เทศบาล ฯ ใช้จ่ายเงินไปท้ังส้ิน จํานวน 357,225,935.15 บาท  
      (สามร้อยห้าสิบเจ็ดล้านสองแสนสองหม่ืนห้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทสิบ-
      ห้าสตางค์) รายจ่ายต่ํากว่า ประมาณการท่ีตั้งไว้ จํานวน 11,057,750.85  บาท  
      (สิบเอ็ดล้านห้าหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์)  
      หรือคิดเป็นร้อยละ 3.00 (ประมาณการรายรับ – รายจ่ายแบบสมดุล)  

     ท้ังนี้  การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ฯ และการรับจัดสรรเงินรายได้
      จากส่วนกลาง สูงกว่าประมาณการรายรับท่ีตั้งไว้ จึงมีการจัดทําเทศบัญญัติ
      งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม จํานวน 1 ฉบับ สําหรับการใช้จ่ายงบประมาณ  
      ได้มีวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรัดกุม  มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การใช้ 
      จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ่มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

      สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

   ในระยะเวลาเก้าเดือนท่ีผ่านมา เทศบาล ฯ มีรายได้  
    จํานวน 338,210,641.02 บาท (สามร้อยสามสิบแปดล้านสองแสนหนึ่ง-

      หม่ืนหกร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 95.62    
    ของประมาณการรายรับ 353,720,000  บาท (สามร้อยห้าสิบสามล้าน-

      เจ็ดแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)  ด้านรายจ่ายเทศบาลใช้จ่ายเงินและก่อหนี้
      ผูกพันไปแล้ว จํานวน  229,202,900.85 บาท (สองร้อยยี่สิบเก้าล้าน-
      สองแสนสองพันเก้าร้อยบาทแปดสิบห้าสตางค์)  คิดเป็นร้อยละ 64.80 
      คาดว่าการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินงบประมาณจะเป็นไปตาม
      เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
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              ปัจจุบัน เทศบาลนครระยองมียอดเงินสะสม จํานวน 271,281,183.89  บาท  
      (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาม-
      บาทแปดสิบเก้าสตางค์) ฝากไว้ท่ีกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  
      อีกจํานวน 47,126,688.37  บาท (ส่ีสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหม่ืนหก-
      พันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)  เทศบาลนครระยองมีภาระ
      การชําระหนี้เงินกู้ คงเหลือ 1 สัญญา เป็นเงิน 4,409,845 บาท (ส่ีล้าน- 

     ส่ีแสนเก้าพันแปดร้อยส่ีสิบห้าบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดท่ีจะนําเสนอ
      ดังต่อไปนี้ 

    สาระสําคัญของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 
    เทศบาลนครระยองได้ประมาณการรายรับ – รายจ่ายประจําปี

      งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยประมาณการรายรับไว้ท้ังส้ิน เป็นเงิน  
      493,120,000  บาท  (ส่ีร้อยเก้าสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
      แยกเป็นรายรับท่ัวไป จํานวน  349,417,300 บาท (สามร้อยส่ีสิบเก้า- 
      ล้านส่ีแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) และรายรับจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
      ด้านการศึกษา สวัสดิการสังคมและสาธารณสุข จํานวน 54,458,700 บาท  
      (ห้าสิบส่ีล้านส่ีแสนห้าหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และรายรับจากเงิน
      อุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ  จัดการศึกษา 
      เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา จํานวน  89,244,000 บาท (แปดสิบเก้า-
      ล้านสองแสนส่ีหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน)  โดยตั้งประมาณการรายรับตามหนังสือ
      ส่ังการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (ในปีงบประมาณท่ีล่วงมา  
      เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา  
      จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   จึงไม่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่ายประจําปี) สําหรับในส่วนของรายรับท่ัวไป มีการประมาณการรายรับ
      เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จํานวน 53,522,300 บาท  (ห้าสิบสามล้านห้าแสน-
      สองหม่ืนสองพันสามร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 18.09  

     โดยคาดการณ์ว่ารายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเองและภาษีจัดสรรจากรัฐบาล 
     จะได้รับเพ่ิมขึ้น  โดยพิจารณาจากยอดรายรับจริงในปีปัจจุบัน  สําหรับเงิน

      อุดหนุนท่ัวไปเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา   
      อาจจะได้รับการจัดสรรลดลงจากปีก่อน   อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแล้ว
      คาดการณ์ว่าจะมีรายรับเพ่ิมขึ้น  

              สําหรับนโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณในปี พ.ศ. 2556 
      คณะผู้บริหารยังคงมีนโยบายในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า 
      โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่น โดยยังคงให้
      ความสําคัญในการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม เพ่ือสร้างสังคมและชุมชน
      ท่ีอยู่ดีมีสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีการศึกษาและเข้าถึงการ 
      รักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม รวมท้ังการตั้งงบประมาณรองรับให้เพียงพอ
      ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัยขึ้น การเตรียมความพร้อมในการ
      ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีเส่ียง เพ่ือลดความสูญเสียอันอาจเกิดขึ้น  
      รวมท้ังกําหนดนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วน 

     ได้เสียกลุ่มต่าง  ๆ  ได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาความ
      เดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า   
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              ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย  จํานวน 493,120,000 บาท  
     (ส่ีร้อยเก้าสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) แยกออกเป็น  3 ส่วน คือ 
            1.)   การตั้งงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของเทศบาลและเงิน

      อุดหนุนท่ัวไป จํานวน 349,417,300 บาท (สามร้อยส่ีสิบเก้าล้านส่ีแสน-
      หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)  โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายแยกเป็น 

        -  งบบุคลากร จํานวน 109,689,500 บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านหก-
      แสนแปดหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  31.39 

   -  งบดําเนินการ  จํานวน 142,982,800 บาท (หนึ่งร้อยส่ีสิบสอง-
      ล้านเก้าแสนแปดหม่ืนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ  
      40.92  ในจํานวนนี้เป็นโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี  

    จํานวน 54 โครงการ เป็นเงิน 24,258,300 บาท (ยี่สิบส่ีล้านสองแสน-
      ห้าหม่ืนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 6.94 

   -  งบลงทุน  จํานวน  67,964,100 บาท (หกสิบเจ็ดล้านเก้าแสน-
     หกหม่ืนส่ีพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  19.45 

   -  งบเงินอุดหนุน  จํานวน 2,052,000 บาท   (สองล้านห้าหม่ืน-
     สองพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ  0.59 

   -  งบรายจ่ายอ่ืน   จํานวน   30,000   บาท  (สามหม่ืนบาทถ้วน)  
     หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01   

   -  และเป็นรายจ่ายงบกลาง จํานวน  26,698,900 บาท (ยี่สิบหก-
     ล้านหกแสนเก้าหม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  7.64 

              2.)  การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายรับ จากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
      ด้านการศึกษา สวัสดิการสังคมและสาธารณสุข จํานวน 54,458,700  บาท 
      (ห้าสิบส่ีล้านส่ีแสนห้าหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  โดยตั้งงบประมาณ
      รายจ่ายแยกเป็น 

    -  งบบุคลากร จํานวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)  
      หรือคิดเป็นร้อยละ  0.33 

   - งบดําเนินการ จํานวน 40,204,500 บาท (ส่ีสิบล้านสองแสนส่ี-
      พันห้าร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ  73.83  

    -  งบเงินอุดหนุน  จํานวน 13,789,200  บาท (สิบสามล้านเจ็ด-
     แสนแปดหม่ืนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  25.32 

    -  และเป็นรายจ่ายงบกลาง  จํานวน 285,000  บาท  (สองแสน-
     แปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  0.52 

              3.) การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายรับ จากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
      เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา  เป็นเงินเดือนครูและค่าจ้าง
      ประจํา จํานวน  89,244,000 บาท (แปดสิบเก้าล้านสองแสนส่ีหม่ืนส่ีพัน-
      บาทถ้วน)  โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายแยกเป็น 

    -  งบบุคลากร จํานวน  89,064,700 บาท (แปดสิบเก้าล้านหก-
      หม่ืนส่ีพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  99.80 

   -  งบดําเนินการ จํานวน 68,500 บาท (หกหม่ืนแปดพันห้าร้อย-
      บาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  0.08   



 
8

   -  และเป็นรายจ่ายงบกลาง  จํานวน 110,800  บาท (หนึ่งแสน-
     หนึ่งหม่ืนแปดร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  0.12 

    งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง   ประมาณการรายรับไว้   
      จํานวน  2,100,600  บาท  (สองล้านหนึ่งแสนหกร้อยบาทถ้วน)    

    โดยนํามาตั้งเป็นรายจ่ายท้ังจํานวน  2,100,600  บาท  (สองล้านหนึ่ง-
      แสนหกร้อยบาทถ้วน)    แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 

    -  งบบุคลากร จํานวน  413,000 บาท (ส่ีแสนหนึ่งหม่ืนสามพัน-
      บาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ  19.66 

   -  งบดําเนินการ จํานวน  878,800 บาท (แปดแสนเจ็ดหม่ืนแปด-
      พันแปดร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  41.84   

   -  งบลงทุน  จํานวน  750,000  บาท (เจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)   
     หรือคิดเป็นร้อยละ  35.70 

   -  และเป็นรายจ่ายงบกลาง  จํานวน 58,800 บาท  (ห้าหม่ืนแปด-
      พันแปดร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  2.80 

    งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล ประมาณการรายรับไว้ 
      จํานวน  50,502,000  บาท  (ห้าสิบล้านห้าแสนสองพันบาทถ้วน)   

    โดยนํามาตั้งเป็นรายจ่ายท้ังส้ิน จํานวน 33,382,500  บาท (สามสิบสาม-
      ล้านสามแสนแปดหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) แยกรายละเอียดได้ดังนี้          

   -  งบบุคลากร  จํานวน  2,252,000  บาท  (สองล้านสองแสนห้า-
      หม่ืนสองพันบาทถ้วน)   หรือคิดเป็นร้อยละ  6.75 

   - งบดําเนินการ จํานวน 1,669,500 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหก-
      หม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   หรือคิดเป็นร้อยละ  5.00 

   -  งบลงทุน จํานวน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) หรือคิดเป็น
      ร้อยละ 0.06 

   -  งบรายจ่ายอ่ืน จํานวน 23,131,000 บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่ง-
      แสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  69.29  

   -  และเป็นรายจ่ายงบกลาง จํานวน 6,310,000 บาท  (หกล้าน-
      สามแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  18.90 

    งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 จํานวน 
      493,120,000 บาท (ส่ีร้อยเก้าสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)  
      จําแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครระยอง  (พ.ศ. 2556 – 
      2560)  ท้ัง 6 ยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
     ให้มีความยั่งยืนและสมดุล จํานวน  69,803,800  บาท (หกสิบเก้าล้าน-
     แปดแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  14.16 

      ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค/โครงสร้าง
      พ้ืนฐานและการวางผังเมืองท่ีได้มาตรฐาน จํานวน  67,185,100  บาท  
      (หกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหม่ืนห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็น
      ร้อยละ 13.62 
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      ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาคนให้มีความรู้และมีคุณธรรมจริยธรรม  
      จํานวน  175,647,800  บาท  (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหกแสนส่ีหม่ืนเจ็ด- 
      พันแปดร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 35.62 

      ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรงและมี
      สุขภาวะท่ีดี  จํานวน  49,913,100  บาท (ส่ีสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหม่ืน-
      สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ   10.12 

      ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านการเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้มีความอบอุ่น 
      เข้มแข็ง ม่ันคงและปลอดภัย จํานวน 46,115,300  บาท (ส่ีสิบหกล้าน-
      หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 9.35 

      ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการบริหารจัดการเมืองและองค์กรเทศบาล ให้มีความ
      เป็นธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรท่ีทันสมัยได้มาตรฐานภายใต้การมีส่วนร่วม
      ของประชาชน  จํานวน 84,454,900 บาท (แปดสิบส่ีล้านส่ีแสนห้าหม่ืน-
      ส่ีพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ  17.13 

               โดยคณะผู้บริหารได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการท่ีปรากฏอยู่
      ในแผนพัฒนา  เทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558)   
      มาดําเนินการ  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 3 วิธีการจัดทํา 
      งบประมาณ ข้อ 23 “ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ 
      วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในช้ันต้นแล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
      เม่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็น
      งบประมาณประจําปีแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณรวบรวมและจัดทําเป็น
      ร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกคร้ังหนึ่ง  
      เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันท่ี 15  สิงหาคม”  

     จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   
      พ.ศ. 2556  เพ่ือสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ก่อนท่ีจะมีการพิจารณาผมขอกล่าวชม 
ประธานสภาเทศบาล    กองวิชาการและแผนงานท่ีได้จัดทําเอกสารเก่ียวกับร่างเทศบัญญัติในคร้ังนี้  
      ซ่ึงจัดทําได้สมบูรณ์และเรียบร้อยง่ายต่อการพิจารณา และทางเจ้าหน้าท่ีได้ 
      ขอแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารร่างเทศบัญญัติตามท่ีได้แจกให้สมาชิกสภาเทศบาล 
      ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว ไม่ทราบมีท่านใดยังไม่ได้เอกสาร
      ฉบับนี้โปรดยกมือครับ 

      (  -ไม่มี- ) 

    - เป็นอันว่าทุกท่านได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วนะครับ เนื่องจากการพิจารณาร่าง
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญ ผมจึงขอหารือ 
      ท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าท่านมีวิธีการหรือแนวทางในการพิจารณาอย่างไร 
      เพ่ือจะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 
      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ครับ  
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นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 เนื่องจากว่าในการพิจารณาเทศบัญญัติ
      งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 ผมเห็นว่าในการพิจารณา 
      งบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น ควรต้องใช้ความรอบคอบและความละเอียด 
      ถี่ถ้วน ดังนั้นผมจะขอนําเสนอว่าเราควรจะพิจารณาในแต่ละกองงาน โดยเร่ิม
      ตั้งแต่ประมาณการรายรับเร่ือยไปจนถึงสถานธนานุบาลเป็นหน่วยงานสุดท้าย 
      และท่ีสําคัญเราไม่ต้องกลับไปกลับมาในแต่ละกองงาน โดยเราจะไล่ไป 
      ตามลําดับตามเอกสารท่ีจัดมาให้ครับ และประกอบกับเอกสารนั้นมีจํานวนมาก
      พอสมควร ผมขอนําเสนอตามนี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล    ตามท่ีคุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา เสนอ ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเพ่ิมเติม เป็นอันว่าสภาเทศบาลนคร
      ระยองแห่งนี้จะพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเร่ิมจากประมาณการรายรับ และต่อด้วย 
      งบประมาณรายจ่ายทีละกองงาน ผมขอเร่ิมจากประมาณการรายรับ  
      มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามทางคณะผู้บริหารเชิญครับ  
      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   
      ต้องกราบเรียนช้ีแจงท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าจะสังเกตว่าปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2556 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
      จะเห็นว่างบประมาณทําไมถึงกระโดดข้ามไปทีเดียวร้อยกว่าล้านบาท เดิมที
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น งบประมาณรายจ่ายเราตั้งไว้ท่ีสามร้อยห้าสิบ-
      สามล้านบาทเศษ พอมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระโดดไปถึงส่ีร้อยเก้าสิบ- 
      สามล้านบาทเศษ เหตุผลเพราะว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่ังมาว่าให้
      เอาเงินเดือนครูนํามาเข้าเป็นเทศบัญญัติเป็นรายรับ ซ่ึงเดิมทีเงินเดือนครูนั้น 
      ไม่ต้องนํามาเข้าเป็นเทศบัญญัติเป็นรายรับ โดยให้ไปจ่ายเป็นเงินครูไปเลย  
      คือโอนมาแล้วก็ให้จ่ายได้เลย แต่ในปีนี้ให้เอาเงินเดือนครูเข้ามาเป็นรายรับด้วย 
      เหตุผลเพราะว่ามีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีว่ามีรายจ่ายเกินจํานวน 
      อาจจะถึงอัตรา 40 เปอร์เซ็นต์ และบางแห่งอาจจะเกินแล้ว เลยให้โอน 
      เงินเดือนครูเข้ามาเป็นฐานรายรับ แต่ก็ต้องนําไปจ่ายเป็นเงินเดือนครู ซ่ึงหาก
      เป็นฐานรายรับท่ัวไปแล้วนั้นสามารถนําไปใช้ทําอะไรก็ได้ ซ่ึงกรณีนี้นําไป 
      ใช้อย่างอ่ืนไม่ได้ ให้มาเป็นฐานให้กว้างขึ้นเพ่ือว่าขอบเขตของจํานวน  
      40 เปอร์เซ็นต์  ค่าใช้จ่ายของเทศบาล มันจะได้กว้างขึ้น จํานวนเปอร์เซ็นต์ 
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      จะได้ลดลงมา เพ่ือการบริหารจัดการด้านบุคลากร ซ่ึงจํานวนครูจะอยู่ท่ี 
      ประมาณเกือบเก้าสิบล้านบาท แต่ในปีนี้ทางสํานักการคลังคาดการณ์ว่าน่าจะมี
      รายรับเพ่ิมขึ้นอีกร่วมห้าสิบล้าน ท้ังหมดมาเป็นร้อยส่ีสิบกว่าล้านบาท  
      ซ่ึงรวมแล้วประมาณส่ีร้อยเก้าสิบสามล้านบาทเศษ งบประมาณจึงทําให้ดูว่า
      กระโดดข้ามไปทีร้อยกว่าล้านบาท ซ่ึงจริง ๆ แล้วเพ่ิมขึ้นอยู่ท่ีประมาณห้าสิบ-
      ล้านบาทได้ จึงเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบว่าทําไมงบประมาณ
      มาแล้วและมันหายไปไหน ขอกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบครับ 
      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัย  
ประธานสภาเทศบาล                      ท่ีจะสอบถามทางคณะผู้บริหารเก่ียวกับประมาณการรายรับขอเชิญครับ  
      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ครับ 

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมดูจากเอกสารในการพิจารณา ในหน้าท่ี 2  
สมาชิกสภาเทศบาล    ของส่วนรายรับ ในรอบปีท่ีผ่านมาในปี 2554 สํานักการคลังมีการจัดเก็บ
      รายได้เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 10 หรือประมาณส่ีร้อยห้าล้านเศษ แต่พอมา
      ดูในหน้าท่ี 1 ซ่ึงสํานักการคลังได้ประมาณไว้ว่าในปี 2555 จะจัดเก็บได้
      ประมาณร้อยละ 18.09 แต่เม่ือสักครู่ผมได้ฟังทางฝ่ายผู้บริหารได้ช้ีแจงว่า
      ในการนําเงินของครูเข้ามารวมอยู่ด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับท่าน 
      ประธานสภาเทศบาล ในหน้าท่ี 3 เอกสารก็ระบุว่าเวลาผ่านไป 9 เดือน 
      สํานักการคลังสามารถดําเนินการจัดเก็บได้ 95.62 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ
      สามร้อยสามสิบแปดล้านเศษ ซ่ึงถ้าจะให้เข้าเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มก็คงจะ
      เหลืออีกแค่ 4.38 เปอร์เซ็นต์ เหลือเวลาอีกประมาณ 3 เดือน ยังมีเวลา 
      ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมก็ต้องขอชมว่าสํานักงานคลังดําเนินงาน
      อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามในการจัดเก็บรายได้ผมอยากเรียน
      ท่านประธานสภาเทศบาลว่าขอให้จัดเก็บแบบท่ัวถึง เพ่ือความเป็นเสมอภาค 
      และเม่ือเขาทําดีผมก็ต้องชมครับว่าดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา   
ประธานสภาเทศบาล                      ไม่ทราบมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีผมจะขอข้ามไปงบประมาณรายจ่าย โดยเร่ิมจากสํานักปลัดเทศบาลครับ 
      ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเร่ืองจะสอบถามเก่ียวกับงบประมาณรายจ่าย
      ของสํานักปลัดเทศบาลขอเชิญครับ   

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีผมจะข้ามไปกองวิชาการและแผนงานครับ สมาชิกสภาเทศบาล 
      ท่านใดมีข้อสงสัยเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายของกองวิชาการและแผนงาน 
      ขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลสงสัยเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายของ 
ประธานสภาเทศบาล    กองวิชาการและแผนงานผมจะข้ามไปกองสํานักการคลังครับ ท่านสมาชิก
      สภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายของสํานักการคลัง
      ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ครับ  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    สํานักการคลัง จากท่ีมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายไปเม่ือสักครู่ 
      ผมว่าการจัดเก็บต้องขอชมเชยว่าดี  แต่เม่ือผมมาอ่านรายได้จัดเก็บแล้ว 
      ปีหนึ่งรวมแล้วไม่ถึงร้อยล้านบาท มีหมวดภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
      ใบอนุญาต หมวดรายได้ทรัพย์สิน หมวดรายได้สาธารณูปโภค และในปี 2554 
      ได้แค่เก้าสิบห้าล้านบาท มาปี 2555 ลดลงเหลือแปดสิบห้าล้านเศษ ๆ  
      แต่ปี 2556 ยังไม่ครบปีนะครับ ได้แค่แปดสิบเก้าล้านเองครับ ซ่ึงระยองก็
      เป็นเมืองท่ีกว้างขวาง และเวลานี้สถานบันเทิงต่าง ๆ และร้านค้าต่าง ๆ  
      ก็ขึ้นกันมากมายซ่ึงน่าจะเก็บได้มากกว่านี้  ผมสงสัยว่าทําไมจัดเก็บไม่ถึงร้อย
      ล้านบาท ผมว่าต้องขยันกว่านี้อีกหน่อย ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล                        

      ( -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมในส่วนของ
      สํานักการคลัง  ผมขอข้ามไปกองการศึกษาครับ ต้องขอขอบคุณแทนพ่ีน้อง
      ประชาชนด้วยนะครับ ท่ีทางฝ่ายคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นเร่ืองการศึกษาเป็น
      เร่ืองสําคัญ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเก่ียวกับ 
      งบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษาเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภา 
      เทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ครับ  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล     ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ตามท่ี
      ท่านประธานสภาเทศบาลได้เรียนตั้งแต่ต้นว่ากองวิชาการและแผนงานได้
      จัดทําเอกสารร่างเทศบัญญัติค่อนข้างละเอียดเลยไม่มีคนสงสัย แต่อาจจะ
      เป็นเพราะว่าจํานวนของเอกสารค่อนข้างมาก บางท่านอาจจะไม่ค่อยได้อ่าน
      หรืออ่านไม่หมดก็ได้ ในส่วนของผมนั้นกองการศึกษามีประเด็นอยู่สอง
      ประเด็นท่ีอยากกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร 
      เป็นข้อสังเกต เร่ืองท่ีหนึ่งคือในหน้าท่ี 78 งบประมาณเก่ียวกับครุภัณฑ์
      ดนตรีนาฏศิลป์ ตั้งงบประมาณค่าเคร่ืองดนตรีสากลวงดุริยางค์ไว้หนึ่งล้าน-
      สองแสนบาท ตรงนี้ให้ตั้งข้อสังเกตไว้นิดหนึ่งว่าเป็นค่าเคร่ืองดนตรีสําหรับ 
      ท่ีไหน และเราจะเอาไปใช้อะไร จําได้ว่าสองสามปีท่ีแล้วเราก็เคยมีการ 
      ตั้งงบประมาณเก่ียวกับเร่ืองเคร่ืองดนตรีถ้าผมจําไม่ผิด ดังนั้นช่วยช้ีแจง
      รายละเอียดด้วยครับ  อีกเร่ืองหนึ่งคืองบประมาณเก่ียวกับการจัดงานภูมิบุรี
      ศรีระยองประจําปี ท่านประธานสภาเทศบาลครับการจัดงานภูมิบุรีศรีระยอง 
      ของเทศบาลนครระยองนั้นน่าจะจัดมาแล้วเป็นปีท่ีหกหรือเจ็ดแล้ว ถามว่า
      เสียงตอบรับของประชาชนเป็นอย่างไรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีพอสมควร 
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      ประชาชนให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือกันพอสมควร บังเอิญปีสองปีนี้
      โดยล่าสุดเลย ทางวัฒนธรรมจังหวัดก็มาจัดงานท่ีถนนยมจินดาโดยมีการ 
      จัดงานเป็นประจําทุกเดือน ซ่ึงการจัดงานทําให้ประชาชนท่ีมาเท่ียวเกิด
      ความสงสัยว่าตกลงงานนี้เป็นงานของเทศบาลหรือไม่ เพราะคุณภาพก็ดี 
      ไม่ต่างกันเท่าไร ดังนั้นผมจึงตั้งข้อสังเกตไว้ว่างบประมาณท่ีเราใช้จัดงาน 
      ภูมิบุรีท่ีเราจัดหลาย ๆ คร้ังท่ีผ่านมานั้น เม่ือมีวัฒนธรรมจังหวัดมาจัดแล้ว 
      ในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดระยองแล้ว เป็นไปได้
      หรือไม่ว่าอาจจะยุบไปหรือเลิกไป โดยผมมีข้อเสนอว่าถ้าเราอยากจะจัดงาน
      เพ่ือพ่ีน้องประชาชนชาวระยองจริง ๆ ผมอยากจะให้จัดเป็นช่วงปลายปี  
      เช่นเป็นงานปีใหม่สําหรับพ่ีน้องในเขตเทศบาลนครระยองโดยเฉพาะ 
      เพราะว่าปกติงานปีใหม่ของระยองจะจัดโดยจังหวัด ซ่ึงไปจัดท่ีนอกเขต
      เทศบาลนครระยอง ท่านประธานจะสังเกตว่าช่วงปีใหม่ก็ดี พ่ีน้องประชาชน
      หรือบุตรหลานท่ีไปทํางานท่ีอ่ืน เช่น ต่างจังหวัดนั้น จะกลับมาเท่ียวท่ีระยอง 
      และก็อยากจะไปเท่ียวกับครอบครัว ดังนี้ถ้าหากว่าเทศบาลมีความคิดท่ีจะ
      จัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์และทําให้ครอบครัว 
      ไปเท่ียวและเกิดความอบอุ่นกันในครอบครัว ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล    
ประธานสภาเทศบาล                      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ ครับ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านนายกเทศมนตรีนครระยอง ท่านคณะผู้บริหาร ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
      ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมมีเร่ืองจะ
      สอบถามเก่ียวกับงบประมาณค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด
      เทศบาลนครระยอง หน้า 86 ซ่ึงปีงบประมาณ 2554 ตั้งไว้ส่ีล้านห้าแสนบาท 
      ปีงบประมาณ 2555 ตั้งไว้ห้าล้านบาท ซ่ึงผมก็ได้อภิปรายไปคร้ังหนึ่งเก่ียวกับ
      ช่ัวโมงต่าง ๆ  ท่ีจัดสรรให้แต่ละโรงเรียน ท่านผู้บริหารก็ได้กรุณาตอบไปคร้ังหนึ่งแล้ว
      ก็ไม่ได้ติดใจอะไร แต่ในปีงบประมาณ 2556 ท่านตั้งไว้หกล้านบาท ผมดูท่ี
      ช่ัวโมงการสอน จํานวน 5 โรงเรียน นับได้ 22 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ คิดเป็นเดือน 
      ก็ได้ 88 ช่ัวโมง ในหนึ่งปีการศึกษาคิดได้คร่าว ๆ ก็ประมาณ 704 ช่ัวโมง  
      ซ่ึงค่อนข้างจะน้อยกว่าปีก่อน คือปีการศึกษา 2555 ผมคิดดแูล้วจาก 5 โรงเรียน 
      คิดได้ประมาณสามพันกว่าช่ัวโมง ผมตั้งข้อสังเกตไว้คือโรงเรียนสาธิตเทศบาล
      นครระยอง (ท. 5) ปีนี้ได้ไม่มากคือ 20 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์แถมพ่วงไว้ด้วย 3 
      วิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และช่ัวโมงการสอน 
      ก็เท่ากัน คิดแล้วก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าช่ัวโมง จึงอยากฝากท่านประธาน 
      สภาเทศบาลสอบถามไปยังผู้บริหารว่าได้ตั้งงบประมาณและได้ดําเนินการ
      เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และผมขอย้อนไปท่ีปีการศึกษา 2554 ซ่ึงผม
      ได้มีโอกาสได้เป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก็ได้รับทราบการเรียนการ
      สอนของคณะครูแต่ละโรงเรียน เนื่องจากว่าในปีการศึกษา 2554 นั้นได้มีการ
      ประเมินจาก สสวท. ซ่ึงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สสวท. ท่ีผมได้มี
      โอกาสได้คุยกับเขา เขาบอกว่าในรายวิชาท่ีจะต้องแก้ไขด่วน คือ 1. ภาษาไทย  
      2. ภาษาอังกฤษ 3. คณิตศาสตร์ 4. วิทยาศาสตร์ ฉะนั้นผมอยากตั้งข้อสังเกต
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      ว่าท่ีตั้งงบประมาณเพ่ิมขึ้น ๆ และส่ิงท่ีประเมินไปแล้ว ไม่ทราบว่าคุ้มค่าหรือไม่ 
      และเร่ืองช่ัวโมงการสอนด้วย ฝากท่านประธานสภาเทศบาลสอบถามยังผู้บริหาร
      ด้วยครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล                    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
      คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ครับ 

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ขณะนี้เรากําลังพิจารณาในส่วนของ 
      กองการศึกษา ท่านประธานสภาเทศบาลพลิกไปดูท่ีหน้า 92 ครับ ในด้าน
      รายจ่ายเรามีการตั้งงบประมาณจํานวนเงินแปดแสนบาท เพ่ือใช้ในการซ่อมแซม
      ห้องน้ําอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร  
      ท่ีผมเรียนท่านประธานสภาเทศบาลคือจําได้ว่าเราเคยได้รับรางวัลห้องน้ําดีเด่น 
      ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่าตามเอกสารคือเรามีการร้ือเพ่ือปูกระเบ้ืองใหม่ ประมาณ 
      81 ตารางเมตร และเปล่ียนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่าง ๆ และมีการปรับปรุงทาสี
      อาคารภายนอก ภายใน ของห้องสมุดและศูนย์เยาวชนด้วยงบประมาณหกแสนบาท 
      ถ้าเราเอาสองโครงการนี้มาร่วมกัน หมายถึงห้องสมุดและเยาวชนนั้นเราต้องใช้
      งบประมาณอีกหนึ่งล้านส่ีแสนบาท ผมไม่ทราบว่าการทาสีคิดเป็นตารางเมตรละ
      เท่าไร คําถามของผมคือเราลงทุนปรับปรุงแล้ว และเราทําใหม่แล้วอายุการ 
      ใช้งานอย่างน้อยก็ควรจะอยู่ได้ประมาณ 5 – 7 ปี ต่อการปรับปรุงหนึ่งคร้ัง 
      และอาคารหลังนี้ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการก็จะเป็นเด็กและเยาวชน ดังนั้นความ
      ชํารุดทรุดโทรมก็ไม่น่าจะเกิดได้เร็ว ถึงแม้อาคารนี้จะสร้างมาหลายปีก็ตาม  
      ผมก็เห็นใจนะครับเพราะอาคารสถานท่ีแห่งนี้จะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด 
      แต่ส่ิงหนึ่งท่ีอยากจะฝากไว้คือเม่ือลงทุนแล้วก็ขอให้คุ้มค่าเม็ดเงินตามท่ีทางฝ่าย
      ผู้บริหารได้เสนอไว้ในเบ้ืองต้น ซ่ึงผมก็พอทราบว่าในการออกแบบหรือจัดทํานั้น
      การควบคุมก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของทางกองช่าง เทศบาลนครระยอง  
      ก็ไม่อยากให้เราใช้เม็ดเงินไปแล้วและคุณภาพไม่คุ้มค่า ควรมีการตรวจตราให้
      ละเอียดถี่ถ้วนด้วย ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล                      เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย   
                              แสงสุขขา ครับ  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยอง เขต 3  ในแผนการศึกษายอดรวมท้ังหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ-
      ห้าล้านห้าแสนหกหม่ืนสามพันส่ีร้อยบาท ซ่ึงเป็นงบประมาณท่ีมากพอสมควร 
      ผมว่าดีครับเป็นการส่งเสริมการศึกษา ซ่ึงเวลานี้เร่ืองของการศึกษาระดับประเทศ 
      เขาให้ความสําคัญมาก การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลในแต่ละโรงเรียน 
      ซ่ึงจะลงงบประมาณโดยเน้นเฉพาะโรงเรียน ไม่ได้เกล่ียกระจายไปท่ัว ซ่ึงบางโรงเรียน  
      ก็ได้น้อย เช่น คนจนเรียนงบประมาณลงไปน้อยเหลือเกิน ยกตัวอย่างคือ
      โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองนั้นงบประมาณไม่ค่อยจะมีลงไป เม่ือเปรียบเทียบ 
      กับโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง และโรงเรียนวัดโขดทิมทารามแล้ว ซ่ึงเรา
      ควรจะให้ความสําคัญเหมือนกันทุกโรงเรียนครับ และตามท่ีท่านสมาชิกสภา
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       เทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ท่ีท่านได้กล่าวไป
      เม่ือสักครู่เก่ียวกับห้องสมุดและศูนย์เยาวชน ตั้งข้อสังเกตว่าเทศบาลนครระยอง
      เรานั้นเหมือนจะเป็นเอกเทศ การควบคุมดูแลห้องสมุดและศูนย์เยาวชนจะไกล
      จากสํานักงานไปนิด ซ่ึงค่าไฟฟ้าเดือนละประมาณแสนกว่าบาท ปีละประมาณ
      สิบสามล้านบาท ไม่ทราบว่าทําการกันทุกวันกลางคืนปิดแอร์กันหรือไม่   
      ตรงนี้แค่เฉพาะอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเท่านั้น อยากให้ทางผู้บริหาร
      สอดส่องดูแลเร่ืองการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วย ซ่ึงผมว่าค่าใช้จ่ายจะสูงเกินไป  
      ส่วนค่าประปาก็ประมาณเจ็ดหม่ืนกว่าบาท และขณะนี้ผมได้ไปสังเกตการณ์ดู
      เพราะเห็นว่าจะทําการเปล่ียนพ้ืนห้องน้ํา รู้สึกว่ายังอยู่ในสภาพท่ีดีอยู่ แต่
      ด้านหลังมีกล่ินเหม็น และไม่มีท่ีก้ันระหว่างโถปัสสาวะของผู้ชาย และให้ 
      ผู้บริหารสอดส่องคือผมอยากจะดูว่ามีงบประมาณรายจ่ายเก่ียวกับด้านต่าง ๆ  
      นี้หรือไม่ เช่น ขายเคร่ืองดื่ม ขายเคร่ืองสําอางค์ ผมดูแล้วไม่มี แต่ว่าข้างใน
      อาคารห้องสมุดฯ มีจําหน่ายครับ ไม่ทราบว่าเอางบประมาณมาจากไหนครับ  
      ฝากประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารช่วยสอดส่องดูด้วยว่าการ
      จําหน่ายสินค้าดังกล่าวนั้นเอางบประมาณมาจากไหน และมีค่าตอบแทน
      อะไรบ้าง ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล                      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่  สําราญร่ืน ครับ  

นายรักเร่  สําราญร่ืน  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายรักเร่  สําราญร่ืน   
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 เรายังอยู่ในเร่ืองงบประมาณรายจ่าย
      ของกองการศึกษาครับ ไปท่ีโครงการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน หน้า 101 
      ดูงบประมาณจากทุก ๆ ปี การจัดงานภูมิบุรีศรีระยองหนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน  
      โครงการจัดงานวันสงกรานต์แปดแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน งานลอยกระทงท่ีท่าน้ํา
      สวนศรีเมืองแปดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน และเรามาดูแข่งเรือยาวชิงถ้วย 
      พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หกแสนบาทถ้วน อยากตั้ง
      ข้อสังเกตฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าหลาย ๆ ปีท่ีผ่านมา 
      งบประมาณท่ีเราต้องใช้จ่ายซ่ึงเพ่ิมขึ้นหลาย ๆ อย่าง บางท่านก็คงจะทราบแล้ว 
      ซ่ึงทางปากน้ํา คือ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 และหลาย ๆ ท่าน 
      ก็อยากจะได้งบประมาณเพ่ิมเติม เพราะมีค่าใช้จ่ายในแต่ละปีค่อนข้างมาก  
      งบในการดําเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวซ่ึงอยากจะได้งบประมาณเพ่ิมเติมครับ  
      ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่  สําราญร่ืน  
ประธานสภาเทศบาล                      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   
      ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลาย ๆ ท่านท่ีได้ขึ้นมาช้ีแนะ   
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      และตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับเร่ืองงบประมาณรายจ่าย อยากจะกราบเรียนตามท่ีท่าน
      สมาชิกสภาเทศบาลได้แนะนําไว้เก่ียวกับเคร่ืองดนตรีสากลวงดุริยางค์ตั้งไว้ 
      หนึ่งล้านสองแสนบาทนั้น ซ่ึงปีนี้เราตั้งซ้ือให้ไว้ท่ีโรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
      (วัดโขดใต้) ซ่ึงจากกิจกรรมของเทศบาลหลายกิจกรรมท่ีผ่านมาส่วนใหญ่แล้ว 
      บางคร้ังต้องไปเอาวงดุริยางค์ของโรงเรียนต่างพ้ืนท่ีมาเล่น เราจึงอยากฝึกฝน
      เด็กของเราซ่ึงมีความสามารถ ซ่ึงจบจากวัดโขดแล้วยังมีความสามารถอยู่ก็เอา
      ไปฝึกฝน และได้ถามไถ่นักเรียนแล้ว นักเรียนก็มีความต้องการท่ีอยากจะมี
      ความสามารถเก่ียวกับเร่ืองวงดุริยางค์ จึงจัดงบประมาณลงไปให้ ส่วนเร่ืองจ้าง
      ครูสอนภาษาต่างประเทศ คือในปีนี้เราจะเน้นอีกหนึ่งภาษา คือ ภาษาจีน  
      ซ่ึงต้องมีครูภาษาจีนขึ้นมาอีก 1 ท่าน และผมก็ได้ให้นโยบายไปว่าเดิมทีครู
      ต่างชาติจะว่ิงระหว่างสองโรงเรียน แต่ต่อไปนี้จะให้ครูประจําอยู่ท่ีโรงเรียนเลย  
      เพ่ือจะได้ไม่ต้องว่ิงไปมาซ่ึงจะทําให้มีช่ัวโมงการสอนท่ีเพ่ิมขึ้น เพราะเราต้องการ
      เน้นเร่ืองการพัฒนาด้านภาษา เพ่ือจะได้ก้าวทันสู่อาเซียน ปี พ.ศ. 2558   
      และนอกจากนั้นงบประมาณจะต้องมีไว้เพ่ือไปพัฒนาครูเก่ียวกับเร่ืองครูไทย
      ก้าวสู่อาเซียน และยังมีเร่ืองนํานักเรียนไปต่างประเทศอีก เดิมทีถ้าผมจําไม่ผิด
      คร้ังแรกท่ีเราตั้งงบประมาณไว้ เราเคยตั้งงบประมาณไว้ท่ีเจ็ดล้านบาท และ
      หลังจากนั้นผมก็ตัดทอนลงมาเร่ือย ๆ ตัดลงมาเหลือส่ีล้านบาท และก็มีความ
      จําเป็นก็ตั้งมาเป็นส่ีล้านห้าแสนบาท และก็เป็นห้าล้าน และก็มาปีนี้ก็เพ่ิมมา
      เป็นหกล้านบาท เพ่ือเอาไปพัฒนาครูในทุก ๆ โรงเรียน ส่วนเร่ืองห้องสมุด
      ประชาชนหากดูจากพ้ืนผิวภายนอกก็ดูดี  ซ่ึงก่อนท่ีจะตั้งงบประมาณตรงนี้ผม
      ได้ให้ข้อเสนอแนะทางบรรณารักษ์ห้องสมุด และทางกองช่าง ไปว่าได้ตั้ง 
      งบประมาณตรงนี้ไว้ให้แล้ว แต่ก่อนท่ีจะพัฒนาและนํางบประมาณตรงนี้ไปใช้ให้
      เอาต้นโพธ์ิด้านหลังห้องสมุดออกไปก่อน เนื่องจากว่ารากต้นโพธ์ิชอนไชเข้าไป
      ในชักโครกห้องน้ํา ทําให้ชักโครกเกิดความชํารุดเสียหาย ซ่ึงเวลาปรับปรุงใหม่ก็
      ต้องมีการทุบพ้ืนห้องน้ําด้วยจึงต้องทําพ้ืนใหม่ ส่วนเร่ืองการทาสีนั้นซ่ึงอาคาร
      ห้องสมุดนี้ก็มีอายุประมาณ 10 ปี แล้ว ก็เร่ิมมีรอยร้าวและรอยคราบดํา ๆ ซ่ึงดู
      แล้วไม่สวยงาม ซ่ึงทางกองช่างก็ได้ไปคํานวณราคามา ซ่ึงก็อยู่ในราคาประมาณนี้ 
      ส่วนเร่ืองงบประมาณในการดําเนินการแข่งขันเรือยาวผมจะรับไว้เป็นข้อพิจารณาครับ 
      ซ่ึงจริง ๆ แล้วก็อยากตั้งมากกว่านี้ แต่ผมได้ประสานไปทางองค์การบริหารส่วน
      จังหวัดเขาบอกว่าเขาอยากมามีส่วนร่วม ซ่ึงเขาก็จะตั้งงบประมาณลงมาส่วนหนึ่ง
      เพ่ือมาช่วยเก่ียวกับเร่ืองการแข่งขันเรือยาว ผมจึงตั้งงบประมาณไว้หกแสนบาท
      เท่าเดิม หากในปีนี้ดูแล้วงบประมาณยังไม่เพียงพอ ในปีหน้าก็จะตั้งงบประมาณ
      ให้มากกว่านี้เพ่ือให้เหมาะสมกับการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานครับ จึง
      กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลไปยังเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ 
      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านนายกเทศมนตรี มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล                      จะอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษาเชิญครับ 
      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ ครับ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมจะพูดถึงเร่ืองงบประมาณรายจ่ายเก่ียวกับการ
      แข่งขันกีฬาของเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลท้ัง 6 โรงเรียน ท่ีไปร่วม
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      การแข่งขันท้ังระดับภาค ระดับประเทศ ท่ีตั้งงบประมาณมาผมเห็นว่า ในหน้า 102 
      จํานวนหนึ่งล้านสองแสนบาทค่อนข้างน้อยครับท่านประธานสภาเทศบาล 
      เพราะเด็กได้รับเบ้ียเล้ียงขณะฝึกซ้อมวันละ 60 บาท ซ่ึงไม่สอดคล้องกับความ
      เป็นจริงครับท่านประธานสภาเทศบาล เนื่องจากว่าปัจจุบันข้าวแกงตอนนี้ 
      จานหนึ่งราคา 30 บาท แล้ว เด็กทานข้าวม้ือละ 2 จาน ก็เป็นเงิน 60 บาท แล้ว 
       ซ่ึงผมเห็นว่างบประมาณเบ้ียเล้ียงค่อนข้างน้อย ตรงนี้ไม่สอดคล้องครับ 
      อยากจะให้เพ่ิมเติมในส่วนของเบ้ียเล้ียงนักกีฬา และหน้า 96 เร่ืองงบเก็บตัว
      นักกีฬา เนื่องจากท่ีเราไปแข่งทุกปีท่ีผ่านมาต้องประหยัดเนื่องจากสินค้า 
      ทุกอย่าง เช่น เส้ือผ้าชุดแข่ง  รองเท้า ขึ้นราคาหมด จึงอยากฝากท่านประธาน  
      สภาเทศบาลไปยังผู้บริหารให้พิจารณาในส่วนนี้ด้วย และอีกเร่ืองหนึ่งคือผมได้มี
      โอกาสไปร่วมงานวันครูทุกปี หลายปีรู้สึกว่าความสนใจจะน้อยลงไปสักนิด 
      เนื่องจากว่างบประมาณค่อนข้างน้อย ทําแต่ละปีก็ไม่ค่อยเพียงพอ จะสังเกตได้
      ว่ามีจํานวนบุคลากรครูมาก แต่งบประมาณท่ีต้องไว้ห้าหม่ืนบาท ผมว่าน้อยไป
      ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่าน
      ประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล                      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  
      ต้องกราบเรียนช้ีแจงเพ่ิมเติมเนื่องจากอาจจะตกหล่นไปเก่ียวกับเร่ือง 
      ค่าไฟฟ้าของห้องสมุดประชาชน คือเดิมทีเราใช้ไฟฟ้าฟรี เม่ือหลายปีการ
      ไฟฟ้ามีการประชุมแล้ว ปรากฏว่าไม่อนุญาตให้ห้องสมุดเราใช้ไฟฟ้าฟรี  
      ซ่ึงผมได้ทําหนังสือไปถึงการไฟฟ้าหลายคร้ังว่าขอยกเว้นเหมือนเดิม  
      การไฟฟ้าเขาตอบกลับมาว่าไม่สามารถยกเว้นได้ เป็นมติของบอร์ดของ 
      การไฟฟ้าว่าห้องสมุดประชาชนไม่ใช่เทศบาล  เราก็ขอคําแนะนําว่าจะทํา
      อย่างไรได้บ้าง ทางการไฟฟ้าแนะนําเราว่าต้องทําหนังสือไปถึงบอร์ด  
      ท่านได้รับเร่ืองนี้ไว้บอกว่าจะนําไปหารือกับทางบอร์ดของการไฟฟ้าส่วน
      ภูมิภาคของระดับประเทศว่าจะขอยกเว้นให้ ซ่ึงห้องสมุดประชาชนนี้เวลา
      กลางคืนจะปิดไฟ ปิดแอร์ ซ่ึงเลิกงานก็จะปิดหมด ซ่ึงเราจะใช้จ่ายอย่าง
      ประหยัด ส่วนเร่ืองนักกีฬาโรงเรียนนั้นต้องยอมรับว่าตั้งงบประมาณไว้
      จํานวนหนึ่งล้านแปดแสนหกหม่ืนบาท ซ่ึงจริง ๆ แล้วเร่ืองเบ้ียเล้ียงเด็กนั้น
      เป็นระเบียบท่ีวางไว้ให้ได้ขนาดนั้น ซ่ึงผมก็อยากให้มากกว่านั้น แต่ระเบียบ
      วางไว้ให้จํานวนวันละ 60 บาท ถ้าเช่นนั้นก็ต้องแจ้งไปทางกรมเพ่ือให้ทาง
      กรมแก้ระเบียบใหม่เพราะเนื่องจากว่าสมัยนี้ค่าครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงผมจะ
      รับเร่ืองนี้ไว้เพ่ือไปผลักดันให้ทางกรมแก้ระเบียบใหม่ เพ่ือให้ได้มากกว่านี้ 
      และหากแก้ระเบียบได้แล้ว ในปีงบประมาณต่อไปผมจะตั้งงบประมาณให้
      มากกว่านี้ครับ จึงกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังเพ่ือน
      สมาชิกสภาเทศบาลครับ ขอบคุณครับ  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านนายกเทศมนตรี  ฝากไปยังผู้บริหารด้วยครับ  
ประธานสภาเทศบาล                      ผมเองก็เห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ ครับ  
      ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ   

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัย และทางคณะผู้บริหารก็ได้ช้ีแจง
      เก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษาไปแล้ว ดังนั้นผมขอข้ามไป 
      สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ี
      ประสงค์จะสอบถามเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายของสํานักการสาธารณสุขและ
      ส่ิงแวดล้อมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขาครับ  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยอง เขต 3 สํานักการสาธารณสุขนั้นเป็นหน่วยงานท่ีบริการ
      ประชาชนอย่างกว้างขวาง แต่งบประมาณตั้งไว้น้อยมาก ขณะนี้เป็นเร่ือง
      เร่งด่วนของน้ํากับท่อ น้ําท่ีออกมาจากปลายท่อจะสกปรกมาก  ก่อนจะปล่อยลง
      น้ํานั้นสํานักการสาธารณสุขก็ดูแลอยู่ ทําอย่างไรถึงต้นเหตุจะทําให้น้ําสะอาดได้
      ก่อนจะไหลลงท่อ ทางสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมควรจะมีวิธีการ
      แก้ไขท่ีดีกว่านี้ คือขณะนี้รถดูดท่อก็ได้รับคําชมเชยว่าได้ผล ราคารถอาจจะ
      ค่อนข้างแพง แต่ยังไม่พอใช้ คิดว่าน่าจะหามาเพ่ิมอีก ทําอย่างไรถึงเทศบาลจะ
      ได้รับคําชมเชยว่าท่อน้ําสะอาด น้ําลงคลองสะอาด ฝากไว้ด้วยครับ อีกเร่ือง
      หนึ่งคือเวลานี้มียุงลายมาก และโรคไข้เลือดออกกําลังระบาด ยุงลายเดี๋ยวนี้
      กัดคนกลางคืน เม่ือสมัยผมเรียนเขาบอกว่ายุงลายจะกัดคนเวลากลางวัน  
      แต่ปัจจุบันนี้กลางคืนก็มี แต่ท่ีเอาสารเคมีไปพ่นแล้วมันไม่ตาย คือยิ่งพ่น 
      ยิ่งเยอะ ทําอย่างไรถึงจะให้ยุงตายได้ และในขณะนี้ก็มีโครงการเอาไข่แลก
      กับชาวบ้านหากว่าบ้านไหนท่ีไม่มีลูกน้ํายุงลาย ซ่ึงผมว่าเป็นโครงการท่ีดีครับ 
      ผมขอชมเชยครับ และอีกเร่ืองหนึ่งคือการเฝ้าระวังของพวกโรคระบาด 
      หน้าร้อน  ซ่ึงเวลานี้จะมีโรคอหิวาตกโรคและไข้เลือดออกกําลังระบาด  
       ขอให้สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเฝ้าระวังและช่วยกันอย่างได้ผล  
      ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล                      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
      คุณอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยอง เขต 4 ในสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ผมไม่เห็น
      ในงบประมาณรายจ่ายของปี 2556 แต่ผมอยากจะเสนอแนะปัญหาท่ี 
      ใกล้ตัวครับท่านประธานสภาเทศบาล เก่ียวกับเร่ืองการสุขาภิบาลอาหารท่ี
      สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมดําเนินการอยู่ ไม่ทราบว่าจะลืมเร่ือง
      ใกล้ตัวหรือไม่ แต่ว่าผมเข้าไปท่ีโรงอาหารของห้องสมุด ท่ีโรงอาหารใหญ่
      ค่อนข้างจะสกปรก และไม่น่าดู ผมไปนั่งดูแล้วมีเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล 
      ของเราไปนั่งรับประทานอาหารกลางวัน มีนกพิราบบินเข้าไป และเวลามัน 
      ตีปีก ส่ิงท่ีไม่น่าดูก็หล่นลงมาเต็มไปหมด เร่ืองการจัดร้านก็ดี โต๊ะเก้าอ้ี 
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      ก็ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะ ผมอยากให้ทางเทศบาลซ่ึงไม่แน่ใจว่าหน่วยงานไหน
      เป็นผู้จัดเก็บรายได้ตรงนั้นก็อยากให้ปรับปรุงโต๊ะ เก้าอ้ีให้มันเป็นส่วนกลาง 
      และจัดร้านให้ดูสะอาดสวยงาม เนื่องจากว่าตรงนั้นมีเด็กและเยาวชนท่ีไปใช้
      ห้องสมุดและลงมาทานข้าว ก็ต้องมาใช้ตรงนั้น ก็อยากให้สะอาด ซ่ึงมันเป็น
      หน้าเป็นตาของเทศบาลของเรา ฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปยัง 
      คณะผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล                      มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีผมขอข้ามไปกองช่างครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดท่ีจะสอบถาม
      เก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายของกองช่างขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภา
      เทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ครับ 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมขอขอบคุณท่ีทางเขต 3 ได้ขอสะพานข้าม
      สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า ซ่ึงท่านผู้บริหารก็ได้เห็นใจและลงในแผนงานให้
      พร้อมกันถนนอีกหนึ่งเส้น ผมขอขอบคุณแทนชาวชุมชนทุ่งโตนด และชาวบ้าน
      เขต 3 ด้วย สําหรับกองช่างรู้สึกว่างบประมาณจะน้อยเหมือนกัน แต่ว่าผลงาน
      ออกมาดี ประชาชนเดือดร้อนตรงไหนก็บริการได้ทันใจ ต้องขอบคุณท้ัง 
      ท่านนายกเทศมนตรี และท่านรองนายกเทศมนตรีท่ีได้ดูแลกองช่าง ขอขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล                        

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่าน
      ประธานสภาเทศบาลครับ สําหรับกองช่าง ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
      โปรดพลิกไปท่ีหน้า 157 ผมมีเร่ืองท่ีจะสอบถามท่านประธานสภาเทศบาล 
      ผ่านไปยังผู้บริหารเก่ียวกับค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิด High Mast  
      บริเวณถนนสุขุมวิท จํานวนหนึ่งล้านสองแสนบาท ในรายละเอียดเขียนว่า 
      เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast  2 ต้น สูง 20 เมตร 
      ในรายละเอียดตามท่ีเอกสารท่ีได้เขียนมา ส่วนอีกย่อหน้าหนึ่งคือค่าก่อสร้าง 
      High Mast  อีกเหมือนกันท่ีบริเวณเขื่อนกันดินถนนอารีย์ราษฎร์ จํานวน 
      ห้าแสนห้าหม่ืนบาท จะเป็น High Mast  1 ต้น สูง 15 เมตร ถ้าท่านประธานสภา
      เทศบาลสังเกตดูว่าราคาตรงนี้ผมมีความสงสัยคือผมเองก็ไม่มีความชํานาญ 
      ในด้านนี้แต่ว่าดูแล้วก็มีความสงสัยอยากจะขอรายละเอียดตรงนี้ว่ามีความ
      แตกต่างกันแบบไหน ขอบคุณครับ   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล เชิญท่าน  
ประธานสภาเทศบาล                      สมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ครับ  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขออภิปรายเร่ืองเดียวกับท่ีเม่ีอสักครู่ท่ีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย
      ไปแล้ว คือหน้าท่ี 157 ครับ แต่ส่ิงท่ีผมจะเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่าน
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      ไปยังผู้บริหารไม่ใช่เร่ืองของงบประมาณการก่อสร้าง ส่ิงท่ีผมจะเรียนถามคือว่าเรา
      ใช้หลักการอะไรในการพิจารณาว่า High Mast  แต่ละจุด ทําไมท่ีเขื่อนกันดิน
      อารีราษฎร์ใช้ความสูง 15 เมตร แต่เวลาไปติดตั้งท่ีช่วงถนนสุขุมวิท นครระยอง 75 
      ใช้ความสูง 20 เมตร ผมมาดูรายละเอียดลึกลงไป คือใช้หลอดไฟโซเดียม
      เหมือนกัน แต่พอความสูง 20 เมตร เราใช้ขนาด 1,000 วัตต์ จํานวน 4 ชุด
      ต่อ 1 ต้น แต่ไปท่ีถนนอารีย์ราษฎร์ High Mast   สูงแค่ 15 เมตร ใช้หลอดไฟ
      ขนาด 400 วัตต์ จํานวน 6 ชุดต่อต้น ดังนั้นท่านประธานสภาเทศบาลครับ
      พิจารณาจากอะไรว่าบริเวณจุดนี้ต้องสูง 15 เมตร บริเวณจุดนี้ต้องสูง 20 เมตร 
      หรือว่ามีอุปสรรคปัญหาหน้างานในการก่อสร้าง และทําไมจึงไม่ทําเป็น 6 ชุด
      ต่อต้นให้เหมือนกัน แสงสว่างจะได้เท่าเทียมกัน ผมจึงอยากฝากท่านประธาน 
      สภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา   
ประธานสภาเทศบาล                      เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ   

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  
      ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้ตั้งข้อสังเกตและสอบถามเนื่องจาก 
      มีข้อสงสัยเก่ียวกับเร่ืองเสาไฟ High Mast จะขอกราบเรียนท่านสมาชิกสภา
      เทศบาลครับว่า จํานวน 2 ต้น ๆ ละ 20 เมตรนั้น เนื่องจากสองพ่ีน้อง 
      จะสุดเขตสะพานปูน บริเวณตึกสรรพากร ซ่ึงบริเวณนั้นถนนจะกว้าง 
      ประมาณ 8 เลน หากว่ิงรถมาจาก ไออาร์พีซี และข้ามสะพานมาจะเข้าเขต
      เทศบาล ตรงนั้นเดิมทีเรามีเสาไฟฟ้าก่ิงคู่ แต่เนื่องจากว่าทางหลวงชนบท 
      มาปรับปรุงถนน ค. 2 มาเช่ือม ปรากฏว่าทําสายไฟใต้ดินขาดจนไม่สามารถ
      ซ่อมได้ เทศบาลจึงไปตั้งเสาไฟฟ้า High Mast ไว้ 2 ต้น จึงต้องใช้ความสูง 
      20 เมตร เนื่องจากว่าถนนกว้าง และต้องมีการเดินไฟต่างหาก ซ่ึงทาง 
      กองช่างคํานวณไว้แล้วเสาไฟต้นหนึ่งอยู่ท่ีประมาณหกแสนบาท ส่วนเขื่อน
      กันดินบริเวณโค้งลงสะพานปากน้ําเล้ียวขวาท่ีจะออกชายทะเลนั้น เนื่องจากว่า 
      พ้ืนท่ีบริเวณนั้นไม่ได้กว้างมาก จึงจะใช้แค่ 15 เมตร และต้องการความ
      สว่างแค่บริเวณท่ีเทศบาลจะไปทําเขื่อนในเร็ว ๆ นี้ เพ่ือให้พ่ีน้องชาวปากน้ํา
      ได้ออกมาพักผ่อนใช้ประโยชน์ในบริเวณดังกล่าว ส่วนท่ีเพ่ือนสมาชิก 
      อภิปรายเร่ืองรถดูดลอกท่อระบายน้ําว่าอยากได้เพ่ิมจากสํานักการสาธารณสุข 
      และส่ิงแวดล้อมนั้น งบประมาณเพ่ิมเติมมีนะครับ ซ่ึงมีงบเพ่ิมเติมมาจะเข้า
      สภาเทศบาลในเดือนหน้าประมาณวันท่ี 10 กันยายน 2555 เนื่องจากผม
      ได้รับการร้องเรียนมามากเหมือนกันว่าจะขอไปเพ่ิมยังเขตต่าง ๆ หลายเขต 
      แบ่งไม่ทันครับ ชาวบ้านก็บอกว่าน้อยไปต้องให้ซ้ือเพ่ิม บังเอิญตรงกับท่ี
      เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายพอดี ซ่ึงงบเพ่ิมเติมคงได้ตั้งขึ้นมาครับ  
      จึงกราบเรียนให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทราบ ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย   
ประธานสภาเทศบาล                      เพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 



 
21

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เม่ือไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล    ของกองช่าง ผมขอข้ามไปกองสวัสดิการสังคม ครับ เชิญท่านสมาชิกสภา
      เทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนาครับ 

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ก่อนท่ีจะมีการ  
สมาชิกสภาเทศบาล    พิจารณาในส่วนของกองงานท่ีเหลืออีก 3 กองงาน ผมขออนุญาตท่าน 
      ประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอเสนอให้พัก 10 นาที ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์ เจนจิรวัฒนา เสนอให้มีการพัก   
ประธานสภาเทศบาล                      การประชุม 10 นาที ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ ผมขอพักการประชุม 10 นาที ครับ 

พักประชุมตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 15.40 น. 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล    ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ท่านส่ือมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ
      ประชุมทุกท่าน หลังจากพัก 10 นาที บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบ 

  องค์ประชุมแล้ว ผมขอดําเนินการประชุมต่อครับ ต่อไปเป็นการพิจารณา 
  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
  ของกองสวัสดิการสังคมครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเร่ืองจะ

      สอบถามเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายของกองสวัสดิการสังคมขอเชิญครับ 
      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ครับ  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยอง เขต 3 กองสวัสดิการสังคมงบประมาณแค่สิบกว่าล้าน 
      แต่ว่าการทํางานของกองสวัสดิการสังคมใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  
      ทางชุมชนจะทําอะไรก็แล้วแต่หน่วยงานนี้ต้องไปพบปะประจํา แต่ผมสงสัยว่า
      งบประมาณของแว่นตานั้นหายไปไหน ซ่ึงท่ีผ่านมาจะมีงบประมาณให้ทุกปี 
      เพราะผู้สูงอายุนั้นจะต้องเปล่ียนแว่นตาอยู่เร่ือย ๆ  เพราะสายตาจะส้ันบ้างยาวบ้าง 
      แต่รู้สึกว่างบประมาณตัวนี้จะหายไป ไม่ทราบว่ามีความจําเป็นอะไรท่ีต้องตัด
      งบประมาณตัวนี้ออกไป และงบประมาณเก่ียวกับผ้าห่มของผู้สูงอายุก็หายไป
      เหมือนกัน ฝากผู้บริหารไว้ด้วยครับ ซ่ึงแว่นตานั้นเป็นส่ิงสําคัญครับ แต่ผมเคย
      อภิปรายว่าเป็นบริษัทผูกขาดอยู่ ซ่ึงผมเคยไปสัมผัสกับร้านแว่นตาระยอง  
      และสงสัยว่าทําไมคนระยองถึงประมูลไม่เคยได้ ไปได้โคราช ปีนี้จึงหายไปเลย 
      ผมอยากให้คงความสําคัญตรงนี้ไว้นะครับ ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป
      ยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ครับ  
ประธานสภาเทศบาล    ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
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นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่าน
      ประธานสภาเทศบาลครับ โปรดพลิกไปท่ีหน้า 182 ผมมีข้อท่ีจะสอบถามท่าน
      ประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร และอยากจะขอให้เพ่ิมงบประมาณ
      เก่ียวกับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ของชุมชนในเขตเทศบาล  
      ซ่ึงงบประมาณท่ีตั้งไว้สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วนเป็นการใช้จ่ายในการจัดการ
      แข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ  ของชุมชนทุกเขต ในเขตเทศบาลของเรา จํานวน 29 ชุมชน 
      งบประมาณท่ีตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันและจัดเล้ียงในช่วงเย็น ซ่ึงปีท่ี
      ผ่านมาผมเองได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานเห็นบรรยากาศในการสนุกสนานและสร้าง
      ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนด้วยกัน ซ่ึงรู้สึกประทับใจและมาดูในเร่ืองของ
      งบประมาณเก่ียวกับการจัดงานกินเล้ียงในช่วยเย็น ผมคิดว่างบประมาณท่ีตั้งไว้
      อาจจะน้อยไป อยากจะขอท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าให้
      ช่วยดูงบประมาณตรงนี้ด้วย คิดว่ามีความจําเป็นและมีความสําคัญ และเพ่ือ
      เป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดในชุมชนด้วยกัน น่าจะเห็นความสําคัญตรงนี้
      ตั้งงบประมาณให้เพ่ิมอีกนิดหนึ่ง  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ไม่ทราบว่ามี  
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับงบประมาณรายจ่าย
      ของกองสวัสดิการสังคม ผมขอข้ามไปท่ีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของ
      สถานีขนส่งครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเร่ืองสอบถามเก่ียวกับงบประมาณ
      รายจ่ายของสถานีขนส่งเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามงบประมาณ
      รายจ่ายของสถานีขนส่ง ผมจะขอข้ามไปท่ีสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยองครับ 
      สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเร่ืองสอบถามเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายของ
      สถานธนานุบาลเทศบาลนครระยองขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
      คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ครับ   

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ท่านประธานสภาเทศบาลครับ บังเอิญผมดูช้าอ่านช้าไปนิดหนึ่ง ผมขออนุญาต  
สมาชิกสภาเทศบาล    ย้อนกลับไปท่ีสถานีขนส่งผู้โดยสาร ครับ ท่านประธานสภาเทศบาลโปรดดูท่ี
      หน้า 13 ครับ ผมขอทราบรายละเอียดจากทางฝ่ายผู้บริหารช่วยช้ีแจงว่า
      งบประมาณท่ีตั้งไว้สําหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีขนส่ง โดยมีโครงการท่ี 
      จะทําการร้ือถอนเกาะกลางถนนจํานวน 2 จุด แต่ในเอกสารไม่ได้ระบุไว้ว่าจะ
      ร้ือถอนบริเวณใด และจะมีการสร้างอนุสาวรีย์ 1 จุด ตามแบบแปลนของ
      เทศบาล อยากได้รับคําช้ีแจงเล็กน้อยให้กระจ่างชัดว่าร้ือถอนบริเวณใดบ้างและ
      จะสร้างจุดใดบ้าง เป็นรูปแบบลักษณะอย่างไร ขอบคุณครับ  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล    เอกสารค่อนข้างมากครับ ขอกลับมาท่ีสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตามท่ีท่านสมาชิก
      สภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจรจิรวัฒนา ได้สอบถามทางคณะผู้บริหารนะครับ 
      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  
      ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้ตั้งข้อสงสัยและขอความกระจ่างใน
      งบประมาณรายจ่ายของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ท่ีว่าให้ร้ือเกาะกลางถนนคือเป็น
      เกาะกลางถนนด้านหน้า และด้านทิศตะวันออกบริเวณใกล้ร้านทอง เนื่องจาก
      ปัจจุบันด้านหน้าจะมีรถจักรยานยนต์ของพนักงานต่าง ๆ เข้ามาจอด 
      ค่อนข้างมาก ทําให้การจราจรท่ีจะเข้ามาในขนส่งทางด้านหน้านั้นไม่สะดวก  
      ซ่ึงเทศบาลจะทําการปรับปรุงโดยการจัดโซนสําหรับจอดรถจักรยานยนต์ให้ 
      อาจจะมีการประมูลให้เช่าท่ีจอดรถ เพ่ือหารายได้เข้าขนส่ง โดยปรับปรุงบริเวณนั้น 
      เพ่ือให้รถเข้าออกได้สะดวกยิ่งขึ้น จึงขอกราบเรียนให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
      ได้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภาเทศบาล    หรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามงบประมาณ
      รายจ่ายของสถานีขนส่ง ผมจะขอข้ามไปท่ีสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยองครับ 
      สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเร่ืองสอบถามเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายของ
      สถานธนานุบาลเทศบาลนครระยองขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
      คุณอวบ  วงศ์มหา ครับ 

นายอวบ  วงศ์มหา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายอวบ  วงศ์มหา สมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยอง เขต 1 หากสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองจะไปรับจํานํา
      ของท่ีสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยองจะเสียดอกเบ้ียหรือไม่ครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง นายอวบ  วงศ์มหา  
ประธานสภาเทศบาล    ผมขอตอบให้เลยครับ ต้องเสียครับ ใช้สิทธ์ิอย่างอ่ืนไม่ได้เลยครับ เชิญสมาชิก
      สภาเทศบาลท่านอ่ืนครับ ผมจะขอถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลอีกคร้ังหนึ่งว่า
      งบประมาณรายจ่ายตั้งแต่สํานักปลัดเทศบาลไล่ลงมา มีท่านใดท่ีสงสัยหรือมี
      ความประสงค์จะอภิปรายในส่วนของกองต่าง ๆ อีกคร้ังหนึ่ง ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติม ท่ีประชุมสภาเทศบาล
      นครระยองก็ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
      งบประมาณ  พ.ศ.2556 มาครบทุกกองงานแล้ว และในการพิจารณาร่าง 
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเราไม่สามารถท่ีจะพิจารณาพร้อมกันทีเดียว 
      สามวาระได้ ดังนั้นผมจึงขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงระเบียบ
      ข้อบังคับด้วยครับ  
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นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ 
      ในเร่ืองของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณ
      เพ่ิมเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
      สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ในข้อ 45 บัญญัติไว้ว่าร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภา
      ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
      พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ และในวรรคสาม ตามข้อ 45 บัญญัติว่า
      ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  
      และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ 
      ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
      งบประมาณนั้น 
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                      ได้ช้ีแจงไปนั้น วันนี้ในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองของเราเป็นการ
      ประชุมในวาระท่ีหนึ่ง จากนี้ผมจะขอมตินะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
      ท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
      งบประมาณ พ.ศ.2556 โปรดยกมือครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 19 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 19 ท่าน ถือว่าเอกฉันท์นะครับ ซ่ึงวันนี้มี 
  สมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมจํานวน 19 ท่านครับ เป็นอันว่าสภาเทศบาล 
  สภาเทศบาลนครระยอง ได้เห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

   รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 49 ญัตติร่างเทศบัญญัติ 

   งบประมาณรายจ่ายเม่ือสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วให้ท่ีประชุมสภา
   ท้องถิ่นกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ท่าน
   สมาชิกสภาเทศบาลครับ ท่านเห็นว่าการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
   ควรมีก่ีวัน ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์   

  เจนจิรวัฒนา ครับ  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา    - ท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพครับ เนื่องจากว่าร่างเทศบัญญัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    งบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เป็นเร่ืองท่ีสําคัญ ถึงแม้ว่าท่านเลขานุการ
      สภาเทศบาลจะได้แจ้งแล้วว่าไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง แต่ผมเห็นว่ามี 
      ระยะเวลาในการไตร่ตรองและใคร่ครวญนั้นก็เป็นส่ิงท่ีดี ผมจึงขอนําเสนอ
      ท่านประธานสภาเทศบาลครับว่าอย่างน้อยต้องมีเวลาเจ็ดวันครับ ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล                      ตามท่ีคุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา เสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติเป็น
      เวลาเจ็ดวัน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา
        ได้เสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ เป็นเวลาเจ็ดวัน ผมขอกําหนดระยะเวลา 
      เจ็ดวัน โดยเร่ิมตั้งแต่วันท่ี 15 สิงหาคม 2555 ถึงวันท่ี 21 สิงหาคม 2555 
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                 และผมขอกําหนดการประชุมคร้ังต่อไปในวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 
      เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราชครับ 

มติที่ประชุม   - รับหลักการ 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง  
                        (คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                      นครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ) ขอเชิญท่านเลขานุการ
      สภาเทศบาลช้ีแจงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
      ด้วยครับ  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ 
      คร้ังนี้ท่านจะเห็นว่าทําไมจึงไม่มีการเลือกคณะกรรมการสามัญประจําสภา 
        เทศบาลเร่ืองการแปรญัตติประจําใช้ท้ังส่ีปี เนื่องจากในระเบียบกระทรวง 

   มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 6  บอกไว้ว่า  
  กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าท่ีเม่ือ (4) จะบอกว่ามีการเลือกคณะกรรมการ 
  สภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จส้ินลง เนื่องจากตรงนี้ผม   
  ได้ไปอ่านหนังสือหารือกับทางกระทรวงมหาดไทย บอกว่าในเร่ืองของ 
  คณะกรรมการแปรญัตติ พอทําเสร็จในคร้ังหนึ่ง ๆ ถือว่าภารกิจนั้นเสร็จส้ินลง  
เพราะฉะนั้นเม่ือจะมีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในเร่ืองของงบประมาณ  
ตัวใหม่ก็ดี ไม่ว่าจะเป็นงบประจําปี งบเพ่ิมเติม ให้เลือกชุดใหม่ ขอเรียนว่า 
ในเร่ืองของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 103 บัญญัติไว้ว่า 
ในเร่ืองของการเลือกคณะกรรมการสามัญท่ีประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น 
มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ฉะนั้นท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ  
ท่านจะต้องเสนอรายช่ือของคณะกรรมการแปรญัตติเป็นองค์คณะ อย่างน้อย 
สามคน แต่อย่างมากไม่เกินเจ็ดคน แต่ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านสมาชิก 
สภาเทศบาลว่าท่านจะให้มีจํานวนเท่าไร  ให้ท่านเสนอในท่ีประชุมว่าท่านจะ 
กําหนดจํานวนก่ีท่าน แล้วให้ท่านเสนอขึ้นมาว่าจะมีท่านใดบ้าง เพ่ือท่ีจะเป็น 
คณะกรรมการ แปรญัตติครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                      ได้แจ้งไปแล้วว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ต้องมีสมาชิกสภา
      เทศบาลไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ผมจึงขอถามท่านสมาชิกสภา
      เทศบาลว่าท่านเห็นสมควรว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติสมควรมี 
      ก่ีท่าน ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนาครับ  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา    - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านประธานสภาเทศบาลครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล    สามคนผมว่าจะดูเหงาไปหน่อยครับ เจ็ดคนก็เกรงว่าจะคุยกันไม่รู้เร่ือง 

  ผมว่าห้าคนกําลังดีครับ ผมขอเสนอเป็นห้าคนครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล                      ตามท่ีคุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา เสนอห้าคน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  
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      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภาเทศบาล    หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าสภาเทศบาล
        นครระยองแห่งนี้ได้กําหนดคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
        จํานวนห้าท่าน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือได้เลยครับ เชิญท่าน
      สมาชิกสภาเทศบาล คุณปกรณ์  แสงสุข ครับ  

นายปกรณ์  แสงสุข    - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายปกรณ์  แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2
      ผมขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท้ังหมดห้าคนดังนี้ครับ 

     1. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล  
     2. นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
     3. นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
     4. นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 
     5. นายรักเร่  สําราญร่ืน 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณปกรณ์  แสงสุข  
ประธานสภาเทศบาล                      ตามท่ีคุณปกรณ์  แสงสุข  ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติท้ัง 
      ห้าท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
      หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 
    - เม่ือไม่มีเป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการ
      สามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
      ข้อบัญญัติ) จํานวนห้าท่าน โดยมีรายช่ือดังนี้ 

     1. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล 
     2. นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
     3. นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
     4. นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 
     5. นายรักเร่  สําราญร่ืน 

      เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ 
      เม่ือได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ผมอยากเรียนช้ีแจงท่านว่าท่านต้องทํา
      หน้าท่ีอย่างไร คร้ังแรกนั้นตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
      ข้อ 109 บอกว่าการนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
      คร้ังแรก ให้เป็นหน้าท่ีของเลขานุการสภาท้องถิ่นเป็นผู้นัด เพราะฉะนั้น 
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      ผมจะขออนุญาตเรียนประธานสภาเทศบาลเป็นผู้นัด ดังนั้นผมขออนุญาต
      เรียนท่านว่านัดตั้งแต่วันท่ี 15 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น.  
      ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ซ่ึงผมจะให้ทางเจ้าหน้าท่ีทําหนังสือเรียนเชิญ
      ท่านเป็นทางการอีกคร้ังหนึ่งครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ก็ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล                      ร่างข้อบัญญัติทําหน้าท่ีได้ตั้งแต่วันท่ี 15 สิงหาคม 2555 ถึงวันท่ี 21 
      สิงหาคม 2555  

มติที่ประชุม      - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จํานวน 5 ท่าน  
      เป็นคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการ 
      แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ) ได้แก่ 1. นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล, นายนรินทร์  
      เจนจิรวัฒนา, นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล, นายทศพร  รติยานุวัฒน์,  
      นายรักเร่  สําราญรื่น 

ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติอื่น ๆ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเร่ืองท่ีจะฝากไปยัง 
ประธานสภาเทศบาล                  คณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ ครับ  

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์    - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 
      เขต 3 เร่ืองคลองหน้าท่าวัดโขดใต้ ขณะนี้ตื้นเขินด้วยต้นปรงเต็มคลอง 
      และส่งกล่ินเหม็น มีชาวบ้านร้องฝากผมมาครับ ให้ผู้บริหารช่วยตอบด้วยครับ 
      อีกเร่ืองหนึ่งคือเป็นเร่ืองของกฎจราจรระหว่างหน้าวัดไปโรงเรียน และแยก
      ออกถนนใหญ่ ซ่ึงจะมีเลนอยู่บริเวณไฟแดงและไปได้สองเลน มีชาวบ้านบ่น
      มาว่าไม่รู้ว่าจะโดนรถชนเม่ือไร ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง
      ผู้บริหารไปถึงตํารวจด้วยครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล               

นายวิโรจน์  มโนพรศิ่ริกุล    - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 
      เขต 1 ผมมีเร่ืองอยู่ 3 – 4 เร่ืองท่ีอยากจะฝากท่านประธานสภาเทศบาล
      ผ่านไปยังผู้บริหาร เร่ืองแรกขอสอบถามความคืบหน้าเก่ียวกับการซ่อมบํารุง
      กล้อง CCTV ว่าขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง ไปถึงไหนแล้ว และได้จัดหาผู้รับจ้าง
      หรือคนท่ีจะมาซ่อมกล้อง CCTV ท่ีเสียนั้น ขณะนี้ไปถึงไหนแล้ว เพราะว่ามี
      ความจําเป็นครับ กล้อง CCTV นั้นใช้ประโยชน์ในการดูความเคล่ือนไหว 
      และบางคร้ังมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมา เช่นล่าสุดท่ีมีโจรปล้นธนาคารท่ีโฮมโปร 
      ก็ต้องอาศัยกล้อง CCTV ในการติดตามผู้กระทําผิด เพราะฉะนั้นผมขอความ
      คืบหน้าตรงนี้ว่าผู้บริหารได้ดําเนินไปถึงขั้นไหนแล้วครับ เร่ืองท่ีสองคือขอ
      ความคืบหน้าในเร่ืองของการท่ีจะร้ือศาลาประชาคม และสร้างเป็นห้อง
      ประชุมสภาเทศบาลนครระยองแห่งใหม่ว่าขณะนี้แบบ หรือว่าอยู่ในขั้นตอน
      ของการดําเนินการขั้นไหนแล้ว เพราะไม่ทราบว่าจะทันสมัยประชุมหน้า
      หรือไม่ หรือว่าจะต้องรอให้อีกส่ีปีข้างหน้า เร่ืองท่ีสามเป็นข้อเสนอแนะคือ
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      ผมอยากจะสอบถามในเร่ืองของรถดับเพลิงของเทศบาล เนื่องจากปัจจุบัน
      ในเขตเทศบาลนครระยองนั้นค่อนข้างจะแออัด และปัจจุบันมีอาคาร 
      ก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นอาคารสูง จะสังเกตเห็นว่ามีคอนโดมีเนียม
      ค่อนข้างมาก ก็ไม่ทราบว่าขีดความสามารถรถดับเพลิงของเทศบาลนคร
      ระยองสามารถท่ีจะดับเพลิงตึกสูง ๆ ได้ขนาดไหน ถ้าหากไม่มีก็อยากให้ทาง
      ผู้บริหารลองหาทางดูว่าเราจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรบ้าง เร่ือง
      สุดท้ายครับท่านประธานสภาเทศบาล คือเม่ือเร่ิมการประชุมคร้ังแรกของ
      วันนี้ท่ีท่านประธานสภาเทศบาลบอกว่าทางกองวิชาการและแผนงานได้ทํา
      เก่ียวกับเอกสารได้ค่อนข้างสมบูรณ์ ผมเองก็เห็นด้วยอย่างท่ีได้เรียนให้ท่าน
      ประธานสภาเทศบาลทราบ เพียงแต่ผมมีข้อเสนอแนะว่าเป็นไปได้หรือไม่
      หากจะเปล่ียนจากเอกสารในรูปของกระดาษ เปล่ียนไปเป็นเทคโนโลยี
      สมัยใหม่คือใช้เป็นแทบเล็ต ซ่ึงผมว่าในปัจจุบันเคร่ืองท่ีว่านี้ก็ราคาไม่ค่อย
      แพงเท่าไร การใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยาก เคร่ืองก็เล็ก ๆ เราสามารถใช้งานได้ตลอด 
      หากเราใช้แทบเล็ตนี้ผมคิดว่าใช้งบประมาณไม่มาก และให้คนมาสอนคิดว่า
      ใช้เวลาในการสอนไม่เกินคร่ึงวันทุกคนทําได้หมด เป็นข้อเสนอแนะนะครับ
      ว่าเราอยู่ในยุคของการพัฒนาการเปล่ียนแปลงโลก เราควรให้ทันโลกสักนิด
      หนึ่งในฐานะท่ีเราเป็นเทศบาลนคร เป็นพ่ีใหญ่ของเทศบาลต่าง ๆ ขอบคุณครับ 
      ท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล   
ประธานสภาเทศบาล             เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ ครับ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ    - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน 
      ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 เม่ือตอน
      เร่ิมประชุมผมคิดจะอภิปรายเร่ืองงบประมาณรถดับเพลิงเหมือนกัน  
      ต้องเรียนขอบคุณคณะผู้บริหารท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญเนื่องจากผมเคยได้
      อภิปรายเม่ือสมัยท่ีแล้วว่ารถดับเพลิงขนาดเล็ก ซ่ึงท่านก็ได้ให้ความกรุณา
      บรรจุเข้าวาระในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แต่ท่านประธานสภาเทศบาลครับ 
      ผมก็ยังมีเร่ืองท่ีจะนําเสนอฝากท่านประธานสภาเทศบาลถึงคณะผู้บริหาร
      เก่ียวกับรถดับเพลิง เนื่องจากว่าผมได้ลงพ้ืนท่ีร่วมในการฝึกซ้อมเก่ียวกับการ
      บรรเทาอัคคีภัย ได้พบกับปัญหาหลายอย่างรวมถึงการปฏิบัติงานจริงใน
      สถานท่ีจริง ทุกวันนี้ต้องบอกว่าอุปกรณ์วัสดุต่าง ๆ ท่ีเป็นเช้ือเพลิงนั้นน้ํา
      ธรรมดาดับไม่ได้แล้ว ต้องอาศัยโฟมเป็นอุปกรณ์ดับไฟ ซ่ึงเทศบาลนครระยอง 
      ยังไม่มี เพราะฉะนั้นผมถึงอยากให้เล็งเห็นความสําคัญตรงนี้ เนื่องจากว่า 
      เม่ือเร็ว ๆ นี้มีเหตุการณ์ท่ีปากน้ํา เกิดไฟไหม้เรือประมง ผมไปถึงท่ีเกิดเหตุ
      และมีรถน้ํา เจ้าหน้าท่ีพร้อม ใช้เวลารวดเร็วมาก คือสิบนาทีก็ถึงท่ีเกิดเหตุ 
      ร่วมดับอยู่ประมาณเกือบสิบนาที ปรากฏว่ามันดับไม่ได้ต้องอาศัยโฟมฉีด 
      ติดต่อไปทางบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ขออนุญาตเอ่ยนามครับ  
      ซ่ึงกว่าจะส่งมาได้ก็ใช้เวลาจากบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) มาถึงจุด
      เกิดเหตุประมาณ 27 นาที ปรากฏว่าเรือไหม้หมดแล้ว ใต้ทองเรือไม่เหลือแล้ว 
      เพราะฉะนั้นในจุดนี้เองท่ีทําให้ผมอยากจะนําเสนอท่านประธานสภาเทศบาล 
      ผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าส่ิงสําคัญเก่ียวกับรถดับเพลิงนั้นอยากให้จัดหา
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      งบประมาณมาจัดซ้ือรถฉีดโฟม เนื่องจากว่ามันเป็นสองระบบคือฉีดน้ําก็ได้ 
      ฉีดโฟมก็ได้ คือในเวลาปกติก็ใช้น้ําได้ หรือจะใช้โฟมก็ได้ จึงกราบเรียนฝาก
      ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารในเร่ืองนี้ด้วยครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ   
ประธานสภาเทศบาล             เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
      คุณสมชาย  แสงสุขขา ครับ   

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยอง เขต 3 ก่อนอ่ืนต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีท่ีรับปาก
      ว่าจะจัดหารถดูดท่อมาอีกหนึ่งคัน ผมมีเร่ืองให้ทางผู้บริหารพิจารณาคือเร่ือง
      ของรถดูดส้วม ซ่ึงได้ข่าวจากชาวบ้านบ่นมาให้ผมฟังว่าขณะนี้รถดูดส้วมท่ี
      ประมูลได้มันอยู่ในเขตมาบตาพุด คิดราคาแพงมาก เม่ือก่อนเคยดูดราคาอยู่ท่ี
      ประมาณ 300 – 400 บาท ปัจจุบันราคาเป็นพันบาท ขอให้ท่าน 
      นายกเทศมนตรีพิจารณาตรงนี้ด้วยว่าทําไมแพงกว่าเดิม จึงเรียนฝากท่าน
      ประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา   
ประธานสภาเทศบาล             ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่  สําราญร่ืน ครับ  

นายรักเร่  สําราญร่ืน  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายรักเร่  สําราญร่ืน สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลนครระยอง เขต 4 ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารขณะนี้ท่ีหัวสะพาน
      ปากน้ํามีป้ายจราจรห้ามเล้ียว แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีไปดําเนินการ ซ่ึงมีคณะกรรมการ 
      ชุมชนปากน้ําช่วงเช้าออกมาอํานวยความสะดวกให้ ไม่ให้รถเล้ียวย้อนศรไปทาง
      ฝ่ังขวา ซ่ึงขณะนี้มีป้ายจํานวน 3 ป้ายแล้ว ชาวบ้านฝากขอบคุณมา แต่หากจะ
      ให้ดีควรมีเจ้าหน้าท่ีไปยืนสักเดือนหนึ่งก็คงจะดี และป้ายตรงท่ีเล้ียวซ้ายลง
      มาถึงอนามัย ซ่ึงจะต้องเล้ียวขึ้นทะเล แต่ป้ายหันไปทางซ้ายไม่ได้หันไปทางทะเล 
      เห็นควรทําป้ายตรงนั้นเพ่ิมอีก 2 ป้าย เพ่ือให้เล้ียวออกไปทางทะเล เร่ืองท่ีสอง
      คือท่ีบริเวณหลังอนามัยศูนย์จําหน่ายสินค้าปัจจุบันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
      มากมาย การเต้นแอโรบิคก็งดไป เพราะห้องน้ําพังใช้การไม่ได้มานานแล้ว  
      อยากฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าจะมีโอกาสปรับปรุง
      ภูมิทัศน์หรือไม่ หากมีโอกาสก็อยากจะให้มีห้องน้ํา เพราะในเร็ว ๆ นี้ก็จะมีการ
      ออกกําลังกายเต้นแอโรบิคอีก เร่ืองท่ีสามคือเร่ืองของถังขยะอินทรีย์ ขณะนี้
      สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมได้ดําเนินการในเร่ืองของการเก็บขยะ
      ท่ัวไปดีขึ้น คือมีรถเล็กเข้าไปเก็บขยะในซอย ต้องขอชมทางกองสาธารณสุขและ
      ส่ิงแวดล้อมไว้ แต่ก็มีเร่ืองฝากมาในเร่ืองของการเก็บขยะอินทรีย์หรือถังข้าวหมู 
      ซ่ึงขณะนี้ถังท่ีให้ชาวบ้านใช้ใส่ขยะอินทรีย์ชํารุดแตก เวลาท่ีเขาต้องการจะได้ถัง
      ใหม่ต้องจดบ้านเลขท่ีมาให้กับคนเก็บ และต้องเอาถังเก่ามาด้วยถึงจะได้ถังใหม่ไป 
      เกิดความยุ่งยาก ชาวบ้านในเขตชุมชนปากน้ํา 1 และชุมชนปากน้ํา 2 ฝากบอก
      มาว่ากว่าจะได้ถังใหม่มาก็ลําบากเหลือเกิน และเร่ืองของถุงพลาสติกท่ีเอาไป
      ผลิตน้ํามันชาวบ้านก็เก็บคัดแยกไว้ให้แล้ว แต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าท่ีไปเอา อยากจะ
      ฝากไว้ว่าให้ชาวบ้านเขาสะดวกสบายหน่อย หากชาวบ้านเขาได้ถังแล้วเขาจะได้
      แยกขยะอินทรีย์ให้เทศบาล ไม่เช่นนั้นเขาก็จะนําขยะอินทรีย์ไปท้ิงถังใหญ่ซ่ึงจะ
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      ทําให้เกิดกล่ินเหม็นได้  จึงขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร
      ด้วยครับ ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่  สําราญร่ืน    
ประธานสภาเทศบาล             ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  
      ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านท่ีได้เสนอแนะ และข้อสังเกต
      หลาย ๆ อย่าง ท่านแรกท่ีได้เสนอแนะเก่ียวกับคลองหน้าท่าวัดโขดใต้ ผมจะ
      ให้เจ้าหน้าท่ีลงไปดูว่าต้องแก้ไขด้วยวิธีใด ส่วนเร่ืองสามแยกไฟแดงออคิด
      ด้านล่างทางกองช่างกําลังลงไปสํารวจอยู่ว่าฟุตบาทท่ีว่ากว้างประมาณเมตร
      กว่า ๆ นั้นจะปรับฟุตบาทใหม่ท้ังสองด้านเลย ให้หดไปข้างละเมตร ทางกองช่าง
      เสนอแนะแล้วว่าน่าจะแก้ไขปัญหาจราจรได้ค่อนข้างจะดีขึ้นในระดับหนึ่ง  
      จึงให้ทางกองช่างไปสํารวจดูว่าจะใช้งบประมาณเท่าไร หากไม่มากจนเกินไป
      คิดว่างบเพ่ิมเติมนี้น่าจะลงไปแก้ไขให้ได้ ส่วนท่านท่ีสองท่ีเสนอแนะและ
      สอบถามเก่ียวกับเร่ืองกล้อง CCTV นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างเชิญบริษัทแห่ง
      หนึ่งได้มาทดลองให้ดู ซ่ึงขณะนี้กําลังทําการทดลองอยู่โดยทําการติดตั้ง
      กล้องเดิม และปรับปรุงติดตัวสัญญาณ โดยทางบริษัทมาติดตั้งให้ฟรีให้ดู
      ประมาณ 2 เดือน ซ่ึงผมสามารถดูจากทางโทรศัพท์ได้เลย ส่วนเร่ืองศาลา
      ประชาคมนั้นอยู่ระหว่างท่ีทางกองช่างกําลังออกแบบอยู่ คาดว่าเสร็จทันใน
      สมัยของผู้บริหารชุดนี้ครับ ส่วนเร่ืองรถดับเพลิงบันไดเล่ือนนั้นปัจจุบันยัง
      พอใช้การได้อยู่ แต่ก็มีซ่อมบ้างเล็กน้อย ความสูงได้ถึงประมาณ 8 – 10 ช้ัน  
      ซ่ึงยังพอดูแลได้อยู่ ผมเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าหากมีงบประมาณเพียงพอ
      อยากจะจัดหารถบันไดเล่ือนเพ่ิมเติมอีกหนึ่งคัน เพราะปัจจุบันคอนโดขนาด
      สูงขึ้นกันค่อนข้างมาก ส่วนเร่ืองแทบเล็ตก็จะรับไว้พิจารณา ซ่ึงก็อยากให้ 
      ทุกท่านมีแทบเล็ตไว้ใช้ ส่วนเร่ืองรถดับเพลิงชนิดรถโฟมท่ีท่านสมาชิกสภา
      เทศบาล ซ่ึงเคยมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลหารือกับผมเหมือนกันว่าอยากจะ
      ได้รถโฟม ผมก็ได้หารือไปยังหัวหน้า รปภ. ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
      ซ่ึงมีรถโฟมใช้ค่อนข้างมาก ได้ขอข้อเสนอแนะจากเขาซ่ึงเขาบอกว่าหาก
      ตอนนี้จะตั้งงบประมาณซ้ือหนึ่งคันถ้าคันละไม่เกิดสิบล้านก็อย่าไปซ้ือเพราะ
      หากซ้ือมาแล้วระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีก็อาจจะไม่ได้ใช้อีกเลย เพราะมีหลาย
      แห่งท่ีซ้ือไปแล้วระยะเวลาไม่ถึงปีก็ใช้งานไม่ได้แล้ว และทุกวันนี้ก็ซ่อมไม่ได้ 
      เพราะหากจะซ้ือต้องกล้าซ้ือซ่ึงคันหนึ่งราคาอยู่ท่ีประมาณส่ีสิบห้าล้านบาท 
      เขาบอกว่าทําเอ็มโอยูดีกว่าครับ ทําเอ็มโอยูกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
      และบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ด้วย เวลาเกิดเหตุก็แจ้งได้เลย โดยให้
      รถของบริษัทดังกล่าวออกมาช่วยจะดีกว่า เนื่องจากโฟมนั้นมีอายุการใช้งาน 
      หากซ้ือมาเก็บไว้นานไปจะเสีย ซ่ึงขณะนี้เทศบาลนครระยองกับบริษัท ไออาร์พีซี 
      จํากัด (มหาชน) ได้ทําเอ็มโอยูร่วมกันแล้ว อีกระยะหนึ่งคิดว่าน่าจะทํา
      ร่วมกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ด้วย ส่วนเร่ืองรถดูดส้วมนั้นผมจะ
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      ประสานทางสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมดูว่าทําไมถึงแพง ให้เขา
      ปรับราคาลงมาบ้าง ส่วนท่ีเสนอแนะมาเร่ืองหลังอนามัยปากน้ํานั้นจะให้ 
      ทางกองช่างลงไปดูว่าต้องปรับปรุงอย่างไรบ้าง ส่วนเร่ืองถังขยะอินทรีย์
      ขณะนี้บริษัทผู้รับจ้างกําลังซ้ือจะมาเปล่ียนให้อยู่ จึงกราบเรียนท่านประธาน  
      สภาเทศบาลผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับ
      ท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ ท่านนายกเทศมนตรี ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลประสงค์    
ประธานสภาเทศบาล             จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติม วันนี้สภา 
      เทศบาลนครระยอง ก็ได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
      ผมขอขอบคุณทางคณะท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
      ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   

(ปิดประชุมเวลา 16.30  น.) 
 

            (ลงช่ือ)            มนตรี  นันตติกูล            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

            (ลงช่ือ)        วรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์        ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์) 

                                        (ลงช่ือ)    ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงช่ือ)      พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธ์ิ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธ์ิ)    

         (ลงช่ือ)      ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

         (ลงช่ือ)           อนุสรณ์  สุรนารถ           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 
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           (ลงช่ือ)                                            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                       เลขานุการสภาเทศบาล 
 

            (ลงช่ือ)                                         ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์) 
 

                                        (ลงช่ือ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

 

         (ลงช่ือ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธ์ิ)    

 

         (ลงช่ือ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 

         (ลงช่ือ)                                           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
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