
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 

วันที่  14 สิงหาคม 2557 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

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

 



 2 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
2. นายสุธน ซื่อประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
3. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
4. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
10. นายไพรัตน์ วังบอน แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
11. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
12. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
13. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
14. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
15. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
16. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝุายปกครอง 
17. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
18. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
19. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝุายงบประมาณ 
20. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
21. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา 
22. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝุายบริหารยุทธศาสตร์ 
23. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหน้าฝุายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
24. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น.  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                                             วันนี้เปน็การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
                                             ประจ าปี พ.ศ. 2557 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเรียนเชิญ 
                                            ประธานสภาเทศบาลนครระยอง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็น 
                                            ประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี                                                                            
ประธานสภาเทศบาล                      ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ท่านสื่อมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ 
  ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
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  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2557  บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 
  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการเปิดประชุม

   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศเรียกประชุมด้วยครับ 

นายมนตรี  นันตติกูล  -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยองเรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2557 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

  นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557  
  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี 2557  ตั้งแต่วันที่ 10  
  สิงหาคม  2557 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  สมัยประชุม 
  สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2557 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแต่วันที่  
  10 สิงหาคม 2557  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

        ประกาศ  ณ  วันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา 
  ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล      

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ผมมีเรื่องแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล   ให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ ดังนี้ 
   เรื่องแรก บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
       1. นางสาววัชรีย์  ชิตเจริญ  ผู้สอบแข่งขันได้ ล าดับที่ 6 ในต าแหน่ง  

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับ 3  
  งานจัดท างบประมาณ ฝุายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน  
  เทศบาลนครระยอง 

     2. นายวิเชียร  นามวัฒน์  ผู้สอบแข่งขันได้ ล าดับที่ 7 แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ 3 งานเร่งรัดและพัฒนารายได้  
  ฝุายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ส่วนพัฒนารายได้ ส านักการคลัง  
  เทศบาลนครระยอง 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป  

  เรื่องท่ีสอง  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นพนักงาน 
  เทศบาล คือ นางสาวอุษณี  โสธนะ ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ  
  ฝุายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอ านวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล 
  และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ 5 งานพัฒนาชุมชน    
  ฝุายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป  
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     เรื่องที่สาม บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล  

  จ านวน 4 ราย ได้แก่  
     1. นางสาวขจรพรรณ  รักผล ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 14  

  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล               
  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

2. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์  แสงทะมาตร ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 9  
  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล        
  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป  

3. นายไพฑูรย์  กล้าหาญ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ ล าดับที่ 10                
  วุฒิการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร  
  4 ปี) แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง                  
  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

4. นางสาวกมลเนตร  หาสุข ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ ล าดับที่ 16             
  วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  การอาหาร (หลักสูตร 4 ปี) และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู แต่งตั้งให้ 
  ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา  
  เทศบาลนครระยอง 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป  

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  )  

มติที่ประชุม      - รับทราบ                     

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2  
  ประจ าปี พ.ศ. 2557 ครั้งท่ี 1/2557  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน  2557  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
ประธานสภาเทศบาล                สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 6  
   มิถุนายน  255 7 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงาน 

  การประชุม  ขอเชิญครับ  

  ( -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
       เหน็สมควรให้รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
     สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1/2557      

  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557  โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

  - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม    - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ     
  สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2557 ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน  2557  
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ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติเรื่องขอให้พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตีราคา 
                       ปานกลางของที่ดิน 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขอให้พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อ  
ประธานสภาเทศบาล    ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน 

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
  นครระยอง  เพ่ือขอให้พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ   
  เป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ  ขอให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือกและเสนอ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 2  คน  เป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน   

  เหตุผล  ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543   
  หมวด 2 การตีราคาปานกลางของที่ดิน  

มาตรา 14 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 
  ให้มีหน้าที่พิจารณาการตีราคาปานกลางตามมาตรา 13 คณะกรรมการนั้น 
  ประกอบด้วยบุคคลในท้องที่ดังต่อไปนี้    

(2)  ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด 
  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายอ าเภอท้องที่ ผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย  
  หนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งได้รับเลือกจากสภาท้องถิ่น 

ดังนั้นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินในเขตองค์กรปกครอง  
  ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งตามมาตรา 14(2) ประกอบด้วย  

1.  ปลัดจังหวัด 
2.  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 
3.  นายอ าเภอท้องที่ 
4.  ผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย 1 คน 
5.  ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ซึ่งได้รับเลือกจากสภาท้องถิ่น 

 

จึงเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาคัดเลือกและ 
  เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2  คน  เป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลาง 

        ของท่ีดนิ เพ่ือทีเ่ทศบาลจะไดด้ าเนนิการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธาน  
  สภาเทศบาล ท่านประธานสภาเทศบาลครับในญัตตินี้ใน ข้อ 5 ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  2 คน ซึ่งจะให้สภาท้องถิ่นพิจารณาเลือกและอนุมัตินั้น ผมได้ไปติดต่อกับ  
  ทั้ง 2 ท่าน จากหน่วยราชการคือจากท่านธนารักษ์จังหวัด ซึ่งผมถือว่าเป็น 
  ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับเรื่องที่ดินในเขตองค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น ซึ่งทางท่านธนารักษ์จังหวัดได้เสนอชื่อ นายชาญชัย  ศิริรุ่งสกุลวงศ์ 
  ต าแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินช านาญการ มาให้เทศบาลเพื่อพิจารณา  
  ส่วนอีกหนึ่งท่านผมได้ไปติดต่อกับท่านประธานหอการค้าจังหวัดระยอง  
  คือ นางอนุชิดา  ชินศิระประภา แต่ทางประธานหอการค้าบอกว่าขอให้ 
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  ก าหนดเป็นต าแหน่งจะดีกว่า เพื่อที่ต่อไปหากมีการเปลี่ยนแปลงประธาน 
  หอการค้าคนใหม่ ทางสภาเทศบาลนครระยองจะได้ไม่ต้องมาท าการ  
  คัดเลือกใหม่อีก ซึ่งทางหอการค้ายินดีที่จะให้ต าแหน่งประธานหอการค้า  
  จังหวัดระยองเพ่ือมาเป็นคณะกรรมการในชุดนี้ จึงขอน าเสนอจ านวน 2 ท่าน  
  เพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองได้พิจารณา คือ 1. นางอนุชิดา  ชินศิระประภา  
  ต าแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 2. นายชาญชัย  ศิริรุ่งสกุลวงศ์  
  ต าแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินช านาญการ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามที่ท่านนายกเทศมนตร ี
ประธานสภาเทศบาล                      ได้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ต าแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ซึ่งปัจจุบัน  

  คือ นางอนุชิดา  ชินศิระประภา และท่านที่สอง คือ นายชาญชัย  ศิริรุ่งสกุลวงศ์  
  ต าแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินช านาญการ เพื่อมาเป็นคณะกรรมการ 
  ตีราคาปานกลางของที่ดิน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
      หรอืไม่ครับ  ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการ
      ตีราคาปานกลางของที่ดิน จ านวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี ้
     1. นางอนุชิดา  ชินศิระประภา  

   ต าแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดระยอง  
2. นายชาญชัย  ศิริรุ่งสกุลวงศ์  
   ต าแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินช านาญการ  

มติที่ประชุม      - เห็นชอบให้ นางอนุชิดา  ชินศิระประภา ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
  และนายชาญชัย  ศิริรุ่งสกุลวงศ์ นักประเมินราคาทรัพย์สินช านาญการ  

      เป็นคณะกรรมการ ตีราคาปานกลางของที่ดิน 

ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                        พ.ศ. 2558  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ      
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

  เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ด้วยนายกเทศมนตรีมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง  
  เพ่ือขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
  งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
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  หลักการ    ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2558  ดังนี ้

1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ านวน  554,770,000 บาท   
  (ห้าร้อยห้าสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  แยกรายละเอียดตาม 
  แผนงาน  ดังนี้ 
  ด้าน บริหารทั่วไป 

      แผนงาน  บริหารงานทั่วไป          ยอดรวม   84,752,800 บาท 
      แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน     ยอดรวม   17,049,900 บาท 

  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
      แผนงาน  การศึกษา             ยอดรวม 208,570,700 บาท 
      แผนงาน  สาธารณสุข                    ยอดรวม  46,625,600 บาท  
      แผนงาน  เคหะและชุมชน            ยอดรวม 134,652,000 บาท 
      แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม  10,924,200  บาท 
      แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรม 

  และนันทนาการ                    ยอดรวม  18,374,600 บาท 

  ด้าน  การเศรษฐกิจ 
      แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา     ยอดรวม       281,000 บาท 
      แผนงาน  การพาณิชย์             ยอดรวม    2,334,300 บาท  

  ด้าน  การด าเนินงานอ่ืน 
      แผนงาน  งบกลาง             ยอดรวม  31,204,900 บาท  

2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง  
  จ านวน  2,093,600 บาท (สองล้านเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)   

3. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล   
  จ านวน  35,265,600 บาท (สามสิบห้าล้านสองแสนหกหมื่นห้าพัน- 
  หกร้อยบาทถ้วน) 

  เหตุผล   เพ่ือให้เทศบาลนครระยองมีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  งบประมาณ พ.ศ. 2558   ใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของ 
  คณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร-ระยอง 3 ปี   
  (พ.ศ. 2558 - 2560)   และขอรายงานฐานะการคลังและสาระส าคัญ 
  ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558   
  ดังต่อไปนี้ 

  ฐานะการคลังของเทศบาล 

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

    ด้านรายรับ ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556   
     รวมฉบับเพ่ิมเติม จ านวน 534,815,100 บาท (ห้าร้อยสามสิบสี่ล้านแปด- 
     แสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) มีรายรับจริง จ านวน 564,359,865.66 บาท   
     (ห้าร้อยหกสิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาท- 

    หกสิบหกสตางค์) รายรับสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ จ านวน 29,544,765.66 บาท    
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    (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์)   
      หรือคิดเป็นร้อยละ 5.52    

     ด้านรายจ่าย  เทศบาล ฯ ใช้จ่ายเงินไปทั้งสิ้น จ านวน  510,455,064.85 บาท          
    (ห้าร้อยสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันหกสิบสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์)   
    รายจ่ายต่ ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้  จ านวน  24,360,035.15  บาท   
      (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นสามสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์) หรือคิดเป็น 
    ร้อยละ 4.55  (ประมาณการรายรับ – รายจ่ายแบบสมดุล)    

     โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ  
      และการรับจัดสรร เงินรายได้จากส่วนกลางสูงกว่าประมาณการรายรับ 

    ที่ตั้งไว้ จึงมีการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จ านวน 1 ฉบับ   
      ส าหรับการใช้จ่ายงบประมาณ  ได้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรัดกุม   
     มีประสิทธิภาพ   เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
    และเกิดประโยชน์สูงสุด 

      ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ในระยะเวลาเก้าเดือนที่ผ่านมา  เทศบาล ฯ มีรายได้  
  จ านวน 489,409,698.77 บาท  (สี่ร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนเก้าพัน- 
  หกร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 88.20    
  ของประมาณการรายรับ 554,870,000 บาท (ห้าร้อยห้าสิบสี่ล้านแปด- 
  แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ด้านรายจ่ายเทศบาลใช้จ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพัน 
  ไปแล้ว จ านวน 343,156,088.75 บาท (สามร้อยสี่สิบสามล้านหนึ่งแสน- 
  ห้าหมื่นหกพันแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 61.84          
  คาดว่าการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินงบประมาณจะเป็นไปตาม 
  เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ปัจจุบัน  เทศบาลนครระยองมียอดเงินสะสม จ านวน  301,276,180.30 บาท     
  (สามร้อยเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสาม- 
  สิบสตางค์) ฝากไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  
  อีกจ านวน 53,811,210.64  บาท  (ห้าสิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่น- 
  หนึ่งพันสองร้อยสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) เทศบาลนครระยองมีภาระการ 
  ช าระหนี้เงินกู้ คงเหลือ 1 สัญญา เป็นเงิน 1,889,845 บาท (หนึ่งล้าน- 
  แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดที่จะ 
  น าเสนอดังต่อไปนี้ 

สาระส าคัญของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 

    เทศบาลนครระยองได้ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น  
  เป็นเงิน 554,770,000 บาท (ห้าร้อยห้าสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น- 
  บาทถ้วน) แยกเป็นรายรับทั่วไป จ านวน 380,500,000 บาท  
  (สามร้อยแปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) และรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ด้านการศึกษา สวัสดิการสังคม และสาธารณสุข จ านวน 72,130,000 บาท   
  (เจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  และรายรับจากเงินอุดหนุน 
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  ทั่วไป ส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นเงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า  
  จ านวน 102,140,000 บาท  (หนึ่งร้อยสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  
  ส าหรับในส่วนของรายรับทั่วไป มีการประมาณการรายรับลดลงจากปีก่อน  
  จ านวน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็น 
  ร้อยละ1.68 โดยคาดการณ์ว่าภาษีจัดสรรจากรัฐบาลและเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท าจะได้รับ 
  ลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาการเมือง 
  ในประเทศ และเม่ือพิจารณาจากยอดรายรับจริงในปีปัจจุบันก็ยังต่ ากว่า 
  ประมาณการรายรับที่ตั้งไว้  

             ส าหรับนโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณในปี พ.ศ. 2558  
  คณะผู้บริหารยังคงมีนโยบายในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า  
  โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่น โดยยังคงให้ 
  ความส าคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ให้มีความยั่งยืน การจัดโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการศึกษาและการเข้าถึง 
  การรักษา พยาบาลอย่างเท่าเทียมเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
  สังคมมีสุข รวมทั้งการตั้งงบประมาณรองรับให้เพียงพอส าหรับกรณีเกิดเหตุ  
  ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดข้ึน การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผน  
  เผชิญเหตุต่าง ๆ ในพ้ืนที่เสี่ยงทั้งด้านอัคคีภัย อุทกภัยและวาตภัย เป็นต้น  
  ทั้งนี้ เพื่อลดระดับความสูญเสียอันอาจเกิดข้ึน รวมทั้งการก าหนดนโยบาย 
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคภาคีเครือข่าย  และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  
  ให้ได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ  
  ประชาชน   ตลอดจนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า 

ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย  จ านวน  554,770,000 บาท  
(ห้าร้อยห้าสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน)  แยกออกเป็น  3 ส่วน คือ 

            1.) การตั้งงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของเทศบาลและเงิน 
  อุดหนุนทั่วไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
  เลือกท า จ านวน 380,500,000  บาท (สามร้อยแปดสิบล้านห้าแสน- 
  บาทถ้วน)  โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายแยกเป็น 

        -  งบบุคลากร จ านวน 121,517,400 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด- 
      ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  31.93 

-  งบด าเนินการ  จ านวน 150,931,700 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบ- 
  ล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 39.67 

-  งบลงทุน  จ านวน  75,976,900 บาท  (เจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสน- 
      เจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  19.97 

-  งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,480,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปด- 
      หมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.39  

-  งบรายจ่ายอื่น  จ านวน  30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)   
  หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.01 

-  และเป็นรายจ่ายงบกลาง จ านวน 30,564,000 บาท  
  (สามสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  8.03 
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              2.)  การตั้งงบประมาณรายจ่าย  จากเงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ด้านการศึกษา สวัสดิการสังคมและสาธารณสุข จ านวน 72,130,000 บาท   
  (เจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่น-บาทถ้วน)  โดยตั้งงบประมาณรายจ่าย 
  แยกเป็น 

    -  งบบุคลากร จ านวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   
  หรือคิดเป็น ร้อยละ  0.25 

- งบด าเนินการ จ านวน 49,226,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านสองแสน- 
      สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ  68.25 

-  งบลงทุน จ านวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)   
  หรือคิดเป็นร้อยละ 1.66  

- งบเงินอุดหนุน จ านวน 21,059,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าหมื่น- 
  เก้าพันบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  29.20 

    -  และเป็นรายจ่ายงบกลาง   จ านวน  465,000  บาท (สี่แสนหก- 
    หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64  

3.)  การตั้งงบประมาณรายจ่าย  จากเงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป    
  ส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา  เป็นเงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า   
  จ านวน  102,140,000 บาท  (หนึ่งร้อยสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)   
  โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายแยกเป็น 

    -  งบบุคลากร  จ านวน  101,870,500  บาท  (หนึ่งร้อยเอ็ดล้าน- 
     แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  99.74 

-  งบด าเนินการ  จ านวน  93,600 บาท  (เก้าหมื่นสามพันหกร้อย- 
      บาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  0.09 

-  และเป็นรายจ่ายงบกลาง  จ านวน 175,900  บาท (หนึ่งแสน- 
      เจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  0.17 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง   ประมาณการ 
  รายรับไว้  จ านวน  2,093,600 บาท (สองล้านเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)    
  โดยน ามาตั้งเป็นรายจ่ายทั้งจ านวนแยกรายละเอียดได้ดังนี้ 

    -  งบบุคลากร จ านวน 461,400 บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่- 
     ร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 22.04  

-  งบด าเนินการ จ านวน 977,800 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน- 
      แปดร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  46.70 

-  งบลงทุน จ านวน 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
  หรือคิดเป็นร้อยละ 26.27 

-  และเป็นรายจ่ายงบกลาง  จ านวน 104,400 บาท (หนึ่งแสนสี่- 
  พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  4.99 
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล  ประมาณการ 
  รายรับไว้  จ านวน  52,001,500 บาท  (ห้าสิบสองล้านหนึ่งพันห้าร้อย- 
  บาทถ้วน)  โดยน ามาตั้งเป็นรายจ่ายทั้งสิ้น จ านวน  35,265,600 บาท   
  (สามสิบห้าล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  แยกรายละเอียดได้ดังนี้          

-  งบบุคลากร จ านวน 2,506,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกพัน- 
  บาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  7.11 

-  งบด าเนินการ จ านวน  1,918,500 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่ง- 
      หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 5.44  

-  งบลงทุน จ านวน 59,500 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)     
  หรือคิดเป็นร้อยละ  0.17 

-  งบรายจ่ายอื่น จ านวน 23,643,500  บาท (ยี่สิบสามล้านหก- 
  แสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 67.04  

-  และเป็นรายจ่ายงบกลาง จ านวน 7,138,100 บาท (เจ็ดล้าน- 
  หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ  20.24 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2558  
  จ านวน 554,770,000 บาท (ห้าร้อยห้าสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น- 
  บาทถ้วน)  จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครระยอง   
  (พ.ศ. 2556 – 2560) ทั้ง  6  ยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ 
   ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืนและสมดุล จ านวน 75,176,900 บาท  
       (เจ็ดสิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ  13.55 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค/ 
  โครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมืองที่ได้มาตรฐาน จ านวน 76,756,100 บาท  
  (เจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 13.83 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาคนให้มีความรู้และมีคุณธรรม 
  จริยธรรม  จ านวน  226,945,300  บาท  (สองร้อยยี่สิบหกล้านเก้าแสน- 
  สี่หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 40.91 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง 
  และมีสุขภาวะที่ดี จ านวน 51,458,900 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสี่แสนห้า- 
  หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 9.28    

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้มีความอบอุ่น  
  เข้มแข็ง มั่นคงและปลอดภัย จ านวน 44,029,600 บาท (สี่สิบสี่ล้านสอง- 
  หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) หรือ คิดเป็นร้อยละ 7.94 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการเมืองและองค์กรเทศบาล   
  ให้มีความเป็นธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่ทันสมัยได้มาตรฐานภายใต้การ 
  มีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 80,403,200  บาท (แปดสิบล้านสี่แสน- 
  สามพันสองร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  14.49 

               โดยคณะผู้บริหารได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ปรากฏ 
  อยู่ในแผนพัฒนา  เทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)   
  มาด าเนินการ  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 3  
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  วิธีการจัดท างบประมาณ ข้อ 23 “ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณา 
  ตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นแล้วให้เสนอต่อ 
  คณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงิน  
  งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
  รวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหาร 
  ท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น   
  ภายในวันที่  15  สิงหาคม”  

     จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2558 เพ่ือสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ผมต้องขอกล่าว และชื่นชมเจ้าหน้าที่      
ประธานสภาเทศบาล    กองวิชาการและแผนงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในทุกกองงานที่ได ้

  รวบรวมเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้อย่างสมบูรณ์และ 
  เรียบร้อยท าให้ง่ายต่อการพิจารณาในครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลครับเนื่องจากการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ และมีเอกสารค่อนข้างมาก ผมจึงขอหารือ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าท่านใดมีแนวทางท่ีจะพิจารณาร่างเทศบัญญัต ิ
  งบประมาณรายจ่าย ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอได้ครับ  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ์ ครับ 

นายบุญปลูก  ณีวงษ์   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายบุญปลูก  ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล  

  นครระยอง เขต 4 เนื่องจากร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมีจ านวนมาก 
  ตามท่ีท่านประธานสภาเทศบาลแจ้งให้ทราบ ผมจึงใคร่ขอเสนอให้พิจารณา 
  งบประมาณรายรับก่อน และต่อด้วยพิจารณางบประมาณรายจ่ายทีละ 
  กองงานตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ ขอบคุณครับ   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ์ ตามท่ีท่านสมาชิก      
ประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ์ เสนอให้พิจารณาประมาณการรายรับก่อน  

  และหลังจากนั้นให้พิจารณางบประมาณรายจ่ายทีละกองงาน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าสภาเทศบาล   
  นครระยองแห่งนี้จะพิจารณาประมาณการรายรับก่อน  และหลังจากนั้นจะ 
  พิจารณางบประมาณรายจ่ายของแต่ละกองงาน ผมขอเริ่มจากประมาณการรายรับ  
  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติมถึง 
  ประมาณการรายรับขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์   
  มโนพรศิริกุลครับ  
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นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ และท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
  ขออนุญาตตั้งเป็นข้อสังเกต และขอเสนอแนะในส่วนของรายได้  ในหน้าที่ 27   
  หมวดรายได้จัดเก็บผมมีข้อสังเกตอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นที่หนึ่งภาษีโรงเรือน 
  และท่ีดินประมาณการไว้ที่ห้าสิบห้าล้านบาท ซึ่งจากปีที่แล้วคือปี พ.ศ. 2557  
  อยู่ที่ห้าสิบสองล้านบาท คือจะเพ่ิมข้ึนมาสามล้านบาท ในส่วนนี้เองผมมี 
  ข้อสังเกตที่มีความต้องการจะฝากทางท่านผู้บริหารและทางเจ้าหน้าที่ท่ีมี 
  ส่วนเกี่ยวข้อง คือการจัดเก็บนั้นต้องการให้มีประสิทธิภาพ และมีความละเอียด 
  ให้มากขึ้น เหตุผลคือเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้หากทุกท่านสังเกตให้ดีจะเห็นว่า 
  ในเขตเทศบาลนครระยอง จะมีในเรื่องของอพาร์ทเม้นท์ ซึ่งเป็นตึกสูง 
  ค่อนข้างมาก ที่เกิดขึ้นภายในรอบสองปีที่ผ่านมา มีโรงแรมและในอนาคต 
  อาจจะมีในเรื่องของห้างสรรพสินค้าที่มีการก่อสร้างข้ึนอีก และเรื่องของบ้าน 
  จัดสรรอีกมากมาย เพราะฉะนั้นงบประมาณที่ตั้งไว้ห้าสิบห้าล้านนั้นไม่เป็นไรครับ  
  แต่ที่ต้องการฝากไว้ว่าควรให้มีการดูในเรื่องของรายละเอียด และการจัดเก็บ 
  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะได้มีเม็ดเงินมาส าหรับบริหารเทศบาลนคร 
  ระยองของเราต่อไป อีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของภาษีปูาย ซึ่งเก่ียวข้องไป 
  กับเงินท่ีเราจะขยาย เงินที่จะเติบโตไปในเทศบาลของเรา ปัจจุบันนี้จะเห็นว่า 
  มีปูายโฆษณาในเรื่องของบ้านจัดสรรก็ดี ในเรื่องการโฆษณาสินค้าอยู่ค่อนข้าง 
  มากกว่าในอดีต เพราะในถนนทุกสายจะมีแต่ปูายติดโฆษณาท้ังนั้น ปูาย LED  
  ปัจจุบันมีอยู่หลายจุด ผมมีความต้องการจะฝากเจ้าหน้าที่ที่มีความเก่ียวข้อง 
  ลงไปดู และมีการจัดเก็บตรงนี้ให้ละเอียดรอบคอบ ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล       
ประธานสภาเทศบาล   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

   (  -ไม่มี-  )   

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะไปที่  
  งบประมาณการรายจ่าย ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  ของส านักปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
  หรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์   
  เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ให้ท่านประธานสภาเทศบาล ดูที่หน้า 139  
  ของส านักปลัดเทศบาล ผมมีเรื่องสอบถามครับ คือผมดีใจที่เห็นว่าได้น าเข้า 
  ที่ประชุมสภาเทศบาลเสียทีเก่ียวกับงบประมาณในการสร้างอาคารส านักงาน 
  เทศบาลนครระยองหลังที่สอง หรืออาคารจามจุรี ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง 
  เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น พร้อมมีชั้นใต้ดิน จากงบประมาณที่ตั้งไว้สองร้อย- 
  สิบเจ็ดล้านบาท โดยเราจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าสิบเจ็ดล้านบาท  
  มีงบจ่ายจากเงินสะสมห้าสิบล้านบาท และมีจ่ายจากยอดเงินกู้ จ านวนหนึ่งร้อย-  
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  ห้าสิบล้านบาท รวมเป็นเงินสองร้อยสิบเจ็ดล้านบาท ผมไม่ได้กังวลที่เทศบาล 
  เราต้องกู้เงินจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท เพราะเทศบาลเรามีเงินสะสม 
  สามร้อยกว่าล้านบาท ซึ่งไม่น่ากังวลอะไรเพราะฐานะการคลังของเทศบาลเรา 
  ค่อนข้างม่ันคง ค าถามมีว่าจ านวนเงินกู้หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทนั้น ผมต้องการทราบว่า 
  เทศบาลเรากู้จากสถาบันการเงินใด และระยะเวลาในการช าระหนี้ใช้ระยะเวลา 
  กี่ปี เพ่ือที่เวลามีท่านใดสอบถามผมจะได้ตอบเขาได้ เพราะเป็นเงินกู้ที่ค่อนข้าง 
  ก้อนใหญ่พอสมควร เพราะเทศบาลเรายังไม่เคยมีการกู้เงินในวงเงินเป็นร้อย- 
  ล้านบาท ผมมีข้อสงสัยเพียงเท่านี้ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนายกเทศมนตร ี

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่างเกี่ยวกับ  
  งบประมาณในการก่อสร้างอาคารจามจุรีที่ตั้งงบประมาณไว้จ านวนสอง- 
  ร้อยสิบเจ็ดล้านบาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าของเทศบาลจ านวน 
  สิบเจ็ดล้านบาท และใช้เงินสะสมที่เทศบาลเรามีอยู่จ านวนสามร้อยกว่า- 
  ล้านบาท และเทศบาลเรามีเงินฝากไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
  (ก.ส.ท.) อีกจ านวนห้าสิบล้านบาท ซึ่งสามารถกู้ได้ถึงสิบเท่า แต่ห้ามกู้ 
  เกินหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท ซึ่งเทศบาลเราก็ได้กู้เต็ม  โดยเป็นเงินของ 
  เทศบาลเราเอง โดยเทศบาลเราได้ไปกู้กลับคืนมา ซึ่งเสียดอกเบี้ยถูกกว่า 
  ธนาคาร และมีก าหนดส่งคืนปีละสิบเจ็ดล้านเศษ เป็นเวลา 10 ปี  
  เพราะดูตามรายรับของเทศบาลแล้วก็น่าจะสามารถส่งคืนได้ปีละสิบเจ็ด- 
  ล้านบาท ซึ่งไม่ท าให้งบประมาณท่ีจะน ามาพัฒนาท้องถิ่นต้องสะดุดไป  
  ซึ่งคาดว่าระยะเวลา 10 ปี น่าจะจบได้ กราบเรียนท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบเพื่อความกระจ่าง  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    เขต 3  ให้ท่านประธานสภาเทศบาลดูที่หน้า 138 เกี่ยวกับครุภัณฑ์ยานยนต์  

  ยานพาหนะ และขนส่ง ค่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ท าไมราคาถึงแพงมาก  
  เมื่อก่อนเคยอนุมัติไปจ านวนล้านกว่าบาท แต่ครั้งนี้คันเดียวราคาสามล้าน- 
  ห้าแสนบาท ผมไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรถึงได้แพงขนาดนี้ หรือว่าจะเป็นซุปเปอร์ 
  วีไอพี และที่เขียนมาล็อกสเป็ก ซึ่งผมได้ไปศึกษาดูนั้นเป็นรถทางยุโรป หากเป็น 
  รถญี่ปุุนราคาคงไม่แพงขนาดนี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา เชิญสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ 
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นายอนุสรณ์  สุรนารถ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานายกเทศมนตรี  

  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ที่ผมจะ 
  อภิปรายคือในหน้าที่ 145 ของส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง  
  ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ 5 วัตต์ จ านวนเงินหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท  
  จ านวน 15 เครื่อง ซึ่งผมมองว่าทุกวันนี้เครื่องใช้ไฟฟูาได้ปรับราคาลงมา 
  ค่อนข้างถูก และสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านก็เพ่ิงจะไปซื้อกันมาใช้  
  ซึ่งก็ไม่น่าจะแพงถึงขนาดนี้  ซึ่งจ านวน 15 เครื่อง คิดแล้วก็ตกเครื่องละ 
  ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาท ซึ่งทุกวันนี้ราคาจะอยู่ที่หกพันบาทหรือ 
  เจ็ดพันบาทก็น่าจะใช้ได้แล้ว จึงตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเหตุใดถึงซ้ือแพงขนาดนั้น  
  และในข้อที่ 2 ค่าชุดผจญเพลิง (ชุดนอร์แม็กซ์) พร้อมเครื่องช่วยหายใจ 2 ชุด  
  เป็นเงินจ านวนห้าแสนบาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา  
  ทางเทศบาลนครระยอง โดยส านักปลัดเทศบาลตั้งงบประมาณไว้ที่สามแสน- 
  หกหมื่นบาท ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกัน ผมจึงตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่ข้ามปีเลย  
  เหตุใดจึงแพงขึ้นถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป 
  ยังท่านผู้บริหารให้ช่วยเช็คด้วยหากต้องการซื้อตรงนี้ ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนายกเทศมนตร ี

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
        ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองท่านที่ได้สอบถามเพ่ือความ  

  กระจ่างในสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ตามที่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ได้สอบถามถึงในหน้าที่ 138 เกี่ยวกับรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  
  จ านวนสามล้านห้าแสนบาท คือตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลพูดก็ถูกครับ  
  คือหากเป็นรถญี่ปุุนก็ประมาณสามล้านกว่าบาท และหากเป็นรถโฟล์ค 
  ก็ราคาประมาณสามล้านกว่าบาทเช่นเดียวกัน ซึ่งที่ทางส านักปลัดเทศบาล 
  ตั้งงบประมาณตัวนี้ไว้เนื่องจากได้เล็งเห็นว่าคณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิก 
  สภาเทศบาลได้เดินทางกันบ่อย และได้มายืมรถตู้ ซึ่งทางคณะผู้บริหารเอง 
  ได้เล็งเห็นว่าการเดินทางไกลควรจะมีรถท่ีมีคุณภาพดีเพ่ือความปลอดภัยในการ 
  เดินทางของทางคณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการ  
  ซึ่งรถคันนี้สามารถเป็นรถส่วนกลาง โดยหากใครที่จะไปต่างจังหวัดไกล ๆ  
  สามารถท าเรื่องยืมทางส านักปลัดเทศบาลเพ่ือเดินทางไปได้ เช่นอาจจะไปศึกษา 
  ดูงานหรือไปราชการในท่ีต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรถที่ค่อนข้างมีความมั่นคง ปลอดภัย  
  แข็งแรงมาก กราบเรียนให้เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบในเบื้องต้น  
  ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องวิทยุสื่อสาร ซึ่งทางส านักปลัดเทศบาลได้ตั้ง 
  ทางบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ หากเป็นภาคเอกชนซื้อก็ไม่ต้องจดทะเบียน  
  ตอนนี้หากทางข้าราชการซื้อจะต้องรวมค่าจดทะเบียนด้วย ราคาจึงเป็นอีก 
  ราคาหนึ่ง จึงขอเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ส่วนเรื่องค่าชุด 
  ผจญเพลิง (ชุดนอร์แม็กซ์) พร้อมเครื่องช่วยหายใจ 2 ชุด ซึ่งตรงนี้ได้ตั้งตาม 



 16 

  ค่ามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เวลาซื้อจริงอาจซื้อในราคาที่อาจจะไม่ถึง 
  ที่ตั้งงบประมาณไว้ แต่หากเราไปตั้งไว้ในราคาต่ าท่ีไม่ได้มาตรฐานเกรงว่าจะซื้อ 
  ไม่ได้ จึงขอเรียนให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ผมขออนุญาตฝากเรียนคณะผู้บริหาร  

  สองเรื่อง เรื่องแรกเกี่ยวกับการวางแผนปูองกันอัคคีภัย ทั้งนี้สืบเนื่องจาก 
  ในปัจจุบันในเขตเทศบาลนครระยองมีอาคารที่สูงอยู่ค่อนข้างมาก  
  แต่ในขณะเดียวกันในส่วนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเรา 
  ขีดความสามารถในการรองรับอยู่ที่ตึกห้าชั้นหรือตึกหกชั้นเท่านั้น และปัจจุบัน 
  คอนโดมีเนียมที่อยู่ในเขตเทศบาลนครระยองของเราสูงสิบชั้นถึงยี่สิบชั้นทั้งนั้น  
  ตรงนี้ต้องการให้คณะผู้บริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้มีการวางแผนรองรับตรงนี้ด้วย  
  เพราะว่าในอนาคตอะไรก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ เรื่องที่สองคือการวางแผนปูองกัน 
  น้ าท่วม จากในปีที่ผ่านมาเทศบาลเราจะประสบปัญหาน้ าท่วมรอบเขตเทศบาล 
  นครระยอง  ซึ่งถือว่าโชคดีท่ีมีถนนสาย ค.2 รองรับคัดน้ า แต่ในอนาคตหาก 
  ท้องถิ่นท่ีเขาอยู่ติดกับเทศบาลนครระยองเรา เขาสามารถลอกคูคลอง  
  และระบายน้ าเข้ามาในเขตเทศบาลเราได้ ปัญหาก็จะตกมาอยู่ที่เทศบาลเรา  
  เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากว่าเราควรจะมีการวางแผน 
  รองรับของการท างานเก่ียวกับเรื่องของงบประมาณด้วย ฝากไว้ด้วยขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
     คุณอ าไพ  วงเวียน  

นางอ าไพ  วงเวียน - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอ าไพ   

  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 อยากให้ท่านผู้บริหาร  
  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลคุ้นหูกับอาคารจามจุรี คือ ศาลาประชาคมหลังเก่า 
  ใช่หรือไม่คะ ในเรื่องของงบประมาณดิฉันไม่ติดใจคะ งบประมาณจ านวนสอง- 
  ร้อยสิบเจ็ดล้านบาทท าไปเลยค่ะ เพราะว่าอยากเห็นในสมัยของสมาชิก 
  สภาเทศบาลนครระยองสมัยนี้ด้วยนะคะ ต้องการทราบว่าท่านผู้บริหาร 
  จะท าเมื่อไร  ไม่ทราบว่าติดปัญหาอะไรหรือไม่ คือต้องการจะได้ยินจากปาก 
  ท่านผู้บริหารว่าท าแน่ภายในปีนี้ หรือเป็นเพราะอะไร ฝากท่านประธานสภา 
  เทศบาลตรงนี้ด้วยค่ะ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตร ี
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องอาคารเทศบาล 
  นครระยองหลังใหม่ ซึ่งได้ท าไปหลายขั้นตอนแล้ว เช่น การออกแบบเสร็จ 
  เรียบร้อยแล้ว และประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนน าเสนอขอ 
  อนุญาตกรมธนารักษ์ เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นของกรมธนารักษ์ หากจะก่อสร้าง 
  ต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์ ซึ่งเราท าหนังสือไปเรียบร้อยแล้ว ทางกรมธนารักษ์  
  ได้น าเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง คือมีหนังสือไปแต่ยังไม่ได้ตอบ 
  กลับมา ขั้นตอนอยู่ที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง คุณวราวุธ  ปิ่นเงิน  
  ซึ่งท่านได้แนะน ามาว่าอาคารหลังนี้ให้ไปศึกษาดูให้ดีว่าในอดีตจ าได้ว่าสมเด็จย่า  
  เคยทรงมาประทับแจกเข็มกาชาด หากจะท าการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ก็ให้ 
  ลองนึกถึงพระองค์ท่านให้ดีว่าควรจะท าอย่างไรบ้าง ขณะนี้ทางองค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดระยองได้พยายามไปหารูปภาพตรงนี้มาเหมือนกัน แต่หาไม่ได้  
  ทางเทศบาลนครระยองก็ไม่มี เนื่องจากว่าเมื่อก่อนอาคารดังกล่าวเป็นของสภา 
  จังหวัด ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ประสานไปยังส านักงาน 
  สาธารณสุขจังหวัดว่ามีภาพดังกล่าวบ้างหรือไม่ เพื่อน าเสนอท่านรองผู้ว่าราชการ  
  จังหวัดอีกครั้งหนึ่ง และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้น าเสนอ 
  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แต่ทั้งนี้ผมเองได้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการ 
  จังหวัดนอกรอบว่าหากเคยมีเหตการณ์เช่นนั้นจริง อาคารดังกล่าวที่เทศบาลเรา 
  จะสร้างขึ้นมานั้น เราจะสร้างบริเวณหนึ่งขึ้นเพ่ือเทอดพระเกียรติพระองค์ท่าน  
  ซึ่งไม่ใช่แต่สมเด็จย่า แต่จะมีองค์พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
  พระบรมราชินีนาถด้วย ซึ่งคาดว่าปี พ.ศ.2558 น่าจะได้สร้างอาคารดังกล่าว  
  แต่จะทันใช้ในสมัยของสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองสมัยนี้หรือไม่ผมไม่แน่ใจ  
  และขอกราบเรียนยืนยันเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลว่าหมดสมัยนี้แล้วไม่ทราบว่า 
  จะมีเลือกตั้งหรือไม่ เพราะผมไม่แน่ใจว่ารัฐธรรมนูญจะออกมาในรูปแบบไหน  
  และจะทันพอดีกันหรือไม่ แต่ยืนยันว่าจะสร้างได้ในปี พ.ศ.2558 ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง  
  ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามในหน้าที่ 138 ว่าค่ารถโดยสารขนาด  
  12 ที่นั่ง ซึ่งจะมีในวงเล็บว่า ดีเซล นั้น ผมขอตัดค าว่า ดีเซล ออกไป เพราะจะ 
  ได้เปิดกว้างขึ้น เพราะบางทีอาจจะมีรถที่ใช้น้ ามันเบนซินก็ได้ หรือใช้ก๊าซ 
  ธรรมชาติ (NGV) หรือก๊าซปิโตเลียมเหลว (LPG) และในบรรทัดต่อมาท่ีบอกว่า 
  กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 1,980 ซีซี. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ให้ตัดค าว่า ดีเซล 
  ออกเช่นกัน ก็จะเป็นว่าเครื่องยนต์ 4 สูบ เพื่อเปิดให้กว้างขึ้นว่าเวลาที่ 
  ส านักปลัดเทศบาลจะจัดซื้อจัดจ้าง เวลาที่หาจะได้มีทางเลือกได้กว้างขึ้น  
  ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลเรียนให้เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ขอตัดค าว่า ดีเซล 
ประธานสภาเทศบาล      ออกไป ทั้งสองบรรทัดนั้น  ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความคิดเห็น 

  อย่างไรขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  
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นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    นครระยอง เขต 3 ผมว่าหากตัดค าว่า ซีซี. ออกไป คือท่ีบอกว่า 1,980 ซีซี. นั้น  

  ผมว่าคงลากตัวถังไม่ไหวครับ ในลักษณะอย่างนี้คือจ านวน 12 ที่นั่ง  ซึ่งหากว่า 
  เป็นเบนซินก็ต้องเป็น 2,500 ซีซี. และหากว่าเป็นดีเซลก็ไม่ต่ ากว่า 2,500 ซีซี.  
  คือเป็นเทอร์โบ คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงตรงค าว่า ซีซี. ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล      มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ท่านประธานสภาเทศบาลครับผมมี  
สมาชิกสภาเทศบาล    อีกเรื่องหนึ่งที่จะฝากทางผู้บริหาร ขอให้ท่านประธานสภาเทศบาลไปดูที่ 
    หน้า  140 ซึ่งเราได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ว่าจะสร้างอาคารเทศบาลหลังใหม่  

    งบประมาณจ านวนสองร้อยสิบเจ็ดล้านบาท แต่มีอีกเนื้องานหนึ่ง คือข้อ 2  
       ทีบ่อกว่าจะมีการปรับปรงุอาคารส านักงานเทศบาลนครระยอง สงู 2 ชั้น  
     พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,052 ตารางเมตร ซึ่งจะมีการเปลี่ยนหลังคา และรื้อฝูา  
       ดงันัน้เมือ่จะมีการปรับปรงุอาคารหลังนี้แล้ว ผมก็อยากฝากถึงทาง  

     ท่านผู้บริหารว่ากว่าเราจะได้อาคารเทศบาลนครระยองหลังใหม่ คงต้องใช้  
     ระยะเวลานานพอสมควร กว่าทางกองช่างจะจัดท าแบบแปลนเสร็จ  
   และตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้มีการชี้แจงว่าต้องมีการประสานกับ  
    หน่วยงานอื่นด้วย ผมจึงคาดว่าคงต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร ทีนี้เมื่อ  
   จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอาคารหลังนี้ก็อยากให้มีการแก้ไขหัวข้อประชุมนี้ครับ 

  ท่านประธานสภาเทศบาลหากสามารถท าได้ คือขยายพ้ืนที่ให้มากกว่านี้    
  และเวลามีการประชุมสภาเทศบาลนอกจากสมาชิกสภาเทศบาลแล้วนั้น  
  ทางด้านเจ้าหน้าที่นั้น ผมว่าควรจะต้องเข้าทุกกองงาน รวมถึงผู้บริหาร 
  สถาบันการศึกษาด้วย เพราะบางครั้งเวลาเราประชุมกันจะเหมือนกับ 
  เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับฟัง ผมจึงฝากว่าไหน ๆ ก็จะปรับปรุงแล้ว อยากให้มีการ 
  แก้ไขขนาดของห้องประชุมสภาเทศบาลให้กว้างข้ึน จะได้นั่งกันสบายกว่านี้  
  เพราะตั้งแต่เช้ามาผมลุก 3 รอบแล้วครับ เพราะมีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 
  ลุกเข้าห้องน้ ากัน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
        ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลคือท่ีตัวอาคารเทศบาลนครระยองใหม่  

  ที่เราตั้งงบประมาณไว้นั้น และมีการปรับปรุงอาคารเทศบาลนครระยอง  
  หลังเดิม ซึ่งต้องให้อาคารเทศบาลนครระยองหลังใหม่เสร็จก่อน แล้วเราจะ 
  ย้ายหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหมดไปอยู่อาคารเทศบาลนครระยองหลังใหม่  
  แล้วท าการปรับปรุงอาคารเทศบาลนครระยองหลังเดิมท้ังหมด ห้องประชุม 
  สภาเทศบาลนครระยองจะไปอยู่ท่ีตัวอาคารเทศบาลนครระยองหลังใหม่  
  และห้องประชุมสภาแห่งนี้จะเป็นห้องท างานของเจ้าหน้าที่ ที่มีประชาชนมา 
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  ติดต่อราชการน้อยอาจจะไปอยู่ชั้นบน และท่ีมีการติดต่อราชการมากก็ไปอยู่ 
  ชั้นล่าง โดยจะท าการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด  แต่โครงสร้างยังคงเดิม  
  โดยจะเปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งหมด ซึ่งทั้งฝูาเพดานจะมีมูลนกพิราบค่อนข้างมาก  
  โดยจะอยู่ในอันดับสุดท้ายในการก่อสร้างอาคารเทศบาลนครระยองหลังใหม่  
  อีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อสักครู่ผมได้ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลให้ตัดค าว่า  
  ดีเซล ท่านประธานสภาเทศบาล ยังไม่ได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ครับ  
  ขออนุญาตประธานสภาเทศบาลครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอให้ตัดค า 
ประธานสภาเทศบาล      ว่า ดีเซล ออกไป ในหน้าที่ 138 ทั้งสองบรรทัดนั้น ไม่ทราบมีสมาชิกสภา 

  เทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณสมชาย  แสงสุขขา 

นายสมชาย แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    นครระยอง เขต 3 คือหากสเป็กเปลี่ยนไป และราคาที่ตั้งไว้จะเปลี่ยนหรือไม่ครับ  

  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล      เป็นอันว่าราคาคงเดิมนะครับ เพียงแต่ตัดค าว่า ดีเซล ออกไป ซึ่งที่แก้ไขแล้ว 

  จะเป็นดังนี้ ค่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จ านวน 3,500,000 บาท เพื่อจ่าย 
  เป็นค่าจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน มีปริมาตรกระบอกสูบ 
  ไม่ต่ ากว่า 1,980 ซีซี. เครื่องยนต์ 4 สูบ แบบคอมมอลเรลไบเทอร์โบ  
  มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้นและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง หลังคาสูง มีพนักพิง 
  ส าหรับปรับเอนนอนได้หลายระดับ ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงแบบฉีด ปล่อยไอเสีย 
  มีปริมาณมลพิษน้อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นรถประหยัดเชื้อเพลิง  
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  )  
    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผมจะขอมติจากท่ีประชุมครับ  

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ขอ 
  เสนอแก้ไข ซึ่งตามข้อความที่ผมได้อ่านไปเม่ือสักครู่ โปรดยกมือด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 24 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  )  

- มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ 24 ท่านเป็นเอกฉันท์ ขณะนี้เราก าลังพิจารณา    
  ถึงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส านักปลัดเทศบาล  
  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะข้าม  
  ไปยังกองวิชาการและแผนงานครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
  จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2558 ของกองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
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นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  -  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภา 

  เทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับในส่วนของ 
  กองวิชาการและแผนงาน ผมมีค าถามท่ีอยากจะสอบถามท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหารในหน้าที่ 156 ในส่วนของค่าโปรแกรมปูองกัน 
  การบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall) จ านวนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน  
  และหน้า 157 ค่าโปรแกรมปูองกันและตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์  
  จ านวนหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน ท่านประธานสภาเทศบาลครับค่าใช้จ่าย 
  สองตัวนี้ในเรื่องของการปูองกันไวรัสก็ดีหรือว่าการบุกรุกระบบเครือข่าย  
  ผมเห็นทุกปีมีการตั้งงบประมาณตรงนี้ จึงสงสงสัยว่าท าไมจ าเป็นที่จะต้องตั้ง 
  ทุกปี เราไม่มีระบบที่ม่ันคงหรือมีการรองรับที่ดี โดยที่ไม่จ าเป็นต้องต้ัง 
  งบประมาณตรงนี้ทุกปี หรือว่าเราอาจจะใช้งบประมาณมากกว่านี้และท าให้ 
  ดีกว่านี้จะได้หรือไม่ จึงต้องการสอบถามตรงนี้ ขอบคุณครับท่านประธาน 
  สภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่เคารพ ให้ท่านประธานสภาเทศบาลไปดูที่หน้า 154 ในการจัดท า 

  งบประมาณของกองวิชาการและแผนงาน ตั้งงบประมาณไว้เป็นค่าใช้จ่าย 
  เกี่ยวกับวัสดุส านักงานจ านวนเก้าแสนกว่าบาท ผมต้องการจะเรียนอย่างนี้ครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล บังเอิญว่าได้เห็นเอกสารในหลาย ๆ  ครั้ง ที่ออกมา 
  จากกองวิชาการและแผนงาน ผมยกตัวอย่างนะครับ ท่านประธานสภาเทศบาล 
  คงจะจ าได้เม่ือครั้งที่แล้วที่มีเอกสารที่เป็นรูปเล่ม ที่เป็นการแถลงผลงานของ 
  นายกเทศมนตรีนครระยอง ซึ่งเนื้อหาในเล่มเป็นสีขาวด าทั้งหมด หลังจาก 
  ประชุมสภาเทศบาลเสร็จแล้วผมได้ไปหาท่านเลขานุการสภาเทศบาล  
  เพ่ือไปหารือว่าท าไมเทศบาลเราซึ่งเป็นเทศบาลนครระยองนั้น งบประมาณ 
  ปีหนึ่งจ านวนห้าร้อยกว่าล้านบาท แต่เครื่อง Print ท าไมเครื่องสีเราไม่มี 
  หรืออย่างไร ท่านประธานสภาเทศบาลทราบหรือไม่ครับปรากฏว่าเอกสาร 
  เล่มในมือท่านเลขานุการสภาเทศบาล หรือท่านปลัดเทศบาลนั้นเป็นภาพสีครับ  
  ผมเชื่อว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านในที่นี้คงจะจ าได้ว่าเอกสารแถลง 
  ผลงานที่ทุกคนถือนั้นเป็นภาพขาวด าทั้งหมด ผมว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้  
  และผมได้ถามท่านปลัดเทศบาลต่อว่าท าไมไม่อนุมัติให้เขาซ้ือเครื่อง Print สี  
  ผมขออนุญาตพาดพิงท่านปลัดเทศบาลนะครับ ท่านบอกว่าเกรงว่าเจ้าหน้าที่ 
  จะเอาลูกของเขามา Print สีเล่น ผมจึงบอกท่านปลัดเทศบาลไปว่าท่านก าลัง 
  มองข้ามผู้อ านวยการกองเขาไปแล้ว ในฐานะกองงานนั้นเขาจะดูแลกันเองได้  
  แต่ท าไมไม่ให้เขาซื้อเครื่อง Print สี เทศบาลเราเป็นเทศบาลนครแล้วนะครับ  
  ไม่ใช่เทศบาลต าบลหรือเทศบาลเมือง ผมจึงอยากฝากในฐานะท่ีท่านเป็น 
  หัวหน้าฝุายบริหารฝุายประจ า ในปีหนึ่ง ๆ ทุกกองงานมีการตั้งงบประมาณ 
  เป็นค่าใช้จ่ายวัสดุส านักงานอยู่แล้ว และเฉพาะที่เป็นเอกสารถึงการแถลง 
  ผลงานของคณะผู้บริหารผมว่าน่าจะเป็นภาพสี ไม่ใช้ภาพขาวด า เอกสารเหล่านี้ 
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  ไม่ใช่เอกสารที่เป็นความลับ เป็นเอกสารที่เปิดเผยไปสู่สายตาประชาชนได้  
  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเราท างานกันอย่างไร ฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปยัง 
  ฝุายผู้บริหาร และฝากถึงท่านเลขานุการสภาเทศบาลด้วยครับ ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการปูองกัน 
  การบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall) และค่าโปรแกรมปูองกันและตรวจจับ 
  ไวรัสคอมพิวเตอร ์ซึ่งในรอบปีนั้นเทศบาลเราต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เป็นประจ า 
  ทุกปี ไม่เช่นนั้นเทศบาลเราจะต้องไปซื้อโปรแกรมมาใหม่ กราบเรียนเพื่อน 
  สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล อย่างไรก็ดีเก่ียวกับเรื่องกองงานนั้น  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขออนุญาตฝากท่านประธานสภาเทศบาลว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมาต้องชมว่า  

  ปฏิทินสวยมาก และหากเป็นไปได้ขอให้ท าเพ่ิมมากข้ึนเพราะไม่พอแจกครับ  
  ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 

  นายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุม 
  ทุกท่าน ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  
  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีข้อเรียนถามท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังคณะผู้บริหารเรื่องเสียงตามสาย ซึ่งปีนี้ตั้งงบประมาณไว้รวมทั้งสิ้น 
  สองล้านสองแสนสามหมื่นสองพันบาท เพื่อค่าจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ 
  ออกอากาศจ านวนหนึ่งล้านแปดหมื่นบาท ค่าใช้จ่ายโครงการเช่าระบบโครงข่าย 
  เสียงตามสายเอกชนจ านวนหกแสนบาท และเช่าช่องรายการโทรทัศน์จ านวน 
  ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสามารถถัวจ่ายได้ 
  ในทุกรายการในวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้ เหมือนกันกับปี พ.ศ. 2557  
  ซึ่งค่าจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศจ านวนหกแสนหกหมื่นบาท  
  ค่าใช้จ่ายโครงการเช่าระบบโครงข่ายเสียงตามสายเอกชน จ านวนหนึ่งล้าน- 
  หนึ่งแสนหกหมื่นบาท ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมตั้งเป็นข้อสังเกตว่า 
  ปีที่แล้วเป็นการจ้าง ในตอนเริ่มต้นมันต้องเดินสายเครือข่าย การลงทุนจะอยู่ที่ 
  ประมาณหนึ่งล้านกว่าบาท ซึ่งในปีนี้ผมคิดว่าการดึงสายอย่างนั้นน่าจะลดลง  
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  เพราะจะมีเพ่ิมบางจุด ที่ผมตั้งเป็นข้อสังเกตคือว่างบประมาณมันเพิ่มขึ้นจาก 
  ปีที่แล้วถึงสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาท ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง 
  คณะผู้บริหารว่าเหตุใดค่าใช้จ่ายถึงเพ่ิมข้ึน 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล  

  คุณนิพนธ์  เตชโชควารี 

นายนิพนธ์  เตชโชควารี  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
รองประธานสภาเทศบาล    ผมนายนิพนธ์  เตชโชควารี สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอเรียน 

  ท่านประธานสภาเทศบาลเพิ่มเติมจากที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์   
  สุรนารถ ในหมวดค่าเช่าช่องรายการโทรทัศน์จ านวนห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาท  
  คือเทศบาลเราเช่าช่องเขาในฉบับเคเบิลทีวีในระยอง และในเมื่อเทศบาลเราเช่า 
  สถานีเขาแล้ว ส าหรับผู้ที่มีสิทธิดูได้คือคนที่จะติดเคเบิลทีวีในระยอง  
  ผมเรียนถามว่าส าหรับผู้ที่ไม่ได้ติดเคเบิลทีวีเขาจะเสียสิทธิตรงนี้ไปหรือไม่  
  แล้วท าอย่างไรให้เขาได้ดูในรายการที่เทศบาลเราจัดด้วย ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านรองประธานสภาเทศบาล คุณนิพนธ์  เตชโชควารี  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลประสงค์อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะข้าม   
  ไปส านักการคลัง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมใน 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส านักการคลัง  
  ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ผมขอ 

  อนุญาตย้อนกลับไปยังกองวิชาการและแผนงาน ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับ  
  พอดีผมมีเรื่องที่จะฝากเป็นข้อสังเกตและขอเสนอแนะท่านผู้บริหาร  
  และทางกองวิชาการและแผนงาน เพ่ือให้ไปพิจารณาเรื่องของปีหน้าหากว่า 
  มีโอกาส คือที่เมื่อสักครู่ที่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาล 2 ท่าน  
  คือ ท่านรองประธานสภาเทศบาล คุณนิพนธ์  เตชโชควารี และท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ ได้มีการอภิปราย และได้มีการพูดถึงการเช่า 
  ช่องรายการโทรทัศน์ คิดเป็นจ านวนเงินห้าแสนกว่าบาท และมีในเรื่องของ 
  ค่าผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศอีกประมาณหนึ่งล้านแปดหมื่นบาท  
  ค าถามของผมคือปัจจุบันนี้คนที่จะดูเคเบิลทีวีนั้นผมคิดว่ามีจ านวนไม่มากเท่าไร  
  เนื่องจากปัจจุบันนี้มันเป็นโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ผมคิดว่าหลายคนคงไม่ได้ดู 
  ช่องเคเบิลทีวีแล้ว ดังนั้นผมคิดว่าจ านวนคนที่จะดูเคเบิลจริง ๆ นั้นมีไม่มาก  
  ค่าเช่าช่องรายการโทรทัศน์ก็ดีหรือบวกกับค่าจ้างผลิตรายการโทรทัศน์  
  รวมเป็นเงินหนึ่งล้านห้าแสนกว่าบาทนั้น หากเป็นไปได้ให้พิจารณาดูอีกครั้ง 
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  ส าหรับปีหน้าว่ามีความจ าเป็นหรือไม่ ได้ผลตอบรับดีแค่ไหน ผมว่าเอาเงิน 
  จ านวนนี้โยกไปท าอย่างอ่ืนจะดีเสียกว่า ขออนุญาตตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ตรงนี้ด้วย  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภา 

  เทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอเพ่ิมเติมจากที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ  
  คือปัจจุบันนี้โครงข่ายของเสียงตามสายเวลาไปติดตั้งจะมีระบบการใช้ไฟฟูา 
  เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะไปขยายในแต่ละท่ีต้องใช้ไฟฟูาตามบ้าน ซึ่งล าบาก  
  เพราะฉะนั้นเมื่อไปขอชาวบ้านว่าจะขอติดเสียงตามสาย ติดล าโพงก็จะมี 
  ค่าไฟฟูาเกิดข้ึน ซึ่งไม่ค่อยมีใครยินยอมให้ติดเพราะมีค่าใช้จ่ายของกระแสไฟฟูา  
  วันนั้นได้เรียนสอบถามไปยังกองวิชาการและแผนงาน เขาบอกว่าค่าไฟตก 
  เดือนละประมาณร้อยกว่าบาท หากบ้านนั้นเช่าเคเบิลทีวีอยู่เขาอาจจะลด 
  ค่าไฟฟูาให้ หรือว่าให้ดูฟรีบ้างเป็นข้อแลกเปลี่ยน จึงไม่ค่อยมีคนยินยอม 
  ให้ติดครับ เพราะว่าเดือนละร้อยกว่าบาท แค่ค่าเคเบิลทีวีเขาก็จะไม่มีจ่ายกัน 
  อยู่แล้ว หากเป็นไปได้จะด าเนินการตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์   
  มโนพรศิริกุล อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภา 
  เทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล     ผมขอกลับไปท่ีส านักการคลังครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปราย 

  หรือสอบถามเพ่ิมเติมในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  ของส านักการคลัง ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  
  ผมจะขอข้ามไปยังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  ของกองการศึกษาครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปราย 
  หรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย   
  แสงสุขขา 

นายสมชาย แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    นครระยอง เขต 3 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ กองการศึกษานั้นมีหลาย 

  หน่วยงาน อาจต้องใช้เวลาในการอภิปราย ผมคิดว่าจะไม่ต่อเนื่อง ขณะนี้เป็น 
  เวลาใกล้เที่ยงแล้วครับ ผมขอเสนอพักการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล      ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา เสนอให้มีการพักประชุม  

  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  



 24 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  
ประธานสภาเทศบาล      หรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าเราจะมีการพักการ  
  ประชุมตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา เสนอ  
  และผมขอนัดประชุมอีกครั้งในเวลา 13.00 น. ขอบคุณครับ 

      (  -พักการประชุม ตั้งแต่เวลา 11.30 น.  
    ถึง เวลา 13.00 น.-  ) 

เริ่มประชุมเวลา 13.00  น.  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายก 
ประธานสภาเทศบาล      เทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอด าเนินการประชุมต่อนะครับ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างเทศ 
  บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  ของกองการศึกษา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายหรือสอบถาม 
  เพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ทุกท่าน ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนงานของกองการศึกษา  
  ผมมีเรื่องต้องการเรียนถามคือให้ท่านประธานสภาเทศบาลไปดูหน้า 188  
  ถึงหน้า 189 โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
  นครระยอง ตั้งงบประมาณไว้จ านวนสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน ท่านประธานสภา 
  เทศบาลครับโครงการนี้ผมขอสนับสนุน และเห็นด้วยอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็น 
  โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์ความรู้ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาล 
  นครระยอง ผมได้ย้อนกลับไปดูในงบประมาณของปี พ.ศ. 2557 ในปีที่ผ่านมา  
  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ตั้งงบประมาณไว้จ านวนหกล้านบาทถ้วน  
  แต่ในงบประมาณนี้ได้ตั้งไว้แค่สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน โดยมีการปรับลด 
  งบประมาณลงจ านวนหนึ่งล้านสองแสนบาท ผมได้พยายามดูในรายละเอียดของ 
  โครงการว่าเหตุใดจึงมีการปรับลดลง หรือว่าเรามีการจ้างครูชาวต่างประเทศ 
  น้อยลง หรือว่าลดขบวนการเรียนการสอนให้น้อยลง แต่ปรากฏว่าเนื้อหา 
  ในโครงการนั้น ถ้อยค าอะไรต่าง ๆ ทุกประโยคเป็นการคัดลอกมาจาก 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งหมด ซึ่งผมไม่เห็นว่าเนื้องานมีการแปรเปลี่ยน 
  แต่อย่างไร ผมจึงสงสัยว่าท าไมงบประมาณถึงได้ปรับลดลงมากถึงหนึ่งล้าน- 
  สองแสนบาท เพราะโดยปกติแล้วครับท่านประธานสภาเทศบาล ถ้าเนื้องาน 
  เปลี่ยนหรือรูปแบบการท างานเปลี่ยนงบประมาณย่อมเปลี่ยนไปด้วย  
  แต่ที่ผมเห็นคงเดิมทุกอย่าง จึงอยากให้ทางผู้บริหารได้ให้ชี้แจงถึงเหตุผลในการ 
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  ปรับงบประมาณลดลง ซึ่งโครงการนี้ช่วยให้เยาวชนของเราได้เกิดความรู้ต่าง ๆ  
  ที่สามารถจะเทียบเคียงกับที่อ่ืนได้ จึงอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเพราะเหตุใด 
  จึงตั้งงบประมาณไว้น้อยลง ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่าง ซึ่งปีที่แล้ว  
  เราตั้งงบประมาณไว้หกล้านบาทถ้วน ปีนี้เหลือสี่ล้านแปดแสนบาท ผมคิดว่า 
  สมาชิกสภาเทศบาลคงต้องถามแน่นอนว่าท าไมปีนี้เลิกจ้างครูให้น้อยลง 
  ใช่หรือไม่ ขอเรียนว่าครูเท่าเดิมครับ และจ านวนชั่วโมงสอนเท่าเดิม เพียงแต่ว่า 
  บางเรื่องเราตัดออกไปเกี่ยวกับการรอบรมครู เพราะผมคิดว่าหลายปีมาแล้ว  
  ครูน่าจะมีความเชี่ยวชาญพอแล้ว จึงตัดส่วนนี้ออกไป ส่วนโครงการที่พา 
  นักเรียนไปจีนผมได้แยกมาท าต่างหาก คือไม่ได้อยู่ส่วนนี้ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ 
  จะเป็นนักเรียนโต โรงเรียนนครระยองวิทยาคมปีนี้เทศบาลเราตั้งงบประมาณ 
  ไว้ต่างหาก เพ่ือเอานักเรียนทุกโรงเรียน ชั้น ป.6 และนักเรียนจากโรงเรียน 
  นครระยองวิทยาคม ประมาณ 30 คน ไปเมืองจีน งบประมาณจึงลดลง  
  แต่ปริมาณคุณภาพต่าง ๆ ยังคงเดิม จึงกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธาน 
  สภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล   

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ผมมีเรื่อง 

  จะสอบถามท่านผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องของกองการศึกษา คือในงบประมาณ 
  ปี พ.ศ. 2557 มีอยู่โครงการหนึ่งซึ่งในปีนี้คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ จึงเป็นค าถามท่ีท าให้ผมสงสัย คือเรื่องของ 
  โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนปีที่แล้วมีตั้งงบประมาณไว้ 
  ประมาณสี่แสนแปดหมื่นบาท แต่ปีนี้ไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ ขอทราบเหตุผล 
  ว่ามีการล้มเลิกไปใช่หรือไม่ โครงการนี้ประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลวอย่างไรบ้าง  
  ผมคิดว่า ณ ปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าในปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้  
  เราก็จะมีเปิดประชาคมคมอาเซียน ซึ่งทุก ๆ มหาวิทยาลัยผมสังเกตเห็นว่ามีการสอน  
  มีการตั้งคณะที่จะศึกษาในเรื่องของภาษาอาเซียน เช่น ภาษากัมพูชา ภาษาพม่า  
  และมีนักศึกษาไปเรียนรู้มากข้ึน ซึ่งตัวผมเองจ าได้ว่าผมได้เคยอภิปรายในเรื่องนี้ 
  ว่าผมเห็นด้วย ครั้งนี้ผมไม่เห็นมีการตั้งงบประมาณไว้ตรงนี้ จึงมีความต้องการ 
  จะสอบถาม ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถาม ถ้าสังเกตจะเห็นว่าปีที่แล้ว  
  เทศบาลเราตั้งงบประมาณไว้จ านวนสี่แสนกว่าบาท เป็นการพาครูไปศึกษา 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในประเทศ และในปีนี้เทศบาลเราจะตั้งงบประมาณ 
  เพ่ิมเติมขึ้น เพื่อพาครูไปศึกษาดูงานในประเทศเพ่ือนบ้านจ านวนล้านกว่าบาท  
  จึงกราบเรียนให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ    

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลแจกเอกสารให้เพื่อนสมาชิกสภา 
  เทศบาล เป็นการแก้ไขข้อความในหน้า 138 ที่เราได้อภิปรายกันไปใน 
  ช่วงเช้าวันนี้ เพ่ือให้เกิดความกระจ่างและถูกต้องตรงกัน ขอบคุณครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล      ยังไม่ได้เอกสารที่ขอแก้ไขข้อความโปรดยกมือด้วยครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - ได้เอกสารครบทุกท่านแล้วนะครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์   
  เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังอยู่ในกองการศึกษา 
สมาชิกสภาเทศบาล    เป็นแผนการศึกษาท่ีไม่ก าหนดระดับ ขอให้ท่านประธานสภาเทศบาลไปดู  

  ที่หน้า189 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ตั้งงบประมาณ 
  ไว้ทั้งสิ้นสองล้านสามแสนบาท ผมได้ดูรายละเอียดของเนื้องานในเอกสาร 
  คือเป็นประโยคถ้อยค าที่คัดลอกจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งหมด  
  ผมดูแล้วจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องพิธีเปิด และพิธีปิด และค่าตกแต่ง 
  สถานที่ ถ้วยรางวัลต่าง ๆ คือไม่เข้าใจว่าโครงการนี้เป็นโครงการลักษณะ 
  รูปแบบงานเป็นอย่างไร ประเด็นที่ต้องขอหยิบยกมาพูดในที่นี้คือโครงการนี้  
  ซึ่งปีนี้ได้เพ่ิมข้ึนถึงหนึ่งร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์จากปีท่ีแล้ว เพราะปีที่แล้วตั้ง 
  งบประมาณไว้เพียงหนึ่งล้านบาท แต่ในปีนี้ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 
  สองล้านสามแสนบาท ผมไม่ได้ติดใจเรื่องงบประมาณ เพราะผมเชื่อว่าเกี่ยวกับ 
  การศึกษาสามารถท าให้เด็กได้มีความรู้ และมีการพัฒนาที่ดีข้ึน แต่เพียงขอ 
  ทราบเหตุผลว่าเหตุใดจึงได้เพ่ิมงบประมาณถึงหนึ่งร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ 
  จากปีที่แล้ว ผมมีเรื่องเรียนถามเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับท่านประธาน 
  สภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภา 

  เทศบาลนครระยอง เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีความต้องการให้ 
  เปิดไปท่ีหน้า 171 โครงการเพื่อจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง  
  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวนห้าแสนหกพันบาท ส าหรับเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ 
  ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกินห้าพันบาท แยกเป็น และก็ไม่มีค าอธิบาย 
  ต่อว่าเป็นอะไร และหน้า 172 ในงบประมาณยี่สิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่น- 
  เก้าพันบาท แยกเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
  ทุกโรงเรียน จ านวน 5 โรงเรียน รวมถึงโรงเรียนที่อยู่นอกสังกัดเทศบาล  
  จ านวนยี่สิบแปดล้านกว่าบาท มีรายการที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด 
  โรงเรียน คือทุกโรงเรียนได้รับหมดตั้งแต่รายการที่ 2 ถึงรายการที่ 9  
  ซึ่งผมก็ไม่ได้ติดใจอะไร แต่ติดใจอยู่ตรงงบพัฒนาครู ซึ่งโรงเรียนในระดับ 
  ประถมศึกษาของเทศบาลเรามีอยู่ 5 โรงเรียน ได้รับทั้งหมด แต่ศูนย์พัฒนา 
  เด็กเล็กเรา 3 ศูนย์ ไม่เห็นมีงบพัฒนาบุคลากร จึงไม่ทราบว่าไปตั้งไว้ตรงไหน  
  ผมจึงต้องการสอบถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ต้องขออนุญาตอธิบายทีละท่านนะครับ ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลครับ  
  เพราะอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนท าให้ไม่เข้าใจกัน ตามที่ท่านสมาชิกสภา  
  เทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ ขออนุญาตเอ่ยนาม ที่ท่านสอบถามเกี่ยวกับ 
  เรื่องเงินอุดหนุนต่าง ๆ ซึ่งตรงนี้เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง 
  ท้องถิ่นผ่านมายังเทศบาลว่าแต่ละโรงเรียนได้เท่าไร ทางเทศบาลก็จะส่งต่อไป 
  ให้โรงเรียนตามท่ีระบุมาแล้ว และให้โรงเรียนเป็นผู้จัดการ ส่วนเงินศูนย์เด็กเล็ก 
  อยู่ที่กองการศึกษา และต้องมาเบิกที่กองการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง และที่สมาชิก 
  สภาเทศบาลอีกท่านหนึ่งที่ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  กลุ่มสาระงบประมาณสองล้านสามแสนบาทว่าท าไมเพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว 
  หนึ่งร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากว่าเราลดจ านวนครูสอนภาษาอังกฤษลงไป 
  จ านวนหนึ่งล้านสองแสนบาท และน ามาเพ่ิมตรงโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  กลุ่มสาระ โดยจะมีการศึกษาดูงานประเทศเพ่ือนบ้าน จึงท าให้เงินดังกล่าวมา 
  อยู่ในหมวดนี้มากขึ้น ขอเรียนชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณชลัช 
ประธานสภาเทศบาล      รุจิพัฒนพงศ์   

 



 28 

นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ผมต้องการ 

  เรียนถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารคือผมมีปัญหา 
  จะสอบถามในหน้าที่ 194 รายการค่าก่อสร้างหลังคาคลุมชั้นดาดฟูา  
  และปรับปรุงพื้นอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน ไม่ทราบว่ามีวัตถุประสงค์ 
  ท าอะไร และโครงหลังคาคลุมพ้ืนที่กว่า 800 ตารางเมตร ในวงเงินสามล้าน- 
  กว่าบาทนั้น จะตกตารางเมตรละ 3,750 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับการท าโครง 
  หลังคาของโรงเรียนนครระยองวิทยาคม ทั้งรื้อ ทั้งท าใหม่ ทั้งซ่อมฟูาเพดาน  
  งบประมาณสี่ร้อยแปดสิบตารางเมตร วงเงินสี่แสนห้าหมื่นบาท  
  ตกตารางเมตรละ 940 บาท เหตุใดราคาถึงต่างกันมากนัก และการปรับพ้ืน 
  อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน 920 ตารางเมตร วงเงินเจ็ดแสนบาท  
  ตกตารางเมตรละ 760 บาท ไม่ทราบว่าเป็นพื้นอะไร ไม่เห็นเขียนบอกไว้เลย  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่างในการ 
  ปรับปรุงโครงหลังคา และปรับปรุงพ้ืนหน้าอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน  
  คือบริเวณชั้นดาดฟูาของอาคารห้องสมุดฯ จะเป็นพื้นโล่ง เวลาฝนตกน้ า 
  จะรั่วซึมเข้ามาในอาคารห้องสมุด ขณะนี้ทางสถาปนิกของเทศบาลเราได้ 
  ไปดูแล้ว คาดว่าน่าจะปรับปรุงชั้นดาดฟูาให้ท าประโยชน์ได้ จึงขออนุมัติท า 
  โครงหลังคาเพ่ือคลุมอาคารห้องสมุดทั้งหมดเป็นโครงเหล็ก สามารถท า 
  ประโยชน์ได้ สามารถไปท ากิจกรรมต่าง ๆ บนชั้นดาดฟูาได้ และปรับปรุง 
  ลานหน้าห้องสมุด ซึ่งหากเข้าไปห้องสมุดจะเห็นว่ากระเบื้องที่อยู่หน้าลาน 
  ห้องสมุดหลายจุดเริ่มแตก และเดิมเป็นกระเบื้องค่อนข้างมันท าให้ลื่นได้  
  จึงปรับปรุงโดยรื้อออกใหม่ทั้งหมดและเปลี่ยนให้เป็นกระเบื้องแบบด้าน 
  เพ่ือความปลอดภัยในช่วงหน้าฝนและการท ากิจกรรม เมื่อวิศวกรค านวณ 
  ออกมาเป็นตารางเมตรแล้ว จึงจ าเป็นต้องใช้ราคาขนาดนี้ ซึ่งผมได้สอบถาม 
  เหมือนกันว่าท าไมราคาถึงแพง วิศวกรจึงได้ชี้แจงว่าราคาค่อนข้างสูงคือราคา 
  สามล้านเจ็ดแสนบาท ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์ 
ประธานสภาเทศบาล      รัตนพรวารีสกุล  

นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล หน้า 184 ผมจะพูดในเรื่องของการ  
สมาชิกสภาเทศบาล    เปรียบเทียบ คือในบรรทัดสุดท้าย ค่าก่อสร้างหลังคาคลุม อาคารเรียน 2  

  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จ านวนสี่แสนห้าหมื่นบาท  
  และในหน้าที่ 185 รายละเอียดบอกว่า คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร  
  กับเม่ือสักครู่นี้ในหน้า 194 บอกว่าพ้ืนที่หลังคาไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร  
  และท าการปรับปรุงลานพื้นด้านหน้าห้องสมุดฯ จ านวนสามล้านเจ็ดแสนบาท  
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  ประเด็นไม่ได้อยู่ที่เรื่องราคา แต่ผมต้องการชี้ให้เห็นว่าท าไมสมาชิกสภาเทศบาล 
  หลายท่านถึงได้สงสัย เพราะว่าเราไม่มีอะไรเป็นตัวคิดเลยว่าท าไม่ถึงถูก  
  และท าไมถึงแพง คือไม่มีแบบให้เราพิจารณาเลย ซึ่งมีมาแต่ตัวเลข จึงต้องการ 
  ฝากไว้ว่าในการพิจารณาหากเป็นไปได้น่าจะมีแบบแปลนมาด้วย เพราะบางครั้ง 
  ต้องยอมรับว่าเราจินตนาการค่อนข้างสูงกว่าจะได้ตัวเลขตรงนี้ออกมา  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล     เชิญสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 

  นายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุม 
  ทุกท่าน ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  
  ผมขอความกรุณาทุกท่านเปิดไปที่หน้า 196 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา 
  ส าหรับเด็กเยาวชนและประชาชน 1. กิจกรรมเก็บตัวและจัดส่งนักกีฬา – กรีฑา 
  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  
  รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก และรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ  
  จ านวนหนึ่งล้านสองแสนบาท เท่าที่ผมจ าได้งบประมาณนี้ตั้งมานานมาก  
  และผมได้เคยร่วมเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาอยู่  ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเลย ตอนที่ผมเคย 
  อภิปรายไปน่าจะสองปี มาแล้ว คือ ขอปรับเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน  
  เนื่องจากตอนนั้นราคาข้าวแกงจานละ 30 บาท ซึ่งก็ถือว่าแพงแล้ว แต่ปัจจุบันนี้  
  ข้าวแกงจานละ 40 – 45 บาท เบี้ยเลี้ยงก็ยังเหมือนเดิม เห็นใจนักกีฬา  
  เห็นใจผู้ปกครองที่มาสนับสนุนกีฬาเทศบาล เทศบาลเราเป็นเทศบาล 
  นครระยองน่าจะมีการปรับปรุงในเรื่องค่าใช้จ่ายให้สมน้ าสมเนื้อ เท่าท่ีผ่านมา 
  ผมเห็นว่าการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันทุกปี พอมีเหรียญรางวัลเพ่ิมข้ึนทุกปี  
  จึงต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหารว่าเราน่าจะมี 
  การปรับปรุงในส่วนนี้ และเชิญท่านเปิดไปท่ีหน้า 187 บางทีเราอาจจะลืมไป 
  ว่ายังมีโครงการหนึ่งที่ผมเองได้เคยอภิปรายขอเพ่ิมงบประมาณเมื่อปีที่แล้ว  
  คือ งบประมาณโครงการจัดงานวันครู ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เพ่ิม 
  งบประมาณให้โครงการนี้เป็น จ านวนแปดหมื่นบาท จากเดิมในทุก ๆ ปี  
  คือ จ านวนห้าหมื่นบาท ถึงแม้จะเพ่ิมข้ึนมาเล็กน้อย เมื่อเทียบกับบุคลากร 
  ของเราที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งถือว่าเพ่ิมข้ึนอีกเล็กน้อยก็ยังดี ขอขอบคุณท่าน 
  ประธานสภาเทศบาลผ่านยังคณะผู้บริหารที่ให้ความเห็นใจ และเพ่ิม 
  งบประมาณในส่วนนี้ให้เพื่อจะได้จัดกิจกรรมกันได้คล่องตัวขึ้น ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ผมจะขอ 

  พูดเรื่องของแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ ซึ่งที่ผมจะอภิปราย 
  คือในหน้าที่ 193 เรื่องแรกคือในหมวดค่าวัสดุส านักงาน ซึ่งตั้งไว้จ านวนเก้า- 
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  แสนบาท แต่หากไปดูในรายละเอียดก็จะมีอธิบายไว้หลัก ๆ ก็คือเพ่ือใช้ใน 
  ห้องสมุดของเทศบาลนครระยอง ประเด็นคือปีที่แล้วมีการตั้งงบประมาณไว้ที่ 
  หนึ่งล้านสี่แสนบาท แต่ปีนี้ลดลงเหลือเก้าแสนบาท ต้องขอขอบคุณทางท่าน 
  ผู้บริหารที่ได้สนใจ และดูแลถึงการตั้งงบประมาณ ซึ่งปีที่แล้วผมเองได้มีการพูด 
  ในเรื่องของการตั้งงบประมาณส่วนนี้ แต่ในปีนี้มีจ านวนลดลงไปห้าแสนบาท  
  คิดว่าน่าจะเพียงพอหรือไม่ครับ คือผมอดเป็นห่วงไม่ได้ว่างบประมาณส่วนนี้จะ 
  เพียงพอหรือไม่หากว่าลดไปอีกประมาณห้าแสนบาท และต้องขอบคุณที่มีความ 
  เป็นห่วงเป็นใย อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องการกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
  คือในหน้าที่ 201 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ตั้งงบประมาณไว้ 
  แปดแสนห้าหมื่นบาท ซึ่งเป็นประเพณีของทุกปีที่เทศบาลเราจะต้องมีการจัด 
  งานลอยกระทง ผมเองและเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนบางส่วน 
  เคยสอบถามผมบ่อย ๆ ว่างานลอยกระทงท่ีจัดบริเวณข้างสวนศรีเมืองเป็นงาน 
  ของหอการค้าหรืองานของเทศบาลนครระยอง เพราะทุกปีจะมีหอการค้ามาเป็น 
  แม่งานอยู่คนเดียว แต่งบประมาณกลับใช้ของเทศบาลที่ตั้งไป ดังนั้นจึงต้องการ 
  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าเทศบาลเรามีส่วน 
  ร่วมขนาดไหน อีกเรื่องหนึ่งคือหน้าที่ 202 โครงการภูมิบุรีศรีระยอง  
  ท่านประธานสภาเทศบาลครับโครงการภูมิบุรีศรีระยองหากผมจ าไม่ผิดครั้งนี้ 
  น่าจะเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งผ่านมาแล้ว 10 ปี แต่งบประมาณหนึ่งล้านสองแสนบาท  
  ผมไม่ได้ติดใจอะไรเพราะก็เท่ากับปีท่ีแล้ว เพียงแต่สิ่งที่ผมต้องการจะสอบถาม 
  คือในเรื่องของความคุ้มค่ามากกว่า คือการจัดงานภูมิบุรีศรีระยองนั้นปีหนึ่งจัด 
  สองวัน ผมเองเสียดายงบประมาณจ านวนนี้ ที่จัดงานไปอย่างนี้ ความจริงแล้ว 
  ถ้าหากเราจะมาฟ้ืนฟูเมืองเก่า หรือจะมารักษาวัฒนธรรมของระยองเรา  
  ผมมีความคิดว่าเทศบาลเราน่าจะหางบประมาณ หรือตั้งงบประมาณมาให้มากขึ้น  
  และจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหรือคนต่างถิ่นมาระยอง จะได้ไป 
  เที่ยวตรงนี้จะดีกว่า เพราะหากเทศบาลเราเอางบประมาณปีหนึ่งไปจัดงาน 
  แค่สองวัน และก็หายไป ไม่ทราบว่าทางผู้จัดเคยมีการท าตัวชี้วัดหรือไม่ว่า 
  ท าแล้วได้ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง เพราะส่วนใหญ่เท่าท่ีเห็นก็เป็นการขายของ  
  ขายสินค้ากันมากกว่า จึงต้องการกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลว่า 
  หากเป็นไปได้เทศบาลเราน่าจะมีโครงการที่ท าให้เป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างว่า 
  บางพ้ืนที่ที่ผมเห็นอย่างเช่นจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้ดูจาก 
  ทางโทรทัศน์เขาจัดโดยจ าลองเป็นเมืองลี่เจียง เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
  ที่ศาลหลักเมืองของเขา ซึ่งใช้งบประมาณมากก็จริงแต่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  ของในเขตเทศบาลของเขา หากว่าเทศบาลเรามีโครงการที่ดีที่สามารถจะ 
  ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับในเขตพ้ืนที่ของตัวเมืองระยองเรา จะเป็นการสร้าง 
  รายได้ให้พ่ีน้องประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย จึงกราบเรียนท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ   
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านที่ได้สอบถามโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
  เกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้ตั้งงบประมาณ 
  ไว้หนึ่งล้านสองแสนบาท และเมื่อปีที่แล้วก็ตั้งไว้จ านวนหนึ่งล้านสองแสนบาท 
  เช่นเดียวกัน ต้องกราบเรียนว่าเบี้ยเลี้ยงนั้นทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ยังไม่ได้แก้ไข ยังไม่ได้เพ่ิมเติมให้มากขึ้น เทศบาลเราจึงต้องตั้งไว้ให้สูงสุดซึ่งก็ได้ 
  เท่าเดิมเนื่องจากว่าเกินกว่าจ านวนนี้ไม่ได้ เราเองก็พยายามหาเงินจากส่วนอื่น 
  ที่ไม่ใช่งบประมาณของเทศบาลเพื่อจะมาสนับสนุนนักกีฬา ซึ่งผมได้คุยกับ 
  ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน เขาบอกว่าน่าเห็นใจ เพราะเวลาเทศบาลเราไปจะได้ 
  เบี้ยเลี้ยงคนละสี่สิบบาทต่อวันคงไม่พอ เพราะข้าวของแพงขึ้น ก็พยายามหาเงิน 
  ส่วนอื่นมาสนับสนุนนักกีฬา ส่วนที่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถาม 
  เกี่ยวกับงานประเพณีลอยกระทงที่เทศบาลตั้งงบประมาณไว้ จ านวนแปดแสน- 
  ห้าหมื่นบาทนั้น ซึ่งเป็นโครงการของเทศบาลนครระยอง แต่ทั้งนี้ก็อยากให้ 
  ภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมด้วย จึงเชิญหอการค้าเข้ามาท ากิจกรรมร่วมกัน  
  เพ่ือให้การจัดงานสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยทางการค้าอาจจะไปท าในส่วนของ 
  ที่เก่ียวกับเรื่องร้านค้า การแสดงบนเวทีบางส่วน ส่วนงบประมาณนั้น 
  ทางหอการค้าเป็นผู้ออกในบางส่วน และทางเทศบาลเราจะออกงบประมาณ 
  บางส่วนเช่นกัน เช่น อุดหนุนไปยังโรงเรียนต่าง ๆ  เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ  
  ซึ่งเราจะให้เกียรติกับทางหอการค้า คือจะใช้ค าว่างานประเพณีลอยกระทง 
  โดยหอการค้าร่วมกับเทศบาลนครระยอง หรือโดยเทศบาลนครระยองร่วมกับ 
  หอการค้า ซึ่งจะใช้ค าไหนขึ้นก่อนตรงนั้นไม่ใช่หลักส าคัญอะไร คือได้ท า 
  กิจกรรมร่วมกันเพื่อความสมบูรณ์ของงาน ส่วนเรื่องงานภูมิบุรีศรีระยอง  
  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามว่าน่าจะท าให้ยั่งยืน ซึ่งเรื่องนี้ผม 
  ได้คิดมาตลอดว่าจะปรับปรุงอย่างไรดี ซึ่งก็มีการท่องเที่ยวเขามาช่วยบ้าง  
  จึงท าให้พ้ืนที่บริเวณจัดงานบริเวณถนนยมจินดาได้มีการขยับขยายไปบางส่วน  
  งานนี้ท าให้นักท่องเที่ยวรู้จักระยองมากยิ่งขึ้น โดยมาท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง  
  อาจจะเป็นสวนผลไม้ หรือท่องเที่ยวตามชายทะเล นักท่องเที่ยวน าเงินมาใช้ใน 
  จังหวัดระยองแล้ว ผมคิดว่าเงินนั้นจะหมุนอยู่ในจังหวัดระยอง โดยในรอบ 
  การหมุนของเงินก็อาจจะวนเข้ามาในเขตเทศบาลบ้างบางส่วน ซึ่งก็ถือว่าเกิด 
  ประโยชน์กับท้องถิ่นแล้ว จึงกราบเรียนเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลให้ทราบว่า 
  ผมเองก็มีความต้องการจะปรับปรุงถนนยมจินดาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถาวร 
  และยั่งยืนต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล       

      (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม   
ประธานสภาเทศบาล      ผมจะขอข้ามไปยังส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สมาชิกสภาเทศบาล 

  มีข้อสงสัยจะสอบถามเก่ียวกับงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2558 ของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญครับ เชิญ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล     นครระยอง เขต 1 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผมมีเรื่อง 
  ขอสอบถามทางฝุายผู้บริหาร ท่านประธานสภาเทศบาลครับ กรุณาเปิดไป 
  ที่หน้า 214 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน โครงการคัดแยก 
  ขยะก่อนทิ้ง โดยมีการตั้งงบประมาณไว้ จ านวนสองแสนหกหมื่นบาท ผมไม่ได้ 
  ติดใจในเรื่องงบประมาณ โดยดูในเนื้อหาของโครงการ ผมเห็นว่าโครงการนี้เป็น 
  โครงการที่ต้องสนับสนุน เพราะเป็นการสร้างจิตส านึกให้กับพ่ีน้องประชาชน  
  รวมถึงครัวเรือนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเรา แต่สิ่งที่ผมคิดคือว่างานเมื่อท าแล้ว 
  เราจะต่อยอดอย่างไร เมื่อมีการคัดแยกขยะนั้นซึ่งก็ถือว่าดี แต่ผลเมื่อเราคัดแยก 
  ขยะแล้วนั้น คือเมื่อถึงเวลาที่รถขยะมาเก็บก็จะยกเทรวมหมด เพราะเทศบาลเรา  
  เป็นรถเก็บขยะแบบคันเดียว ในแต่ละพ้ืนที่ก็ยกเทรวมกัน และหากเราคัดแยก 
  ขยะผมก็ไม่ว่าขยะเหล่านี้ที่คัดแยกไปแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหน ต้องการได้ 
  ค าอธิบายว่าโครงการนี้หากว่าเราจะท าจริง ๆ ควรจะมีรถหลายประเภทส าหรับ 
  เก็บขยะแต่ละชนิด ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ไหน ๆ ผมก็ได้พูดเรื่องนี้แล้ว 
  ที่ว่ามีการคัดแยกขยะและมีการเก็บขน ขออนุญาตครับท่านประธานสภา 
  เทศบาล ให้ท่านประธานสภาเทศบาลไปดูที่หน้า 222 งานก าจัดขยะมูลฝอย 
  และสิ่งปฏิกูล มีการจัดตั้งงบประมาณไว้ จ านวนสามสิบเอ็ดล้านแปดหมื่นเจ็ด- 
  พันบาท เพื่อเป็นการจ้างเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ผมจ าได้ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็น 
  สัญญาระยะยาวเพราะเราท ามาแล้วหลายปี ผมต้องการเรียนว่าเดิมทีเรามีการ 
  ประเมินว่าหากเราจ้างเอกชนมาด าเนินการ น่าจะเกิดประสิทธิภาพในเรื่องการ 
  เก็บขนที่ดีกว่าเทศบาลเราท าเอง รวมถึงในด้านระยะเวลาและความรวดเร็ว  
  ซึ่งที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะท ามาแล้วประมาณ 3 – 4 ปี มาแล้ว ผมจึงต้องการ 
  เรียนถามผู้บริหารว่าให้มีการประเมิน ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ได้อภิปรายว่าเราต้องมีการประเมินว่าเมื่อเราจ้าง 
  เอกชนด าเนินการไปแล้ว และประสิทธิภาพดีจริงหรือไม่ เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ 
  เงินจ านวนมาก และผลสะท้อนจากชาวบ้านออกมาเป็นอย่างไร ให้การวิเคราะห์ 
  ว่าเป็นอย่างไรบ้าง การเก็บขนอย่างทุกวันนี้ โดยเฉพาะในปีนี้ผมเห็นว่ามีปัญหา 
  ในหลายพื้นท่ีหลายเขต ซึ่งขยะล้นถัง รถเก็บขนขยะเสีย ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดอยู่ 
  เป็นประจ า ผมต้องการเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหาร 
  ด้วยว่าเจ้าหน้าที่ก็ดี หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ดี ควรต้องมีมาตรการ และเรา 
  ต้องหาทางแก้ไขได้อย่างไร ไม่มีใครหรอกครับที่อยากให้ขยะล้นถัง และตั้งกอง 
  ไว้อยู่หน้าบ้าน โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ที่ต้องมีการค้าขาย ผมจึงต้องการให้ 
  น าเรื่องนี้มาวิเคราะห์หรือประเมินดูว่าเราจะมีแนวทางแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้าง   
  จริงอยู่ที่เราจ้างเขาแล้ว ผมก็ไม่เคยเห็นทีโออาร์ของเทศบาลที่ท ากับ 
  ทางภาคเอกชนว่าสัญญาเราเป็นอย่างไร และหากท าแล้วประสิทธิภาพไม่ได้ 
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  ดีจริงอย่างท่ีเราคาดการณ์ไว้ สัญญานี้เทศบาลเราสามารถยกเลิกได้หรือไม่ครับ  
  อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องน ามาคิดครับ เพราะขยะเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับตัวเราทุก 
  ครัวเรือน ผมมีเรื่องเรียนถามเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ในเรื่อง 

  ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
  ของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ในเรื่องของการ 
  จัดเก็บขนขยะ คือหากว่าเราจะมาพิจารณากันให้ดี โดยมาคิดให้รอบคอบนั้น  
  หน้าที่หลัก ๆ เลยคือหน้าที่ของเทศบาลทุกที่ใกล้ชิดกับประชาชน และเรื่องขยะ 
  เป็นเรื่องที่ทุกพ้ืนที่ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลก็ดี หรือทั้งเทศบาลก็ดี  
  ต้องมีส่วนรับผิดชอบเต็ม ๆ และเป็นงานที่เราจะต้องรับผิดชอบเป็นงานหลักด้วย  
  เพราะขยะมีทุกครัวเรือน แต่หน้าที่ที่ว่าจะต้องดูแลคือหน้าที่ขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่ี ซึ่งที่ผ่านมานั้นของเทศบาลนครระยองปัญหา 
  ค่อนข้างมากในเรื่องของขยะ อย่างที่ผมได้กราบเรียนไปเมื่อช่วงเช้าว่าปัจจุบันนี้ 
  ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเราผมคิดว่าต้องมีจ านวนประชากรไม่ต่ าจากหนึ่งแสนคน  
  ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล เพราะฉะนั้นปริมาณขยะย่อมมีมากแน่นอน  
  ท่านประธานสภาเทศบาลลองย้อนกลับไปดูในเรื่องของถังขยะที่ทุกวันนี้ไม่ว่า 
  จะไปพื้นท่ีไหนเขตไหนก็แล้วแต่ จะมีถังขยะซึ่งล้นออกมาแทบจะทุกพ้ืนที่เลย  
  ไม่ทราบว่าเกิดจากการที่รถเก็บขยะไม่เพียงพอหรือไม่มีเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่ 
  เพียงพอ  เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์   
  เจนจิรวัฒนา ที่กล่าวว่าควรมีการทบทวนในเรื่องของสัญญาในการจัดจ้างกับ 
  บริษัทเอกชน อีกเรื่องคือต้องขอพูดในเรื่องของโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  
  ในหน้า 214 ที่ตั้งงบประมาณไว้ จ านวนสองแสนหกหมื่นบาท ตามท่ี 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ได้อภิปรายไป  
  ผมขอเพ่ิมเติมว่าเมื่อมีการคัดแยกขยะหากจะให้ได้ผลก็คือต้องมีถังขยะคัดแยก 
  ขยะประเภทเดียวกัน อย่างน้อยต้องมีถึง 3 ใบ คือถ้าจะท าต้องท าเช่นนี้ 
  ถึงจะได้ผล ไม่เช่นนั้นไม่มีทางได้ผลเพราะว่าถังขยะจะรวมกันอยู่ หากว่า 
  ทุกครัวเรือนท าการแยกขยะแล้ว แต่ว่าไปทิ้งรวมกันก็มีค่าเช่นเดิม ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอวบ  วงศ์มหา  

นายอวบ  วงศ์มหา  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเพ่ิมเติมจากที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์   

  เจนจิรวัฒนา และคุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ขออนุญาตเอ่ยนามครับ เรื่องรถ 
  เก็บขยะ ซึ่งบริเวณซอยหน้าบ้านผมมีขยะล้นถัง แต่รถเก็บขยะได้ขับผ่านไป  
  ไม่ทราบว่ารถเต็มหรืออย่างไร ซึ่งมีชาวบ้านได้ไปสอบถามพนักงานเทศบาล 
  ที่เก็บขยะ ปรากฏว่าพนักงานเก็บขยะตอบว่าเขายกไม่ไหวมันหนัก ผมว่าคงต้อง 
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  จ้างพนักงานเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ หรือพนักงานเก็บขยะไม่ได้ทานข้าวมาหรือ 
  อย่างไรครับ ผมขอเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอวบ  วงศ์มหา 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 

  นายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุม 
  ทุกท่าน จากการที่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ผมเองมี 
  ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องขยะจากการลงพ้ืนที่ เนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วผมไป 
  ออกก าลังกายที่โขดศาลเจ้า มีประชาชนที่ไปออกก าลังกายบ่นมาว่าขยะมีกลิ่น 
  เหม็นมาก ผมก็อยู่ตรงนั้นพอดี ซึ่งช่วงนั้นเป็นหน้ามรสุมซึ่งพัดมาทางนี้พอดี  
  ผมจึงเป็นห่วงเป็นใยเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลจากเขต 2 และเขต 3  
  เพ่ือลงพื้นที่ไปดูกันเมื่อประมาณวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เห็นแล้วตกใจเพราะมี 
  ขยะกองสูงมาก สูงเกือบถึงยอดไม้ ขึ้นหอชมวิวแล้วมองเห็นกองขยะเลยครับ  
  เมื่อก่อนเห็นแต่บอลลูน และผมได้อ่านตามที่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้อ่าน 
  เมื่อสักครู่ไม่เห็นมีการตั้งงบประมาณข้ึนมาบริหารจัดการขยะ ที่ผ่านมาได้ยิน 
  คณะผู้บริหารได้บอกว่ามีนโยบายจะลดบ่อฝังกลบขยะ แต่กองขยะสูงขนาดนั้น  
  ไม่ทราบว่าจะน าไปฝังตรงไหนหมด หรือจะน าไปไหนก็ไม่ทราบ หากปล่อยไป 
  เช่นนั้นกลิ่นเหม็นจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน เพราะว่าพี่น้องประชาชนชาว 
  ชุมชนสมุทรเจดีย์ร้องมาว่าขยะเหม็น เพราะว่าตอนช่วงเย็นลมจะเปลี่ยนทิศบ้าง  
  จึงเป็นห่วงในเรื่องขยะ โดยเฉพาะที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล   
  ปิ่นปลื้มจิตต์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ลงไปเห็นขยะมากมาย ท่านได้ถ่ายรูปมา  
  ตอนนี้ที่ตั้งงบประมาณไปสามสิบเอ็ดล้านกว่าบาทเพื่อไปเป็นค่าขนเก็บขยะ 
  เท่านั้นเอง และโดยเฉพาะมีการขุดคุ้ยขยะกันด้วยก็จะยิ่งส่งกลิ่นเหม็นกันมากขึ้น   
  ขออนุญาตออกนอกประเด็นครับ คือเม่ือการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
  สมัยประชุมที่แล้ว เราได้ผ่านงบประมาณ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณสี่ล้านกว่าบาท เป็นการขุดคุ้ยขยะมูลฝอย  
  และขณะนี้กลิ่นเหม็นมาก และที่ขุดคุ้ยนั้นไม่ทราบว่าใช้วิธีการด าเนินงานแบบ 
  ไหนไม่ทราบ คือตอนนี้ขยะล้น และถุงพลาสติกก็มาก แม้แต่โรงผลิตพลาสติก 
  เป็นน้ ามันก็อุดไว้เต็มไปหมด หากเกิดอัคคีภัยผมว่าโรงผลิตพลาสติกฯ ดังกล่าว 
  จะไหม้ก่อน ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์ 
  ได้ไปถ่ายรูปมา ผมขออนุญาตแสดงรูปให้เห็นครับ คือมีพ้ืนที่ประมาณ  
  200 ตารางวา โดยกองไว้จะถึงหลังคาแล้ว ซึ่งอันนี้เป็นพลาสติกจากครัวเรือน  
  และท่ีขุดออกมาและมีการปั่นแห้งอีกจ านวนหนึ่งอยู่ในโกดัง แต่ไม่ได้ด าเนินการผลิต  
  แต่อย่างใด ผมตั้งข้อสังเกตว่าท าไมคณะผู้บริหารถึงไม่ตั้งงบประมาณการ 
  ซ่อมบ ารุงโรงงานผลิตพลาสติกเป็นน้ ามัน และเดินเครื่องที่จะน าน้ ามันหรือ 
  ท าให้พลาสติกเหล่านี้มันหมดไป เพราะผมจ าได้ว่าเรารณรงค์เพ่ือให้ประชาชน 
  คัดแยกถุงพลาสติกในภาคครัวเรือนแล้ว และท าแล้วมีผลส าเร็จแล้วด้วย  
  ประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดีทุกเขต ทุกชุมชน จึงขอฝากท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารให้จัดหางบประมาณมาเพ่ือบริหารจัดการขยะเหล่านี้ 
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  ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง เพื่อที่จะให้มันลดน้อยลง เพื่อไม่ส่งกลิ่นเหม็นไปรบกวน 
  พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนในเขต 2 เขต 3 และเขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
  ขอย้อนมาหน้า 215 ขอพูดถึงเรื่อง อสม. ซึ่ง อสม.จะท างานกันตลอดท้ังปี  
  โดยจะมีตั้งงบประมาณโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล  
  โดยตั้งงบประมาณไว้จ านวนหกแสนบาท ในที่หน้า 214 และในหน้า 215  
  จะมีการตั้งงบประมาณของโครงการสร้างเสริมศักยภาพและศึกษาดูงานของ  
  อสม. ซึ่งท างานกันตลอดท้ังนี้ และเมื่อเช้าผมได้เจอลุงคนหนึ่งที่เป็น อสม.  
  ในเขตเทศบาลนครระยองของเราเขาถามผมว่าท าไมเงินเดือนของ อสม.  
  เราไม่ออกเสียที และออกทีละสองเดือน แต่ไปค้างอีกสามเดือนหรือสี่เดือน  
  ผมก็ไม่ทราบจึงบอกเขาไปว่าการจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทน อสม.  
  จ านวนเดือนละ 600 บาท นั้น ท าไมต้องมีขะหยักขะหย่อนไว้อย่างนั้น  
  ผมต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้ติดตาม 
  เรื่องนี้ด้วยเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับพี่น้อง อสม.ด้วย ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านที่ได้เป็นห่วงเก่ียวกับเรื่องการ 
  บริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะการเก็บขน ผมเองทราบดี ซึ่งผมได้สอบถามไป 
  ทางบริษัทว่าในรอบสองปีที่ผ่านมาไม่ค่อยมีปัญหา แต่ปีนี้รอบสองเดือน  
  หรือสามเดือนที่ผ่านมาค่อนข้างมีปัญหามาก ผมจึงถามเขาว่าเพราะอะไร  
  เขาบอกรถเสีย คือเครื่องยนต์ไม่ได้เสีย โดยทะลุทีเดียวกันห้าคัน แสดงว่าเหล็ก 
  มันหมดอายุ และหากจะไปท าการซ่อมก็ต้องเร่งให้เสร็จโดยเร็ว เพราะรถเสียทีเดียว 
  พร้อมกันห้าคันเลย ผมจึงบอกไปว่าให้เร่งให้เสร็จโดยเร็ว แต่เมื่อรถเก็บขนขยะ 
  เสียแล้วทางเทศบาลเราก็ไม่ได้จะปล่อยไปเลย ซึ่งตามสัญญาที่ท าไว้คือจะมีการ 
  เก็บค่าปรับจากบริษัททุกครั้งในกรณีที่เก็บไม่หมด ซึ่งเวลาช าระเงินก็จะมีระบุ 
  ต่อท้ายสัญญาไว้ว่างวดไหนปรับไปเป็นเงินเท่าไร ขอกราบเรียนว่าหากขยะมัน 
  ตกค้าง ณ จุดใด ขอให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลช่วยแจ้งไปยังส านักการ 
  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือแจ้งมาท่ีผมก็ได้ เพราะเทศบาลเรายังมีรถเก็บ 
  ขนขยะอยู่อีกคันหนึ่งซึ่งพอจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ ส่วนเรื่องท่ีเรา 
  จัดโครงการคัดแยกขยะก็เพ่ือสร้างจิตส านึกให้คนแต่ละชุมชน ซึ่งตอนนี้เรา 
  ยังท าไม่ครอบคลุมทุกชุมชน คือชุมชนไหนที่เข้าร่วมแล้วก็จะมีการคัดแยก  
  และคัดแยกแล้วก็ไม่ได้เก็บรวม ชุมชนไหนไม่ได้เข้าร่วมส่วนใหญ่ก็จะรวมกันไป  
  หรือทราบข่าวก็แยกกันเอง เช่น ชุมชนถังข้าวหมูซึ่งแยกเอาไว้แล้วจะมีรถไปเก็บ  
  ส่วนขยะพลาสติกจะแยกไว้ต่างห่าง ส่วนที่ว่าแยกไปแล้วช่วงนี้ท าไมถึงมี 
  พลาสติกกองอยู่ที่บ่อขยะค่อนข้างมากนั้นเนื่องจากว่าเครื่องท าพลาสติกเป็น 
  น้ ามันยังซ่อมไม่เสร็จ ยังใช้การไม่ได้ และส่วนเรื่องขยะเราได้หารือกันแทบ 
  ทุกสัปดาห์โดยจะเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี คุณธนิต  อังควินิจวงศ์  
  ท่านรองปลัดเทศบาล คุณสุธน  ซื่อประเสริฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือหารือกัน 
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  ว่าเรื่องขยะจะท าอย่างไรกันต่อไป ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  เขาบอกให้เทศบาลเราเอาไปทิ้งท่ีเขาก็ได้ ผมจึงถามเขาว่าเอาไปแล้วไปท าอะไร  
  เขาบอกว่าจะน าไปฝังอยู่อย่างนั้น ซึ่งหากเขาเอาไปแล้วบริหารจัดการไม่ได้ 
  ก็เท่ากับผมโยนภาระไปให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ไปให้คนแถวนั้น 
  เขามีปัญหาเพิ่มขึ้น แต่หากเขาเอาไปแล้วบริหารจัดการได้โดยเอาไปก่อให้เกิด 
  ประโยชน์ได้ เช่น ไปเป็นเชื้อเพลิง ไปเป็นไฟฟูาได้ เราก็อยากจะเอาให้เขา 
  ถึงแม้ว่าจะเสียเงินเพ่ิมอีกเล็กน้อยคือค่าเดินทาง ค่าเก็บขน ซึ่งเรื่องนี้มีเอกชน 
  หลายแห่งที่มีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามมาว่าท าไมครั้งนี้ไม่ตั้งงบประมาณ  
  เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในบ่อ ซึ่งจะมีเอกชนหลายบริษัทเข้ามาหารือว่า 
  จะมาขอลงทุน โดยจะขอเช่าพ้ืนที่ในบ่อขยะเพ่ือสร้างโรงงาน โดยรื้อทั้งขยะเก่า  
  และเอาทั้งขยะใหม่มาเป็นเชื้อเพลิง เพ่ือน ามาท าเป็นพลังงานไฟฟูา ซึ่งผมได้ 
  พยายามศึกษาเรื่องนี้อยู่ โดยผมไปดูงานที่โรงไฟฟูาที่มาบตาพุดว่าเป็นไปได้ 
  หรือไม่ที่จะเอาเชื้อเพลิงตัวนี้ ซึ่งตอนนี้ก็มีแล้วคือที่จังหวัดภูเก็ตแต่ละทุน 
  ค่อนข้างสูง ซึ่งที่จังหวัดภูเก็ตขยะเขาเยอะมาก แต่ของจังหวัดเราขยะแค่ 
  วันละร้อยตันเอง และที่ฝังอยู่ในดินอีกน่าจะอยู่ที่ประมาณสองแสนตันถึง 
  สามแสนตัน ซึ่งตามที่มีบริษัทเอกชนเสนอมาว่าขยะของเขามีอยู่ประมาณ 
  ร้อยตันเท่านั้นเอง จะลงทุนไหวหรือไม่ ซึ่งหลายรายได้ยกเลิกไปเพราะปริมาณ 
  ขยะมีไม่เพียงพอ และมีบางรายมาเขาบอกว่าเขาท าได้ ผมจึงบอกเขาไปว่าให้ 
  เขาเสนอความคิดมาแล้วผมจะไปดู และคิดว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้  
  น่าจะมีการท าเก่ียวกับเรื่องสรรหาผู้ที่จะมาลงทุน คือต้องวางเงื่อนไขกันว่า 
  จะมาเช่าพ้ืนที่บ่อขยะ โซนไหน กี่ไร่ เป็นจ านวนเงินเท่าไร และหากเอาขยะไป 
  บริหารจัดการแล้วเทศบาลเราจะได้อะไรบ้าง ส่วนเรื่องรายได้นั้นบางครั้งผม 
  ยังไม่ได้มอง คือหากเขาลดปริมาณขยะลงแล้ว และก่อให้เกิดประโยชน์จริง ๆ  
  ในระยะยาวเราได้คุยกันหลายครั้งว่าภายในยี่สิบปีบริเวณบ่อขยะนั้นขยะเก่า 
  ต้องหมด แล้วคืนพ้ืนที่อย่างน้อย ๆ ประมาณห้าสิบไร่ คืนให้เทศบาลมาเพื่อจะ 
  ไปท าสวนสาธารณะ และส่วนที่เหลือจะเป็นโซนบริหารจัดการขยะทั้งหมด 
  วันละร้อยตันก็ไปบริหารจัดการ จะไม่ไปสร้างภาระให้จุดอื่น ๆ  
  จึงตั้งงบประมาณเฉพาะเรื่องเก็บขนอย่างเดียว ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณเก่ียวกับ 
  เรื่องการบริหารว่าจะท าอย่างไรในบ่อขยะ ซึ่งตอนนี้ขยะพลาสติกก็ไม่สามารถ 
  น าไปท าน้ ามันได้ จึงอาจจะท าให้มีกลิ่นเนื่องจากการรื้อขยะ โดยจะพลิกเพ่ือน า 
  ขยะเก่าออกมา ท่านจะเห็นว่าจะมีรถน าขยะออกไปเพื่อน าไปท าเชื้อเพลิง 
  โดยส่งไปยังจังหวัดสระบุรี ขณะนี้หลาย ๆ แห่งเขาเสนอมาว่าต่อไปในปีหน้า 
  เขาจะเสนอมาให้เทศบาลเราดูว่าเทศบาลเราจะถูกใจหรือไม่ โดยเขาจะสร้าง 
  โรงไฟฟูาให้เทศบาลเราโดยเขาจะลงทุนเองท้ังหมด ซึ่งหากถึงตอนนั้นผมจะเชิญ 
  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลเข้ามาออกความคิดเห็นว่าดีหรือไม่ โดยผมได้ถามไป 
  หลาย ๆ แห่งที่เสนอมา ผมไม่ต้องการว่าเมื่อเขาลงทุนให้แล้วสุดท้ายสิ่งก่อสร้าง 
  ต่าง ๆ เราจะรื้อถอนก็ไม่รู้จะรื้ออย่างไร เต็มไปหมด ซึ่งต้องลงทุนเป็น 
  ร้อยล้าน เราไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้น คือเราต้องการให้ลงทุนแล้วสามารถ 
  ด าเนินงานบริหารจัดการขยะได้จริง และก าจัดระยะเวลาให้ว่ายี่สิบปีแล้ว 
  ต้องก าจัดให้หมดไปเลยในระยะยาว จึงกราบเรียนให้เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
  ได้รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี คุณธนิต 
ประธานสภาเทศบาล      อังควินิจวงศ์  

นายธนิต  อังควินิจวงศ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรี    ผมเห็นว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านให้ความสนใจเรื่องของการเก็บขยะ 

  และท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ก็ได้มีการเสนอแนวคิด 
  ว่าหากการจัดเก็บขยะโดยเอกชนนั้น หากพิจารณาดูแล้วว่าไม่มีประสิทธิภาพ  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ก็เสนอว่าควรจะเป็น 
  เทศบาลไปด าเนินการเองหรือไม่ เรื่องของการจัดเก็บขยะนั้นผมขออนุญาต 
  น าเรียนข้อมูลเพื่อให้ทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าใจได้เห็นภาพของการ 
  บริหารจัดการในเรื่องของการจัดเก็บขยะ คือในเรื่องทีโออาร์ในเรื่องของการ 
  จัดเก็บขยะนั้นเป็นสัญญา 5 ปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 ของสัญญา และปีท่ีเราตั้ง 
  งบประมาณไว้ห้าแสนบาทนั้นก็เป็นปีที่ 4 ของสัญญา โดยในการก าหนดเรื่อง 
  ทีโออาร์นั้นเราก าหนดว่าจะมีจัดเก็บขนขยะในเขตเทศบาลทั้งหมด 14 เส้นทาง  
  ต้องมีรถ 14 คัน เป็นรถท่ีจัดเก็บขยะทั่วไป 10 คัน และมีรถที่จัดเก็บ 
  ขยะอินทรีย์ 4 คัน โดยการด าเนินการในเรื่องของการเก็บขนนั้นเรามีการบังคับ 
  ว่าทางบริษัทนั้นจะต้องมีการติดตั้งจีพีเอสเพื่อให้รู้เส้นทางว่าได้ไปด าเนินการ 
  เก็บขนหรือไม่ ในขณะเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเรามีการก าหนดว่าการจัดเก็บ 
  ต้องแล้วเสร็จภายในเวลา 08.00 น. ของทุกวัน ในทุกเส้นทาง คือจะต้องมีการ 
  จัดเก็บให้เรียบร้อย หากไม่เป็นไปตามนั้นเราก็มีข้อก าหนดในทีโออาร์ที่จะต้องมี 
  การด าเนินการปรับกับทางบริษัท หลายท่านอาจจะคิดว่ารถที่ใช้ในการเก็บขยะนั้น 
  สภาพของลักษณะงานคงจะมีการสึกหรอ หรือมีการทรุดโทรมค่อนข้างสูง  
  เพราะว่ารถต้องวิ่งทุกวัน และอีกอย่างคือว่าเรื่องของขยะ และเรื่องของน้ าขยะนั้น 
  จะเป็นตัวที่เป็นกรดจึงท าให้เกิดการสึกหรอได้ง่าย หลายท่านสงสัยว่าท าไม 
  ก าหนดไว้ 14 คัน ท าไมเราไม่ก าหนดให้เขามีรถส ารองไว้ใช้ โดยแทนที่จะ 
  ก าหนด 14 คัน ก็ก าหนดเป็น 16 – 17 คัน เพื่อที่เวลามีรถเสียที่ไม่สามารถ 
  จะส่งซ่อมได้ทันใช้ รถที่เหลือก็จะได้น ามาใช้งานแทนกันได้ ผมจึงเรียนว่า 
  หากว่าเราก าหนดอย่างนั้นว่าในการเก็บขยะ 14 เส้นทาง แล้วต้องมีรถ 17 คัน  
  ตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายรถอีก 3 คัน ที่ต้องบวกเพ่ิมเข้ามา ส่วนที่เกิดข้ึนคือ 
  ค่าใช้จ่ายที่เป็นราคากลางต่อตันมันก็ต้องสูงขึ้น ผมขอเรียนตัวเลขว่าจริง ๆ แล้ว 
  ค่าเก็บขนขยะของเทศบาลเราในขณะนี้แปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทต่อปริมาณขยะ 
  หนึ่งตัน เมื่อเทียบกับเทศบาลใกล้เคียง เช่น ของเทศบาลเมืองมาบตาพุดนั้น 
  ค่าเก็บขนขยะคิดเป็นหนึ่งพันสิบเจ็ดบาทต่อปริมาณขยะหนึ่งตัน เทศบาลต าบล 
  ทับมาค่าเก็บขนขยะคิดเป็นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทต่อปริมาณขยะหนึ่งตัน  
  เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนาค่าเก็บขนขยะคิดเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท 
  ต่อปริมาณขยะหนึ่งตัน ตัวเลขที่ผมแสดงตรงนี้มันไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้ 
  ทีเดียวคือมันต้องขึ้นอยู่กับระยะทางด้วย คือจากแหล่งเก็บไปยังหลุมฝังกลบนั้น 
  เป็นระยะทางเท่าไร ของเทศบาลอาจจะเป็นระยะทางใกล้ แต่นี่เป็นเพียง 
  ตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าค่าจัดเก็บขยะของเทศบาลเราต่อปริมาณขยะหนึ่งตัน  
  เมื่อเทียบกับท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้เคียงนั้นถูกกว่าค่อนข้างมาก ประหยัดก็เป็นเงิน 
  หลายบาท ผมขอเรียนว่าการด าเนินการเรื่องการเก็บขนอย่างที่ผมเรียนนั้นมัน 
  เป็นปัญหา เพราะฉะนั้นตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เรียนไปว่าเทศบาลเรามี 
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  คณะท างานที่จะควบคุมดูแลเรื่องการจัดเก็บ และถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการ 
  ด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญาก็ต้องมีการปรับ อย่างที่ผ่านมาเกิดปัญหา 
  ค่อนข้างมาก คาดว่าค่าปรับน่าจะประมาณเดือนละเป็นหลักแสน ซึ่งเป็น 
  ค่าปรับที่เทศบาลเราจะปรับกับทางบริษัทท่ีรับจ้างเก็บขน ทั้งหมดนี้จึงเป็น 
  ข้อมูลที่จะขอน าเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล อีกประเด็นคือเรื่องของการ 
  เก็บขนโดยการจ้างบริษัทเอกชนมาด าเนินการเอง ผมคิดว่า ณ ขณะนี้คงจะให้ 
  ค าตอบที่ชัดเจนได้ยากว่าอันไหนจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน แต่เดิมเราเคย 
  จัดเก็บโดยเทศบาล คือน่าจะร่วมเกือบสิบปีที่ผ่านมา เพราะตั้งแต่ผมมาท างาน 
  ที่เทศบาลนี้ และก็ใช้การจัดเก็บโดยเอกชน ผมไม่ทราบว่าเหตุการณ์ในขณะนั้น  
  และประสิทธิภาพในขณะนั้นเป็นอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงถึงคือว่าจ านวน 
  ประชาชนในเมืองของเรามีการขยายตัวของประชากรที่เพ่ิมข้ึนจากสิบปีที่แล้ว  
  แต่ที่ส าคัญคือถ้าเราลงทุนเองผมคิดว่าปัญหาที่หนีไม่พ้นก็คือเราต้องซื้อรถ  
  และใน 14 เส้นทาง อย่างน้อยเราก็ต้องมีรถจ านวนดังกล่าว หรืออาจจะ 
  มากกว่า ประเด็นที่สองคือบุคคลกรที่เราจะให้ประจ ารถเก็บขนขยะ ขณะนี้เรา 
  จ้างบุคคลกรเดือนละหกพันกว่าบาท ตามที่เราสามารถจ้างได้ แต่เอกชนเขา 
  สามารถให้ได้ในจ านวนแปดพันบาทหรือเก้าพันบาท ปัญหาเรื่องบุคลากรในการ 
  ท างานลักษณะนี้ จึงเป็นปัญหาที่ส าคัญอีกปัญหาหนึ่งในการที่จะหาคนงาน 
  ในลักษณะอย่างนี้ค่อนข้างยาก และหากรถเสียเราก็ต้องซ่อม แต่ซ่อมโดย 
  ระเบียบราชการนั้นต้องใช้เวลานานคือจะมีในเรื่องของกระบวนการในการจัดซื้อ 
  จัดจ้าง กระบวนการในการที่จะหาผู้ซ่อม เพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าก็คงจะสรุปได้ 
  ล าบากว่าอย่างไหนจะดีกว่ากัน ผมจึงขอเรียนเพ่ือเป็นข้อมูลให้ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลเข้าใจในเรื่องของการเก็บขนนั้นว่าเทศบาลด าเนินการอย่างไร  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านรองนายกเทศมนตรี คุณธนิต  อังควินิจวงศ์ 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอวบ  วงศ์มหา  

นายอวบ  วงศ์มหา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอให้ท่านประธานสภาเทศบาล 

  เปิดไปท่ีหน้า 227 ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถงานรักษาความสะอาด  
  งบประมาณจ านวนสามล้านบาท อยากทราบว่าสถานที่ก่อสร้างนั้นอยู่ที่ไหน  
  เพราะมีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลบางท่านสงสัย ผมขอเรียนถามเพียงเท่านี้  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอวบ  วงศ์มหา 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  

นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ในหน้า 213 ผมเห็นโครงการถนนปลอดถังรู้สึกดีใจว่าท่านผู้บริหารมีความคิด 

  ที่จะไม่มีถังขยะภายในเขตเทศบาล แต่ผมสงสัยว่าโครงการนี้งบประมาณจ านวน  
  ห้าหมื่นบาทนั้นเป็นค่าอบรม แต่การด าเนินงานไม่ได้มีบอกไว้เลย หากอบรม 
  แล้วไม่ได้ด าเนินงานก็ไม่มีประโยชน์ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

 



 39 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี คุณธนิต  อังควินิจวงศ์ ที่ได้อธิบายในเรื่อง 
  ของการจัดเก็บขยะเกี่ยวกับการท าสัญญากับเอกชน ผมเองไม่ได้ติดใจอะไร  
  ในส่วนตัวของผมเห็นด้วยที่ว่าเทศบาลเรามีการจ้างเอกชนจัดเก็บขยะ  
  หรือเรียกว่าเป็นการเอ๊าท์ซอฟ ซึ่งเดิมทีเทศบาลเราเป็นผู้จัดเก็บเองแต่ว่า 
  มีปัญหาเรื่องบุคลากร เรื่องของยานพาหนะ ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรี  
  คุณธนิต  อังควินิจวงศ์ ได้อธิบายไปเม่ือสักครู่ ผมพยายามจะเน้นเรื่องของว่า 
  ในเมื่อจ้างเอกชนแล้วก็ควรจะมีการดูแลบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  มากกว่า ขอเน้นย้ าตรงนี้ว่าที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องการจัดเก็บซึ่งเป็นปัญหา 
  สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน อีกประเด็นคือต้องการเรียน 
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหารคือเมื่อสักครู่ได้ยิน 
  ท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าความจริงเทศบาลเรามีงบประมาณรถจัดเก็บขยะ 
  ส ารองไว้หนึ่งคัน ดังนั้นหากเป็นไปได้ถ้ามีการจัดเก็บหรือรื้อขยะค่อนข้างมาก  
  อาจจะเพ่ิมอีกหนึ่งคัน ให้เป็นสองคัน เพราะบางครั้งมีปัญหาก็จะได้น ารถ 
  ของเทศบาลเราเข้าไปบริการได้ทันท่วงที เพราะพ่ีน้องประชาชนไม่ทราบว่า 
  เทศบาลเราบริหารจัดการขยะกันอย่างไร พอมีปัญหาเรื่องขยะเขาก็ต าหนิมา  
  จึงขอกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหาร อีกประเด็นหนึ่ง 
  ขออนุญาตสอบถามที่หน้า 222 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ที่ตั้งงบประมาณไว้  
  จ านวนหกแสนห้าหมื่นบาท ในรายละเอียดบอกว่ามีส านักการสาธารณสุขฯ  
  จ านวนหกแสนบาท กองช่าง จ านวนห้าหมื่นบาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม 
  บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่น ขออนุญาตสอบถาม 
  ว่าเงินจ านวนนี้มีไว้ซ่อมแซมอะไรบ้างในเรื่องของครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพราะใน 
  รายละเอียดไม่มีการเขียนอธิบายให้ชัดเจน ขอบคุณครับท่านประธาน 
  สภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ก่อสร้าง 
  อาคารจอดรถงานรักษาความสะอาด ซึ่งสถานที่ตรงนี้คือโรงฆ่าสัตว์  
  เพราะปัจจุบันก็จอดอยู่ที่นั่นกลางแดดกลางฝน ไม่ว่าจะเป็นรถน้ าของกองช่างสุขา  
  ที่ไปจอดอยู่ตรงนั้นก็ตากแดดตากฝนท าให้ค่อนข้างเสื่อมโทรมเร็ว พื้นที่เรายัง 
  พอใช้งานได้ ทางส านักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมบอกว่าของบประมาณ 
  เพ่ือสร้างอาคารซึ่งสามารถจอดรถได้มาก คือมีทั้งรถน้ า รถ 6 ล้อ ผมคิดว่า 
  น่าจะก่อให้เกิดการช ารุดสึกหรอน้อยลง ก็จะเกิดประโยชน์กับทางทรัพย์สิน 
  ของเทศบาลนครระยอง จึงอนุมัติตรงนี้ให้ตามแบบที่ขอมา จ านวนสามล้านบาท  
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  ส่วนเรื่องค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวนหกแสนห้าหมื่นบาทนั้น จะป็นค่า 
  ซ่อมรถต่าง ๆ ซึ่งตั้งงบประมาณเผื่อเอาไว้ หากไม่ได้ใช้พอใกล้ ๆ ปลายปี 
  งบประมาณ คือในเดือนสิงหาคม หรือเดือนกันยายน เราก็จะดูว่าหากไม่ได้ใช้ 
  งบประมาณตรงนี้ก็จะโอนมาเป็นเงินเหลือจ่ายปลายปี ก็จะมาตั้งงบประมาณ 
  เป็นโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งในการประชุมครั้งต่อไปก็น่าจะมีเงิน 
  เหลือจ่ายปลายปีน ามาเข้าสู่สภาเทศบาล จึงขอกราบเรียนให้เพื่อนสมาชิกสภา 
  เทศบาลได้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล      

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม     
  ผมจะขอข้ามไปยังกองการแพทย์ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
  จะสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  ของกองการแพทย์ ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล   
  ปิ่นปลื้มจิตต์  

นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านผู้บริหาร กองการแพทย์ซึ่งเป็น  
สมาชิกสภาเทศบาล    กองงานใหม่ ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับวัสดุงานบ้านงานครัว ในแต่ละกอง  

  แต่ของการแพทย์ได้ตั้งงบประมาณจ านวนสองแสนห้าหมื่นบาท ในหน้าที่ 241  
  ซึ่งงบประมาณตัวนี้จะตั้งแทบจะทุกกองงานเลย แต่ไม่ทราบว่าเนื้อหาที่ซื้อ  
  เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม  
  แก้วน้ า จานรอง หม้อไฟฟูา ถังแก๊ส กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง  
  น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาถูพ้ืน ถุงขยะ และโดยเฉพาะกระติกน้ าร้อน  
  และถังแก๊สจะมีตั้งในทุกปี ไม่ทราบว่าซื้อถังแก๊สไปท าอะไรคะ จะตั้งร้านอาหาร 
  กันหรืออย่างไรคะ และทางกองการแพทย์จะตั้งงบประมาณไว้จ านวนสองแสน- 
  ห้าหมื่นบาท และขออนุญาตกลับไปยังส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  หน้าที่ 223 มีการตั้งงบประมาณวัสดุงานบ้านงานครัวไว้ บวกกับกองช่าง  
  จ านวนสามแสนสองหมื่นห้าพันบาท หน้าที่ 230 ตั้งงบประมาณไว้จ านวน  
  สี่หมื่นบาท และหน้าที่ 216 ตั้งงบประมาณไว้จ านวนหกหมื่นสามพันบาท 
  ไม่ทราบว่าอย่างไรกันแน่ ซึ่งแต่ละกองงานตั้งมางบประมาณหลายอย่าง 
  เหลือเกิน แต่เนื้อหาก็คือซื้อเหมือนกันหมดทุกกองงาน ฝากถามท่าน 
  ประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหารด้วย เพราะไม่เข้าใจตรงนี้  
  ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล ปิ่นปลื้มจิตต์ 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่างเกี่ยวกับ 
  เรื่องค่าวัสดุส านักงาน คือแต่ละกองงานนั้นจะต้องมีการตั้งงบประมาณตัวนี้ไว้   
  ไม่ใช่ว่าซื้อในกองงานหนึ่งแล้วไปใช้ยังอีกกองงานหนึ่ง เพราะแต่ละกองงานมี 
  ภาระหน้าที่ของเขา ไม่เช่นนั้นเวลาใช้หากไปใช้ตรงกันก็จะท าให้ไม่พอใช้  
  เช่น เตาแก๊สของกองการแพทย์ บางครั้งมีความจ าเป็นที่จะต้องน าไปต้มน้ าร้อน  
  เพ่ือน าน้ าร้อนนั้นไปฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์บางอย่าง คือที่ตั้งงบประมาณ  
  ตัวนี้ไว้จ าเป็นต้องระบุไว้ให้หมดว่าจะซื้ออะไรบ้าง หากไม่ได้ระบุไว้ใน 
  ร่างเทศบัญญัติเวลาจะซื้อก็จะท าให้ซื้อไม่ได้ คือเราจะต้องระบุให้กว้างไว้ก่อน  
  และเม่ือถึงสิ้นปีแล้ววัสดุงานบ้านงานครัวไม่มีความจ าเป็นแล้ว เช่นว่าอีก 
  สามเดือนก่อนสิ้นปีงบประมาณผมก็จะถามแต่ละกองงานว่าจะซื้ออะไรอีก 
  หรือไม่ และท่ีซื้อมาแล้วเพียงพอในการใช้ถึงสิ้นปีงบประมาณหรือไม่ ให้แต่ละ 
  กองงานไปส ารวจมาและตอบเวลาที่ผมเรียกประชุม และหากแต่ละกองงาน 
  บอกว่าพอแล้ว งบประมาณที่ตั้งไว้เหลือจ านวนเท่าไรก็จะน ามารวมกันทั้งหมด 
  และตั้งไว้เป็นเงินเหลือจ่ายปลายปี จึงเรียนให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้ 
  รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์ 
ประธานสภาเทศบาล      เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ในส่วนของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนั้น ให้ท่านประธานสภา  

  เทศบาลไปดูที่หน้า 241 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งงบประมาณไว้ 
  จ านวนทั้งสิ้นห้าล้านบาท ผมดูในเนื้อหาก็คงจะเป็นเก่ียวกับค่ายา และวัสดุที่ใช้ 
  เกี่ยวกับการแพทย์ ท่านประธานสภาเทศบาลครับผมต้องการให้ผู้บริหาร 
  ช่วยชี้แจงให้ทราบว่า ซึ่งผมจ าได้ว่าในสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เคยมีการ 
  ถามถึงเรื่องนี้ว่าท าไมใช้งบประมาณสูง ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้เรียนชี้แจงว่า 
  เนื่องจากยาที่เทศบาลเราใช้ค่อนข้างเป็นยาที่เกรดดี ท่านประธานสภาเทศบาล 
  คงจะเข้าใจเหมือนผมนะครับว่าตัวยานั้นมีหลายประเภท และหลายเกรด  
  แต่บางเรื่องก็เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ใช้แล้วต้องทิ้งเลย ซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองไปในทุกปี   
  เพราะว่าตอนนี้เรามีการตั้งงบประมาณไว้ทุกปี แต่ว่ายาผมไม่ทราบว่าจะใช้หมด 
  ตลอดปีงบประมาณหรือไม่ เพราะว่าหากเทศบาลเราใช้หมดแสดงว่าเทศบาลเรา 
  มีจ านวนคนไข้ท่ีใช้บริการเพ่ิมข้ึนทุกปี แต่ถ้าหากว่าเหลือละครับ เพราะว่ายา 
  จะมีอายุของมัน มันไม่เหมือนอย่างอ่ืน จึงต้องการให้ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงว่า 
  งบประมาณปีละห้าล้านบาทนั้นเพียงพอหรือไม่ ผมต้องการให้ผู้บริหารได้ 
  อธิบายให้ทราบด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณวัสดุ 
  วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวนงบประมาณห้าล้านบาท เป็นค่าใช้จ่าย 
  เกี่ยวกับวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา  
  คือยานั้นทางแพทย์และเภสัชกรเขาได้คุยกันว่าจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณไว้ 
  จ านวนห้าล้านบาท แต่ว่าการซื้อยาจะไม่ได้ซื้อในคราวเดียวหมด คือจะซื้อ 
  เท่าท่ีใช้ และเท่าที่สอบถามดูแล้วว่าหากยานั้นเราใช้ไม่หมด และใกล้หมดอายุ  
  สามารถน ากลับไปเปลี่ยนได้ คือว่าหากซื้อยามาจากบริษัทใดก็สามารถคืน  
  และน ายาใหม่กลับมาใช้ได้ แต่ต้องก่อนยาหมดอายุ ไมใช่ว่ายาหมดอายุแล้ว 
  น าไปเปลี่ยน โดยที่เทศบาลเราจะทยอยซื้อยาเท่าที่จ าเป็นต้องใช้  ไม่ใช่ซื้อ 
  ในคราวเดียวแล้วใช้ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณจนสิ้นปีงบประมาณ ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์ 
ประธานสภาเทศบาล      สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 

  นายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุม 
  ทุกท่าน ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  
  ผมมีเรื่องสงสัยในการท างบประมาณ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายหน้าเท่าท่ีได้เปิดดู  
  เช่น ของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของกองการแพทย์  
  ตั้งงบประมาณไว้เหมือนกันอย่างเช่นกรณีเดินทางไปราชการก็เป็นของ 
  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตั้งงบประมาณไว้จ านวนสามแสน- 
  สองหมื่นหนึ่งพัน เป็นของกองการแพทย์จ านวนห้าหมื่นสี่พันบาท และไปที่ 
  กองการแพทย์หน้าที่ 234 ก็มีตั้งงบประมาณไว้เหมือนกัน และมีอีกหลาย 
  หน้าที่ซ้ าซ้อนกันไป รวมถึงไปคาบเก่ียวเนื่องกับกองช่างก็มี คือมีของกองช่าง  
  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองแพทย์ ซึ่งแต่ละหน่วยงานแยกออก 
  จากกันไปแล้วท าไมต้องมาร่วมกันอยู่อย่างนี้ท้ังสองหน้าสามหน้า ก็แยกกันไป  
  จะท าให้ดูง่ายกว่ากันใช่หรือไม่ครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ   
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน  

นางอ าไพ  วงเวียน        - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    คณะผู้บริหารทุกท่าน  รบกวนท่านประธานสภาเทศบาลเปิดไปที่หน้า 243  
      ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จะเห็นได้ว่าคลินิกอบอุ่นเทศบาล  

  นครระยองของเราขณะนี้มีวิวัฒนาการที่ทันสมัยยิ่งขึ้น และจะเห็นว่าตอนนี้ 
  จะจัดซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียง จ านวนสองแสนแปด- 
  หมื่นบาท ซึ่งเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัตินั้นคือเรามีแพทย์ที่ช านาญการ 
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  ส าหรับดึงคอและหลังโดยเฉพาะเลยใช่หรือไม่คะ เพราะเห็นว่ามีเครื่องดึงคอ 
  ที่สามารถใช้งานได้ทั้งสองลักษณะทั้งแบบคงทีและแบบเป็นจังหวะ คือดิฉันเป็นห่วงว่า 
  ถ้าไม่มีผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเกรงว่าเครื่องมันจะดึงไปแล้วไม่กลับ ขอบคุณค่ะ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน   
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล    คือมีเรื่องคล้ายกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน เพียงแต่ว่าผมดู  

  จากงบประมาณในเรื่องของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ผมขออนุญาตอ่านนะครับ  
  ค่าเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียง เครื่องพ่นยาขยายหลอดลม  
  เครื่องให้การักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์และกระตุ้นไฟฟูา ผมมองในส่วน 
  ของงบประมาณการจัดหาจัดท างบประมาณตรงนี้เข้าใจว่าในส่วนคลินิกอบอุ่น 
  เทศบาลนครระยองของเราน่าจะมีการขยายรายในการรักษาออกไป  
  จากเครื่องมือที่ผ่านงบประมาณตรงนี้ เพราะเดิมทีคลินิกอบอุ่นฯ จะเป็นการ 
  รักษาคล้าย ๆ กับรวมแพทย์ต่าง ๆ ว่าส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการเจ็บปุวย 
  ธรรมดา ตรงนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาท่ีเรื้อรังมากยิ่งข้ึน ขออนุญาต 
  เรียนถามฝากทางท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าในส่วน 
  ของคลินิกอบอุ่นฯ ปัจจุบันและในอนาคตเรามีนโยบายในการขยาย 
  ขีดความสามารถในการรักษาอย่างไร ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยก็ท าให้พี่น้อง 
  ประชาชนได้รับทราบด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล   
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่างแก่ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คือปัจจุบันที่เราตั้งเป็นกองการแพทย์แล้ว  
  เราจะมีนักกายภาพบ าบัดรับเข้ามาแล้ว จ านวน 1 คน ต่อไปจะรับเพ่ิมอีก  
  1 คน เพื่อมาเสริมศักยภาพในคลินิกอบอุ่นฯ ของเรา เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
  คงเคยได้ยินบ่อย ๆ ว่าต้องไปกายภาพบ าบัดที่โรงพยาบาล คือหากว่าหลังจาก 
  ที่ว่าเจ็บปุวยแล้วเริ่มหายแล้ว แต่ยังเดินไม่สะดวก หลังยังไม่ค่อยดี  
  ก็ต้องไปกายภาพบ าบัด ก็สามารถมาท่ีคลินิกอบอุ่นฯ ของเราได้ จึงจ าเป็นต้อง 
  มีวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้นักกายภาพบ าบัดสามารถน าเครื่องมือมาใช้ 
  บริการแก่พ่ีน้องประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายที่จ าเป็นต้อง 
  ท ากายภาพบ าบัด จึงจ าเป็นต้องมีตรงนี้ขึ้นมา จึงขอกราบเรียนให้เพื่อนสมาชิก 
  สภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ   
ประธานสภาเทศบาล                   

      (  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม        
  ผมจะขอข้ามไปยังกองช่างครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอเสนอให้พักการประชุม 10 นาทีครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ เสนอให้พักการประชุม   
ประธานสภาเทศบาล                  10 นาที  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  

  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณทศพร  รติยานุวัฒน์ 

นายทศพร  รติยานุวัฒน์  - ผมขอเสนอพักการประชุมเป็นเวลา 15 นาที  
สมาชิกสภาเทศบาล     

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณทศพร  รติยานุวัฒน์ เสนอให้พักการประชุม   
ประธานสภาเทศบาล                  15 นาที ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - รับรองถูกต้องครับ ผมขอพักการประชุมเป็นเวลา 15 นาที และจะเริ่ม  
  ประชุมอีกครั้งในเวลา 15.00 น. ครับ  

      (  -พักการประชุมตั้งแต่เวลา 14.45 น. – 15.00 น.-  ) 

    - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายก 
  เทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี  
  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ครบ 15 นาทีแล้ว  
  ผมขอด าเนินการประชุมต่อครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
  จะสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  ของกองช่าง ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมดู 

  งบประมาณของกองช่างแล้ว งบประมาณของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ านวน  
  ยี่สิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นสองพันบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่มากพอสมควร  
  และงานที่อนุมัติมาคือโครงการที่พวกสมาชิกสภาเทศบาลได้ไปท าประชาคม  
  กับชุมชนที่เห็นแทบทุกรายการ ซึ่งก็ได้บรรจุอยู่ในแต่ละเขต จึงขอขอบคุณ  
  ส าหรับท่านผู้บริหารที่เล็งเห็นความส าคัญของแต่ละเขต แต่ว่างบประมาณ 
  แต่ละโครงการที่ผ่านไปในงบประมาณท่ีแล้ว หรือทุกงบประมาณก็แล้วแต่ 
  จะล้าช้ามาก บางงบประมาณท าไม่ทันก็ตกไป ผมสังเกตดูว่าท าไมถึงเป็น  
  เช่นนี้ ผมก็ไม่เข้าใจ หรือเป็นเพราะว่าบุคลากรน้อยก็ไม่น่าใช่ ตามท่ี 
  ท่านนายกเทศมนตรีเคยสรุปในสภาเทศบาลแห่งนี้ครั้งหนึ่งแล้ว ผมจึง 
  ตั้งข้อสังเกตมาเป็นข้อ ๆ ว่าสาเหตุน่าจะมาจาก ข้อ 1. โครงการที่ท า 
  งบประมาณแล้วจะต้องมีแบบแปลนเรียบร้อยถึงจะถอดเป็นตัวเงินมาได้  
  คือแบบแปลนต้องพร้อม ข้อ 2. ถ้าผ่านงบประมาณไปแล้วทุกโครงการ 
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  สามารถด าเนินการได้ คือจะจัดการประกวดราคาหรืออะไรก็แล้วแต่  
  ซึ่งมีระยะเวลาอยู่ทุกโครงการ แต่ที่ผ่านมาไม่ได้ตรงกับระยะเวลาที่ก าหนด  
  ไว้เลย ข้อ 3. เวลาที่ตั้งไว้ พวกผมได้ไปบอกกับประชาชนว่าโครงการนี้จะ 
  เริ่มเมื่อไร และเสร็จเมื่อไร แต่ปรากฏว่าโครงการยังไม่ได้เริ่มท าเลยเมื่อหมด  
  ระยะเวลาแล้ว ข้อ 4. ตรงนี้ส าคัญคือ ท่านประธานสภาเทศบาลสังเกตให้ดีนะครับ  
  และฝากสมาชิกสภาเทศบาลด้วย คือต้องสังเกตดูว่าบริษัทที่ประมูลงานนี้ที่มี 
  งบประมาณมากจะมีอยู่แค่หนึ่งบริษัทหรือสองบริษัทเท่านั้นที่ได้งานใหญ่ไป  
  ซึ่งผมสังเกตว่าบริษัททั้งสองบริษัทนั้นรองานอยู่ใช่หรือไม่ครับ คืองานนี้ยัง  
  ไม่เสร็จก็ไม่สามารถจะประกวดราคาได้ ขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ และก็ต้อง  
  ขอบคุณที่บางโครงการผมได้สอบถามท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบมาว่าอยู่ใน  
  ขั้นก าลังประมูลอยู่ ซึ่งตรงนี้ผมต้องการทราบว่ามันมีแบบแปลนหรือยัง  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล                   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนสุรณ์  สรุนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภา 

  เทศบาลนครระยอง เขต 4 งานของกองช่างเป็นงานเพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข 
  ของพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง คล้ายกับส านักการสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดล้อม อย่างที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  
  ขออนุญาตเอ่ยนาม ได้กล่าวไว้ว่า น้ าไหล ไฟสว่าง ทางดี จะท าให้พ่อแม่พ่ีน้องมี 
  ความสบายใจ เช่นเดียวกันถนนหนทางที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีทั้งลาดยางแล้ว  
  เทคอนกรีตแล้ว และยังไม่ได้ท าอะไรเลยก็มี เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้แปลกใจที่ว่า 
  มันอาจจะช้าไปบ้าง หรือเร็วบ้าง และผมขอสนับสนุนท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณสมชาย  แสงสุขขา ที่บอกว่าโครงการช้ามาก แต่ไม่เป็นไรครับ ขอให้ท า 
  ทุกโครงการก็แล้วกัน อย่าให้ตก ปีนี้กองช่างมีโครงการทั้ง 4 เขต ประมาณ 20 โครงการ  
  ซึ่งน่าดีใจครับหากว่าท าเสร็จหมดทุกโครงการ โดยเฉพาะเขต 4 มีอยู่ประมาณ  
  3 – 4 โครงการ ที่เหลือประมาณเขตละ 4 – 5 โครงการ ฝากท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหารว่าในเมื่อเราผ่านงบประมาณไปแล้วต้องการ 
  ให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จให้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลจะได้อุ่นใจเพราะบางครั้งพ่ีน้องประชาชนในเขตตนเองถามว่าจะท า 
  เมื่อไรก็ตอบไม่ได้ ไม่มีใครตอบได้นอกจากท่านผู้บริหาร ฝากท่านประธาน 
  สภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหารด้วยว่าแต่ละโครงการมีความส าคัญ  
  พยายามอย่าให้ตก ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล                   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร ่ ส าราญรืน่ 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายรักเร่  ส าราญรื่น  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ให้ท่านประธานเปิดไปที่หน้า 227  

  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กับหน้าที่ 270 ของกองช่าง คือมีอยู่ 
  ข้อหนึ่งมันคล้ายกัน คือประเด็นเดียวกัน แต่ว่ามันอยู่กองไหนกันแน่  
  โดยในหน้าที่ 227 ในส่วนของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เขียนไว้ว่า 
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  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณจ านวน 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า 
  ก่อสร้างอาคารจอดรถงานรักษาความสะอาด ส านักการสาธารณสุขและ 
  สิ่งแวดล้อม และต่อมาในหน้าที่ 270 ในส่วนของกองช่าง เขียนว่าค่าท่ีดินและ 
  สิ่งก่อสร้างงบประมาณจ านวน 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 
  อาคารจอดรถงานรักษาความสะอาด ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  คือตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีพูดไปเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์ ที่ถูกต้องนั้น 
  คืออยู่ในงบประมาณของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือกองช่างกันแน่  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่  ส าราญรื่น  
ประธานสภาเทศบาล                   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เป็นห่วงเก่ียวกับเรื่องงานต่าง ๆ  
  ที่ผ่านงบประมาณไปแล้วแต่งานล่าช้า ขอเรียนว่าหากเป็นเฉพาะงานกองช่างเอง  
  จ านวน 20 โครงการ ที่ผมดูนั้นหากเป็นกองช่างจะไม่ช้า เพราะแต่ละกองงาน 
  จะมีแผนพัสดุซึ่งจะเรียงตามล าดับว่างานไหนอยู่ล าดับที่เท่าไร แต่งานกองช่าง 
  คือต้องไปดูแลทุกกองงาน คือไม่ว่าจะเป็นกองศึกษาท่ีจะท าอะไรก็ต้องให้ 
  กองช่างประมาณการราคาและออกแบบด้วยซึ่งจะไปช้าตรงนี้ และหากว่า 
  เป็นงานของกองช่างเอง เช่น ออกแบบถนน ซึ่งจะไม่ช้าคือเมื่อออกแบบเสร็จ 
  ก็จะด าเนินการได้เลย ยกตัวอย่างเช่นหากว่าเป็นงานเกี่ยวกับอาคารเรียนก็จะ 
  เริ่มช้า เพราะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งกองช่างจะต้องไปออกแบบ  
  หรือส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะท าอะไร เช่นจะสร้างอาคารโรง 
  เก็บรถก็ต้องให้กองช่างออกแบบเหมือนกัน คือต้องเป็นงานของกองช่างทั้งหมด  
  เวลาจะประกวดราคาก็ต้องให้กองช่างออกแบบ จึงท าให้เกิดงานล่าช้าไปบ้าง  
  แต่ผมขอยืนยันว่างบประมาณแต่ละปีที่ผ่านไปนั้นจะท าหมดทุกโครงการ  
  คือบางโครงการอาจจะเร็วหรือบางโครงการอาจจะช้า หรืออาจจะไปท าใกล้ 
  สิ้นปีงบประมาณ ส่วนที่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามว่ามันเป็น 
  โครงการเดียวกันหรือไม่ คือจะเป็นเนื้องานที่เก่ียวงานระหว่าง 2 กองงาน  
  เวลาชี้แจงคืองบประมาณตัวนี้จะอยู่ในทั้งส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  และอยู่ทั้งกองช่าง เวลาระบุในร่างเทศบัญญัตินั้นต้องระบุไว้ทั้ง 2 กองงาน  
  แต่เป็นงบประมาณตัวเดียวกัน กราบเรียนให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้ 
  รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  
ประธานสภาเทศบาล                  รัตนพรวารสีกุล 

นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ในส่วนของกองช่างผมขออนุญาต  
สมาชิกสภาเทศบาล    น าเรียนเพิ่มเติม ในส่วนของงบประมาณเก่ียวกับเรื่องการก่อสร้างถนน 

  ผมไม่ทราบว่าส่วนของกองช่างนั้นได้ตั้งงบประมาณเผื่อไว้ส าหรับใช้ในการ 
  ลอกผิวจราจรเก่าด้วยหรือไม่ เพราะไม่เช่นนั้นเวลาเทศบาลเราก่อสร้างถนน 
  เพ่ิมเติมออกไปเรื่อย ๆ ถนนก็จะสูงขึ้น เมื่อสูงขึ้นแล้วแทนที่สามารถดูแล 
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  ประชาชนได้แต่กลับกลายเป็นเพิ่มปัญหาให้เขา เพราะกรณีที่ฝนตกหนัก 
  และถนนสูงก็จะท าให้น้ าจากถนนไหลเข้าบ้านเรือนเขา ฝากตรงนี้ไว้ด้วยว่า 
  ในการตั้งงบประมาณต้องการให้ตั้งงบประมาณในการลอกผิวจราจรเก่าด้วย  
  และในขณะเดียวกันในแต่ละโครงการที่ออกไปต้องการฝากว่าทุก ๆ โครงการ 
  เทศบาลเราท าเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน อาจจะมีส่วนหนึ่งในเรื่อง 
  ของการแก้ไขและบ าบัดปัญหาเรื่องน้ าท่วม เพราะฉะนั้นทุกโครงการต้องการให้ 
  มีความละเอียดในเรื่องระดับของท่อระบายน้ า ขอบคุณครับท่านประธาน 
  สภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
ประธานสภาเทศบาล                  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม        
  ผมจะขอข้ามไปยังกองสวัสดิการสังคม  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ 
  จะสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  ของกองสวัสดิการสังคม ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณชลัช   
  รุจิพัฒนพงศ์ 

นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ผมขอเรียนฝากท่านประธานสภาเทศบาล 

  ผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรีคือต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่เล็งเห็น 
  ความส าคัญและห่วงใยในสายตาของประชาชน จึงจัดงบประมาณในการตัดแว่น 
  สายตา แต่ด้วยเหตุใดไม่ทราบร้านค้าในเขตเทศบาลเราไม่สามารถมารับบริการกับ 
  เราได้เลย เหตุที่ผมต้องการให้เป็นร้านค้าในเขตเทศบาลเรานั้นเพราะหากเวลาที่มี 
  ปัญหาอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ เราสามารถท่ีจะให้เขาบริการเราได้เลย แต่หากเราได้ 
  ร้านค้าจากที่อ่ืน เมื่อมีปัญหาเราต้องรอให้เขามารับแว่นไปหรือต้องส่งแว่น 
  ไปให้เขา และบางครั้งส่งไปส่งมาก็หายไปเลย อีกประเด็นหนึ่งคือการตั้งเงื่อนไข 
  ในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นผมไม่ทราบว่าทางเราจะเอ้ือประโยชน์ให้กับฝุายใดหรือไม่  
  อีกประเด็นหนึ่งเท่าท่ีผมทราบมางบประมาณปี พ.ศ. 2557 ใกล้จะหมดแล้ว 
  แต่ยังไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เลยไม่ทราบว่าเพราะเหตุใด อีกประเด็นหนึ่ง 
  คืองบประมาณปี พ.ศ.2558 ก็จะเข้าสภาเทศบาลอีกแล้ว จึงขอให้เร่งจัดการ 
  เรื่องนี้ให้ด้วยครับ การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ จ านวนสามแสนบาทนั้นจะได้ 
  ไม่เกิน 1,000 อัน ตามท่ีระบุไว้ และหากว่าแบ่งเป็นชุมชนแล้วก็จะได้ชุมชนละ 
  ประมาณ 30 อัน และแม้แต่ผู้สูงอายุ อสม. ที่ไม่ได้รับก็มักจะร้องเรียนมา  
  ผมจึงต้องการให้จัดงบประมาณตรงนี้ให้มากกว่านี้ ขอบคุณครับท่านประธาน 
  สภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ 
ประธานสภาเทศบาล                  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
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  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เป็นห่วงเก่ียวกับกองสวัสดิการสังคม  
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการแว่นสายตางบประมาณสามแสนบาท  
  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกวดราคาไปแล้ว และได้ผู้รับจ้างแล้ว  
  มีผู้ร้องเรียนเข้ามาจึงต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน ปรากฏว่าเป็นไป 
  ตามท่ีมีผู้ร้องมา จึงต้องประกาศหาผู้รับจ้างรายใหม่อีกครั้งหนึ่ง  
  ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้างรายใหม่ และต้องมีการประกวดราคา 
  อีกครั้งหนึ่ง เหตุที่ว่าท าไมร้านค้าในระยองถึงไม่สามารถมารับบริการกับเรา  
  ซึ่งผมเองก็ได้ไปเชิญชวนร้านค้าหลาย ๆ ร้านค้าท่ีอยู่ในระยอง  
  โดยตั้งงบประมาณจ านวนสามแสนบาท เพื่อท าแว่นสายตาประมาณ 1,000 อัน  
  ร้านค้าเขาไม่สู้ราคาครับ เขาบอกว่าได้ก าไรน้อยมาก คือราคานี้เราเปิดแบบ 
  กลาง ๆ ไม่ได้ไปเอื้อให้ใครครับ ซึ่งมีหลายร้านที่มาสู้ราคากัน ผมไม่เข้าใจว่า 
  ท าไมที่อ่ืนถึงท าได้ แต่ระยองท าไม่ได้ ซึ่งผมพยายามจะเร่งด าเนินการ  
  และพยายามจะตั้งงบประมาณให้เพิ่มขึ้น แต่ทางกองสวัสดิการสังคมได้ส ารวจ 
  มาแล้วว่าในหนึ่งปีน่าจะท าประมาณ 1,000 อัน น่าจะเพียงพอ เพราะคนที่ได้ 
  แว่นสายตาไปปีที่แล้วบางครั้งเขาก็ยังใช้ได้อยู่ จึงให้คนที่อ่ืนที่มีความจ าเป็น 
  มากกว่ามารับแว่นสายตาไป โดยให้ประธานชุมชนไปคัดเลือกมา แต่ว่าหาก 
  ในปีต่อไปมีผู้ที่มีความจ าเป็นต้องใช้แว่นสายตามากกว่านี้ในปีหน้าผมก็จะตั้ง 
  งบประมาณให้มากข้ึน กราบเรียนให้เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณชลัช   
ประธานสภาเทศบาล                  รุจิพัฒนพงศ์   

นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล เรื่องปัญหาที่ประธานชุมชนไปจดรายชื่อ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ที่จะรับแว่นสายตา คือจะเป็นกลุ่มเดียวโดยไม่กระจายไปทั่ว เพราะมีบางคน 

  เขามาร้องเรียนกับผมว่าท าไมเขาถึงไม่ได้แว่นสายตา ซึ่งรวมทั้ง อสม.  
  และผู้สูงอายุ ก็ไม่ได้ ผมคิดว่าควรจะแบ่งกันว่าจะให้กลุ่มผู้สูงอายุจ านวนกี่อัน  
  และ กลุ่ม อสม. จ านวนกี่อัน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณชลัช  รุจิพัฒนพงศ์ 
ประธานสภาเทศบาล                  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนสุรณ์  สรุนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ในกองสวัสดิการสังคม ในหน้าที่ 277 โครงการหน้าบ้านชวนมอง  
  ชุมชนนครระยองร่วมใจ ซึ่งชื่อโครงการนั้นโดนใจมากแต่การด าเนินการนั้นไม่ใช่  
  เพราะอยู่ ๆ วันดีคืนดีก็มีกรรมการไปดูบ้าน และก็ให้รางวัล คือเจ้าของบ้าน 
  ก็ยังแปลกใจเพราะอยู่ ๆ ก็ได้รางวัลหน้าบ้านชวนมอง ผมดูว่าไม่เกิดประโยชน์ 
  ในการพัฒนา คือควรจะต้องมีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยร่วมคิด 
  ร่วมท า และมีการรณรงค์เพ่ือให้ชาวบ้านเกิดการตื่นตัวในการรักษาความสะอาด  
  ทั้งหน้าบ้าน นอกบ้าน ในบ้าน และบริเวณถนนหน้าบ้าน ถึงจะเรียกว่าเกิดการ 
  มีส่วนร่วม โดยมีการประกวดและมอบรางวัล ท าเช่นนี้จะเกิดประโยชน์มากกว่า  
  อย่างที่ท ามานั้นผมว่าไม่ใช่คือมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งตั้งงบประมาณ  
  มาจ านวน 70,000 บาท ถามว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ แต่หากท าในลักษณะ 
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  ที่ผมได้น าเสนอคือเราจะเพ่ิมงบประมาณให้มากขึ้นอีกเล็กน้อย แต่ความ  
  คุ้มค่าจะดีกว่า และเกิดการพัฒนาเพราะชุมชนสะอาดซึ่งเป็นหน้าเป็นตา  
  ของเทศบาลเรา จึงขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหาร 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล                  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม        
        ผมจะขอข้ามไปยงังบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของสถานีขนส่ง ท่านสมาชิกสภา 

  เทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
  ของสถานีขนส่ง ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมชาย  
สมาชิกสภาเทศบาล    แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 สถานีขนส่งนั้นเท่าท่ีสังเกตดู 

  ปัจจุบันนี้รถใหญ่หรือรถประจ าทางของขนส่งนั้นรถแทบจะไม่มี จะเหลือแต่ 
  พวกรถสองแถวไปจอด และงบบุคลากรยังอยู่หรือไม่ เพราะว่าบุคลากรเขา 
  จะย้ายไปอยู่ขนส่งใหม่ และขนส่งเก่านี้ผมคิดว่าก็น่าจะเริ่มปิดไป จะถูกหรือผิด 
  ไม่ทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล                  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  เพ่ือความกระจ่างในที่ประชุม เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถาม  
  เกี่ยวกับเรื่องงบบุคลากร ตอนนี้ได้มีการน ารถบัสขนาดใหญ่ไปจอดท่ีสถานี 
  ขนส่งแห่งที่ 2 แต่บุคลากรนั้นเป็นบุคลากรของเทศบาลนครระยอง  
  ไม่ได้โอนย้ายไป ซึ่งบุคลากรของเทศบาลเรายังมีหน้าที่ดูแลรถโดยสารอีก 2 ประเภท  
  ที่ยังจอดอยู่ในสถานีของเรา ส่วนรถสองแถวนั้นทางเจ้าหน้าที่ของเราต้องมี 
  หน้าที่คอยเก็บค่าจอดรถที่รถสองแถวเข้ามาจอดในแต่ละวัน แต่ละเที่ยว  
  จึงเรียนให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธาน 
  สภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล                    

      (  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม        
ประธานสภาเทศบาล      ผมจะขอข้ามไปยังงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของสถานธนานุบาล ท่านสมาชิก 

  สภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่าย 
  เฉพาะการของสถานธนานุบาล ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณอ าไพ  วงเวียน  

นางอ าไพ  วงเวียน  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1   
  ท่านประธานสภาเทศบาลคะ ขออนุญาตเปิดไปท่ีหน้า 331 ค่าพาหนะเหมาจ่าย  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี จ านวน 84,000 บาท  
  หมายความว่าอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน 
ประธานสภาเทศบาล                  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  เพ่ือความกระจ่างของสถานธนานุบาลในเรื่องค่าพาหนะเหมาจ่าย 
  นายกเทศมนตรี จ านวน 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งตรงนี้เป็น 
  ระเบียบของสถานธนานุบาลทั่วประเทศต้องตั้งไว้ คือเหมือนกับว่าให้ผมกับท่าน 
  ปลัดเทศบาลทั้งสองคนต้องมีหน้าที่ไปตรวจสถานธนานุบาลตลอด ในหนึ่งเดือนนั้น  
  เหมาไปเลยว่าค่ารถและค่าน้ ามันเป็นเงินเท่าไร หักภาษีแล้วอยู่ที่ประมาณ 
  พันกว่าบาทต่อเดือน คือจะให้ผมมีหน้าที่ไปตรวจสถานธนานุบาล  
  หรือไปประมูลในการขายของหลุดจ าน าของสถานธนานุบาล จึงกราบเรียนให้ 
  ที่ประชุมได้รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล                    

      (  -ไม่มี-  ) 

        - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม  
          ในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของสถานธนานบุาล ผมจะถามท่านสมาชิก  
        สภาเทศบาลอีกครัง้นะครับ ตั้งแตง่บประมาณการรายรับ รวมถึงงบประมาณ  

   รายจ่ายของทุกกองงาน และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการที่เราได้พิจารณา  
     กันมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมถึงกองงานใด  
     ขอเชิญครับ  เชิญท่านนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  -  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับ ถึง ณ ตอนนี้ขอเวลา 
ประธานสภาเทศบาล    สักเล็กน้อยได้หรือไม่ครับ เราประชุมกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับ  

  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเหนื่อยครับ เราประชุมกันมาเป็นเวลาประมาณ  
  5 – 6 ชั่วโมงแล้ว ขอเวลาคิดสักเล็กน้อยครับ จะได้พักสมองครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล   
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขออนุญาตครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล          ความหมายของท่านคือ เสนอให้พักการประชุมหรือว่าแค่พักอยู่ภายในห้องครับ  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ไม่ได้เสนอให้พักการประชุมครับ คืออย่าเพิ่งข้ามไปเร็ว คือขอเวลาคิด 
ประธานสภาเทศบาล    สักเล็กน้อยครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญครับ เป็นหน้าที่ของท่านเลยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ   
ประธานสภาเทศบาล          วงเวียน 

นางอ าไพ  วงเวียน  - พอดีได้ยินท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา พูด  
สมาชิกสภาเทศบาล     กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

  ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  
  เมื่อสักครู่นี้ท่านประธานสภาเทศบาลกล่าว คือหมายถึงให้ทบทวนตั้งแต ่
  กองงานแรกจนถึงสุดท้ายเลยใช่หรือไม่คะ คาดว่าเราก็น่าจะใช้เวลาในการ 
  ทบทวนกันจนถึงเกือบ ๆ หกโมงเย็นคะ   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ไม่ใช่ครับ คือหมายถึงว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยใน   
ประธานสภาเทศบาล    บางกองงานอยู่ขอเชิญได้เลยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  
      รัตนพรวารีสกุล  

นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ผมขออนุญาตว่าในส่วน 

  ของการท างานในภาพรวมนั้น ผมขออนุญาตน าเสนอในเรื่องของกล้อง CCTV  
  ว่ามีประโยชน์มาก คือมีประโยชน์มากในแง่ของการจราจรก็ดี ในเรื่องของการ 
  ปูองกันปัญหาอาชญากรรมก็ดี หากเป็นไปได้ก็อยากจะฝากในปีงบประมาณ 
  ต่อ ๆ ไปด้วย โดยให้มีการขยายเพิ่มออกไป และในส่วนของห้องรับส่ง 
  สัญญาณ ห้องควบคุมตรงนั้นได้และขณะนี้งานเทศกิจของเทศบาลเรามีท่ีอยู ่
  เป็นหลักแหล่งแล้ว ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะมีการโยกย้ายไป เพื่อที่ลานจอดรถจะ 
  ได้กว้างขวางเพ่ิมมากข้ึน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล                  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนสุรณ์  สรุนารถ   

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

  ประธานสภาเทศบาลครับ หลังจากท่ีเราประชุมกันมาทุกกองงานแล้ว  
  มีหลายท่านที่ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ 
  ต่าง ๆ เคยมีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนาม คุณวิโรจน์   
  มโนพรศิริกุล ท่านได้อภิปรายไว้เรื่องการท าโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ 
  อะไรก็ตามในเขตเทศบาล การมีส่วนร่วมให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เป็น 
  คณะกรรมการร่วมในโครงการต่าง ๆ ก็จะดีมาก เพราะว่าหลายท่านนอกจาก 
  จะมีความรู้ความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ โดยมีหลายท่านที่น่าจะ 
  เป็นคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ ได้ คือต้องการให้แต่งตั้งท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลเข้าไปเป็นคณะกรรมการเพื่อด าเนินโครงการ และในส่วนของ 
  ส านักปลัดเทศบาลผมขอฝากไว้เพราะว่าเราเคยประสบปัญหาน้ าท่วมมาแล้ว 
  เมื่อปีที่แล้วซึ่งน้ าท่วมใหญ่ จนถึงปุานนี้ที่เห็นในแผนงบประมาณปี พ.ศ. 2558  
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  เทศบาลเราไม่มีโครงการใด ๆ ที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ เช่น การวางท่อ 
  หรือการขุดลอกคลอง เพื่อเป็นการปูองกันและบรรเทาปัญหาน้ าท่วม  
  และท่อระบายน้ าอะไรต่าง ๆ ก็ไม่มี ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง 
  คณะผู้บริหารให้จัดสรรงบประมาณในส่วนที่เป็นโครงการปูองกันและบรรเทา 
  ปัญหาจากภัยน้ าท่วมต่อไปด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล                  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรนิทร์  เจนจริวัฒนา   

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 วันนี้เรามีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผมคิดว่าเราดูจาก 
  ที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติเข้ามามีงบประมาณรายจ่าย จ านวนห้าร้อย- 
  ห้าสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาท ผมไปดูในรายละเอียดเราต้องมีจ่าย 
  งบบุคลากร จ านวนสองร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาท  
  ซึ่งเมื่อหักแล้วเทศบาลนครระยองจะเหลือเงินในการบริหารจัดการหรือการ 
  ลงทุนไม่เท่าไร เพราะบางครั้งถ้าเรามองในภาพรวมงบประมาณปีหนึ่ง 
  ประมาณห้าร้อยหรือหกร้อยล้านบาท แต่ต้องดูรายจ่ายด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็น 
  รายจ่ายด้านบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าใช้สอยส านักงานต่าง ๆ  
  สิ่งหนึ่งผมเชื่อว่าการอภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน รวมถึงการ 
  น าเสนอในบางเรื่องของแต่ละกองงานที่ได้มีการน าเสนอต่อคณะผู้บริหาร 
  ด้วยความเคารพ ผมว่าเป็นการอภิปรายในเชิงสร้างสรรค์ เราไม่ได้ติเตียน  
  หรือเราไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแต่อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือให้ทางคณะผู้บริหาร 
  น างบประมาณนี้ไปด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และก่อให้เกิดประโยชน ์
  ต่อพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง อย่างไรก็ดีครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาลผมและเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านต้องขอฝาก 
  ถึงคณะผู้บริหารขอให้น างบประมาณนี้ไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล                  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม  
                           วันนี้สภาเทศบาลนครระยองก็ไดด้ าเนนิการประชุมพิจารณารา่งเทศบญัญัติ  

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาครบทุกกองงานแล้ว  
  และในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณเราไม่สามารถที่จะพิจารณา 
  ทีเดียวทั้งสามวาระได้ ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ 
  ข้อบังคับในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติด้วยครับ 

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการสภาเทศบาล    คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตั้งแต่ช่วงเช้ามาท่านพิจารณา   

  ในเรื่องของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลนครระยอง  
  ประจ าปี พ.ศ.2558 ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดสามวาระ ซึ่งวาระท่ีหนึ่งคือขั้นรับ 
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  หลักการ เพราะฉะนั้นสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายในทุกหน่วยงานนั้น 
  เป็นเรื่องของขั้นรับหลักการ และการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2558 จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
  พ.ศ.2547 ในข้อ 45 บอกว่าญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง 
  พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 
  สามวาระรวดเดียวก็ได้ ซึ่งตรงนี้คือวรรคหนึ่ง ในการพิจารณาสามวาระ 
  รวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง 
  ในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา 
  ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น 
  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม 
  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งหมายถึงกรณีท่ีไม่ใช่เทศบัญญัติเก่ียวกับ 
  การเงินจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ แต่ตอนนี้เป็นการพิจารณาร่าง 
  เทศบัญญัติงบประมาณซึ่งเป็นเทศบัญญัติเก่ียวกับการเงินจะพิจารณา 
  สามวาระรวดเดียวไม่ได้ เพราะฉะนั้นในวรรคสามจะบอกว่าญัตต ิ
  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ 
  พิจารณาวาระท่ีสองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 
  ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัต ิ
  งบประมาณนั้น ผมขอให้เปลี่ยนจากข้อบัญญัติเป็นเทศบัญญัติ เนื่องจากของ 
  เทศบาลจะใช้ค าว่าเทศบัญญัติ ซึ่งข้อบัญญัติเป็นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  และองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น เพราะฉะนั้นท่านจะพิจารณาสามวาระ 
  รวดเดียวไม่ได้ วันนี้จึงเป็นขั้นรับหลักการ จึงขออนุญาตชี้แจงให้ทราบ 
  ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                      ไดช้ี้แจงไปนั้น วันนี้ในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองของเราเปน็การ
      ประชุมในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ 

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โปรดยกมือครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 22 ท่าน -  )  

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 22 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล    
                       นครระยองแห่งนี้   ได้เห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
        รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 49 ญัตติร่างเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายเมื่อสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วให้ที่ประชุมสภา
   ท้องถิ่นก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ     

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ท่านเห็นว่าการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
   ควรมีกี่วัน ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ์ 

นายบุญปลูก  ณีวงษ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายบุญปลูก  ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  ผมขอเสนอ 

  ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 7 วัน ครับ 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ์ ตามท่ีท่านสมาชิก    
ประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ์  เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 

  เป็นเวลาเจ็ดวัน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

- รับรองถูกต้องครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติครับ ผมขอก าหนดการ 
  วันเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม  
  2557 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และผมขอนัดประชุมครั้งต่อไปเพื่อพิจารณา 
  ในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น.  
  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราชครับ ส่วนเอกสารจะให้เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
  แจกให้ท่านภายหลังครับ 

มติที่ประชุม   - รับหลักการ  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง  
                        (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                      นครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) ขอเชิญท่านเลขานุการ
      สภาเทศบาลชี้แจงระเบียบข้อบงัคับว่าดว้ยการคัดเลอืกคณะกรรมการแปรญัตติ
      ร่างเทศบัญญัติด้วยครับ  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาเทศบาล    ในเรื่องของการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

  หรืองบเพ่ิมเติมจะต้องมีคณะกรรมการแปรญัตติ และคณะกรรมการแปร 
  ญัตติเราจะตั้งใหม่ทุกปี ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
  ข้อ 105 ซึ่งประกอบมาตั้งแต่ข้อ 103 และ 104 บอกไว้ว่าสภาท้องถิ่น 
  มีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ 
  ของสภาท้องถิ่น ซึ่งตาม (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
  ฉะนั้นจึงน าเรียนในที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองท่าน 
  ต้องเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 
  สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งแล้วแต่ที่ประชุมว่าจะเสนอให้มีก่ีคน  
  แล้วจึงเสนอชื่อ ซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านสมาชิกสภาเทศบาลอีกเหมือนกันว่าใน 
  การที่จะเสนอชื่อให้เลือกสมาชิกสภาเทศบาลตามที่ท่านตกลงกัน  
  โดยการหารือกันในที่ประชุม และลงมติว่าจะมีใครบ้าง ซึ่งข้อบังคับการ 
  ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเช่นนี้ครับ   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                      ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  

แต่ไม่เกินเจ็ดคน ผมจึงขอถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าท่านเห็นสมควรว่า    
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติสมควรมีกี่ท่าน ขอเชิญเสนอครับ  
เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์ ครับ  
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นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์    - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ดิฉันนางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง  
  (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) จ านวน 5 ท่าน  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์ ได้เสนอคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล                      แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 5 ท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  
                           หรอืไม่ครับ  ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่ามติสภาเทศบาล 
          นครระยองแห่งนี้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
        จ านวนหา้ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อไดเ้ลยครับ เชิญท่าน
      สมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร ่ ส าราญรืน่ ครับ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น    - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายรักเร่  ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 4  ผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้งหมดห้าท่านดังนี้ครับ 

     1. นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  
     2. นายอวบ  วงศ์มหา  
     3. นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์  
     4. นายบุญปลูก  ณีวงษ์  
     5. นายทศพร  รติยานุวัฒน์  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่  ส าราญรื่น   
ประธานสภาเทศบาล                      ตามท่ีคุณรักเร่  ส าราญรื่น ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

  จ านวนห้าท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  
      หรอืไม่ครับ  ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการ
      สามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
      เทศบัญญัติ) จ านวนห้าท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้  

     1. นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์  
     2. นายอวบ  วงศ์มหา  
     3. นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์  
     4. นายบุญปลูก  ณีวงษ์  
     5. นายทศพร  รติยานุวัฒน์  
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  ขอให้คณะกรรมการแปรญัตตริ่างข้อบัญญัติท าหน้าทีไ่ด้ตั้งแต่วันที่ 15  
     สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2557  

มติที่ประชุม      - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จ านวน 5 ท่าน  
      เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง  (คณะกรรมการ 
      แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) ได้แก่  นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ์, นายอวบ  วงศ์มหา, 
      นายจิรโรจน์  เกษรศิริศิษฐ์, นายบุญปลูก  ณีวงษ์ และนายทศพร  รติยานุวัฒน์ 

ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอื่น ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล         ทางคณะผู้บริหาร ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน  

นางอ าไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทางครูโรงเรียน 
  อนุบาลระยองฝากมาบอก จึงขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง 
  ท่านผู้บริหารให้ช่วยดูแลในเรื่องของพฤติกรรมในการใช้ห้องสมุดประชาชน 
  ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งคุณครูได้พาเด็กไปทัศนศึกษาที่ห้องสมุดประชาชน โดยเด็ก  
  ที่ไปเป็นเด็กเล็กก็ได้ไปเห็นรุ่นพี่ซึ่งเป็นเด็กโตหรือเด็กมัธยมหรือเด็กโรงเรียน 
  พาณิชย์ที่ไปใช้สถานที่ห้องสมุดประชาชนเป็นที่หลับนอน ซึ่งเป็นรุ่นพ่ีซึ่งเป็น 
  ผู้หญิง และผู้ชาย ภาพที่เด็กเห็นจึงดูไม่เหมาะสม จึงต้องการฝากท่าน 
  ประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และดูแล 
  ในเรื่องของห้องสมุดก าชับและเข้มงวดให้คนที่มาใช้บริการในห้องสมุด  
  ประชาชนปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หากรู้สึกสงสารก็จัดที่ไว้ 
  ส าหรับนอนสักห้องหนึ่งก็ได้เพ่ือให้เหมาะสม ขอบคุณค่ะท่านประธาน  
  สภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน   
ประธานสภาเทศบาล                      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ 

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 3 ผมขอพูดเกี่ยวกับทางโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนก็เปรียบเหมือนกับ 
  หน้าบ้าน หลังบ้าน ซึ่งโรงเรียนนครระยองวิทยาคมท่ีผมเห็นคือข้างโรงเรียน 
  ด้านทิศเหนือหรือทิศใต้ เมื่อก่อนที่เคยขอคือให้ขุดลอกคลองซึ่งก็ได้แล้วครับ  
  ต้องขอบคุณทางคณะผู้บริหารด้วยครับ ซึ่งผมมองดูว่าข้างชายคลองนั้น 
  ตอนนี้มีกิ่งไม้รกรุงรัง มองดูแล้วท าให้ด้านข้างของโรงเรียนดูไม่สวยงาม  
  จึงต้องการให้ท าเป็นฟุตบาท หรือมีรั้วเป็นขอบเขต ให้มองดูแล้วเกิดความ 
  สวยงาม เรื่องท่ีสอง คือ เกี่ยวกับถนนราษฎร์บ ารุงซึ่งเป็นถนนที่ไม่กว้าง 
  มากนัก ซึ่งรถมันก็เป็นปัจจัย 5 ในสมัยนี้ ในช่วงเวลาเร่งด่วนเห็นว่าควรจะ 
  ท าให้เป็นถนนแบบวันเวย์ และควรให้มีเครื่องหมายจราจรเป็นลูกศรชี้ว่า 
  จะให้ตรงไป หรือกลับรถได้ โดยมีความต้องการให้ท าบริเวณระหว่างสี่แยก 
  ต้นมะขามใหญ่ และถนนยมจินดาด้วย ฝากท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังท่านผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  กึกก้องสวัสดิ ์
ประธานสภาเทศบาล                   ผมมีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบหนึ่งเรื่องจาก 

  มูลนิธิสว่างพรกุศล จังหวัดระยอง เนื่องในวันที่ 24 สิงหาคม 2557  
  จะมีงานประเพณีท้ิงกระจาด พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. จะเป็นพิธี 
  สวดมนต์ทางจีน และพิธีงานทิ้งกระจาดก็จะเริ่มในเวลา 13.00 น. 
  ฝากประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ เชิญท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล คุณวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์ 

นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ดิฉันนางวรกมล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 มีปัญหาได้รับร้องเรียน 

  จากประชาชนมาเก่ียวกับเรื่องท่อ คือทางเทศบาลนครระยองไม่ค่อยจะล้าง  
  ท่อกัน จึงท าให้มีกลิ่นเหม็นในถนนหลายเส้น โดยเฉพาะในตลาดวัดลุ่มฯ  
  จึงต้องการฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปถึงท่านผู้บริหารด้วยว่า 
  ท าอย่างไรถึงจะสร้างจิตส านึกของพวกแม่ค้าพ่อค้าได้ โดยดิฉันเคยลงพื้นที่  
  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา และดิฉันเคยไปพูดแล้วค่ะ แต่โดนว่า 
  กลับมาว่าท าไมไม่จัดระเบียบให้กับทุก ๆ ร้าน ซึ่งทางเทศบาลน่าจะท าปูาย 
  บอกกับพวกแม่ค้าพ่อค้าด้วย ซึ่งอาจจะก าหนดให้เขาทิ้งขยะใส่ถุงด าไว้บ้าง  
  ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลจะได้ท าการเก็บกวาดได้สะดวก ซึ่งท่อนั้นตันบ่อย  
  และช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้ว เวลาฝนตกน้ าเริ่มขึ้นถึงบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณ 
  ตลาดวัดลุ่มฯ ซึ่งประชาชนเขาร้องกันมาว่าให้ฝากถึงทางท่านผู้บริหารว่า 
  ท าอย่างไรก็ได้ที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ ขอบคุณค่ะท่านประธาน  
  สภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต ์
ประธานสภาเทศบาล                   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  ผมขอเพ่ิมเติมเรื่องท่อจากที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล   
  ปิ่นปลื้มจิตต์ เรื่องท่อนั้นเคยอนุมัติจากสภาเทศบาลไปแล้ว ตั้งแต่สะพาน 
  เปี่ยมพงศ์สานต์ แต่ผมไม่ทราบว่าเพราะสาเหตุใดที่ท าให้งบประมาณนั้น  
  ตกไป ซึ่งเส้นทางนี้จะระบายน้ าจากวัดลุ่มฯ มาลงปลายท่อที่แม่น้ าสะพาน 
  เปี่ยมพงศ์สานต์ น้ าจะไม่ย้อนเข้าตลาดวัดลุ่มฯ คือจะเทออกมาเลย  
  ผมไม่ทราบว่าผู้บริหารมองไม่เห็นหรืออย่างไร ซึ่งตรงนี้ส าคัญครับเพราะมัน  
  จะระบายน้ าจากปากทางถนนตากสินมหาราชลงมาเลย และเทออกทางนี้  
  แต่งบประมาณได้ตกไป ผมก็เสียดายครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล                   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเรื่องท่อระบายน้ าที่  
  งบประมาณท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้อนุมัติไปในสภาเทศบาลนคร 
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  ระยองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ช่วงบริเวณถนนตากสินมหาราช  
  ตั้งแต่ใกล้ตลาดวัดลุ่มฯ มาจนถึงสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ ซึ่งประกวดราคา 
  ไปแล้วและได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงงานไปแล้วในเบื้องต้นแต่ทราบว่าเคเบิ้ลใยแก้ว 
  จะมีการเคลื่อนย้าย และได้ประสานกับทางองค์การโทรศัพท์แล้วปรากฏว่า  
  ใช้งบประมาณในการเคลื่อนย้ายประมาณเกือบสองล้านบาท แต่ด าเนินการ  
  ปรับเปลี่ยนท่อนั้นใช้งบประมาณประมาณห้าแสนบาท คืองบประมาณ 
  เทศบาลเราตั้งไว้ห้าแสนบาท โดยไม่สามารถไปขยับให้เขาได้  
  ทางองค์การโทรศัพท์ก็ยังไม่พร้อมที่จะมาขยับให้เรา ผู้รับเหมาจึงไม่กล้าไป  
  แตะต้อง เพราะเกรงว่าถ้าหากเกิดความเสียหายขึ้นมาจะต้องรับผิดชอบเป็น  
  จ านวนเงินที่มาก ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ท าโครงการใหม่ว่าขอให้ปรับปรุงสะพาน 
  เปี่ยมพงศ์สานต์ โดยผมได้ของบประมาณไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ระยอง ซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ก็ได้ตั้งงบประมาณ 
  ปี พ.ศ. 2558 ให้ และผมก็เอางบประมาณของเคเบิ้ลใยแก้วนี้ เข้าไปสู่ใน 
  สะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ด้วย หลังจากปรับปรุงสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์  
  และขยับเคเบิ้ลใยแก้วแล้ว เราจะปรับปรุงฟุตบาทพร้อมด้วยท่อระบายน้ า 
  อีกครั้งหนึ่ง กราบเรียนเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ และจะได้เรียน  
  ให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบทั่วกัน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย 
ประธานสภาเทศบาล                  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  ผมต้องการเรียนถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่าน 
  นายกเทศมนตรีคือเรื่องเคเบิ้ลใยแก้วนั้นมันมาทีหลังท่อ หรือว่าท่อมาทีหลัง  
  ท าไมทางองค์การโทรศัพท์ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเคเบิ้ลใยแก้วเสียเอง  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล                  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมได ้

  วิเคราะห์ดูแล้วเราได้ประชุมกันครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอเสนอ 
  ปิดประชุมครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา เสนอปิดประชุม  
ประธานสภาเทศบาล     ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

   (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องครับ วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้    
ประธานสภาเทศบาล      ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ  

  ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านสื่อมวลชน  
  ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ  

 
(ปิดประชุมเวลา 16.20 น.) 
 
 
 
 

            (ลงชื่อ)            มนตรี  นันตติกูล            ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
                    (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

            (ลงชื่อ)        วรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต ์       ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 

                                        (ลงชื่อ)    ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงชื่อ)      พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    

         (ลงชื่อ)      ประเสริฐ  ฟูาประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟูาประทานชัย)    

         (ลงชื่อ)           อนสุรณ์  สรุนารถ           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 
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           (ลงชื่อ)                                            ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                       เลขานุการสภาเทศบาล 
 

            (ลงชื่อ)                                         ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟูาประทานชัย)    

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
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        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
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