
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2558 ครั้งท่ี 1/2558

วันท่ี 13 สิงหาคม 2558
ณ หองประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง

.....................................
ผูมาประชุม
1. นายวรวิทย ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี
4. นายธนิต อังควินิจวงศ รองนายกเทศมนตรี
5. นายวารินทร ดุษฎีวงษกําจร รองนายกเทศมนตรี
6. นายบุญสืบ เจริญรัตน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
7. นายประกอบ อังควินิจวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรี
8. นายนิวัติ กลอมแกว เลขานุการนายกเทศมนตรี
9. นายผณินทร เกษรแพทย เลขานุการนายกเทศมนตรี
10. นายธีรวุฒิ รัตตานนท เลขานุการนายกเทศมนตรี
11. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล
12. นายพัชวัฒณ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล
13. นายนรินทร เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล
14. นายอวบ วงศมหา สมาชิกสภาเทศบาล
15. นายวิโรจน มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล
16. นายประเสริฐ ฟาประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล
17. นางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล
18. นายไพฑูรย รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล
19. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ สมาชิกสภาเทศบาล
20. นายพจนาท นัยพงศประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
21. นายจิรโรจน เกษรศิริศิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล
22. นายปกรณ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล
23. นายมานะ กึกกองสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
24. นายทศพร รติยานุวัฒน สมาชิกสภาเทศบาล
25. นายภาณุพงค พัฒนวงศอนันต สมาชิกสภาเทศบาล
26. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล
27. นางวรกมล ปนปลื้มจิตต สมาชิกสภาเทศบาล
28. นายรักเร สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล
29. นายสุพรรณ บุญอนันต สมาชิกสภาเทศบาล
30. นายอนุสรณ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล
31. นายบุญปลูก ณีวงษ สมาชิกสภาเทศบาล
32. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล
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ผูไมมาประชุม
1. นายนิพนธ เตชโชควารี รองประธานสภาเทศบาล (ลากิจ)
2. นายณัฐพัฒน เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)

ผูเขารวมประชุม
1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล
3. นางเสาวลักษณ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล
4. นางก่ิงแกว ถนอมถ่ิน ผูอํานวยการสํานักการคลัง
5. นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6. นางกรรณิกา วิโรจนแสงทอง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
7. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ ผูอํานวยการกองชาง
8. นางลัดดา โกสีย ผูจัดการสถานธนานุบาล
9. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
10. นางซอนกลิ่น ชูเชิด หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
11. นางสาวชนิดา เอมเปย หัวหนาฝายปกครอง
12. นางสายสุนีย วาระสิทธิ์ ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได
13. นางพิมพผกา ทายพงศศักดิ์ หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
14. นางสาวอรุณรัตน ภูพันตันติ หัวหนาฝายงบประมาณ
15. นางสาวกนก อารีรักษ ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
16. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
17. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย
18. นายปณิธิ กรุตนิมิตร หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
19. นางสาวนิทรา ลาภเวที หัวหนาฝายปองกันควบคุมโรคและฟนฟูสุขภาพ
20. นางสาวรัชนี คุมครอง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
21. นางสาวดวงพร วิทยากุล หัวหนาฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
22. นางเสาวลักษณ แกนทอง หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี
23. วาท่ีเรือตรีเชาวลิต เล็กโลง หัวหนาฝายนิติการ
24. นางสาววิราภรณ โคลงชัย หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน
25. นางกุลยา กุลรัตน เจาพนักงานธุรการ
26. นางอมรรัตน สุวรรณกูฏ เจาพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายสุธน  ซื่อประเสริฐ - ทานผูมีเกียรติ พอแมพ่ีนองท่ีอยูทางบานท่ีชมการถายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2558 ครั้งท่ี 1/2558
บัดนี้ สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ผมขอกราบเรียนเชิญทานประธาน
สภาเทศบาลข้ึนจุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย และเปนประธานในท่ีประชุมตอไป
ขอเรียนเชิญครับ
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล ทานรองนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ทานสื่อมวลชน และผูเขารวม
การประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ
สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 1/2558 บัดนี้ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นครระยอง ไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับ ผมขอเชิญทาน
เลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชุมสภาดวยครับ

นายสุธน ซื่อประเสริฐ - ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
เลขานุการสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2558 ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล

นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2558
ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป 2558 ตั้งแตวันท่ี 10
สิงหาคม 2558 เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน 30 วัน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ
สมัยท่ี 3 ประจําป 2558 แหงสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแตวันท่ี 10
สิงหาคม 2558 เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน 30 วัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นายประกิต
ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานเลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ วันนี้ผมมีเรื่องแจง
ประธานสภาเทศบาล ใหสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติไดรับทราบ ดังนี้

1. แตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับ
ตําแหนงบริหาร คือ นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี ตําแหนงรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8) เทศบาลนครระยอง ผูไดรับการคัดเลือกลําดับท่ี 1
ในตําแหนงรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 9) ใหดํารงตําแหนง
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 9) เทศบาลนครระยอง

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 2 มีนาคม 2558 เปนตนไป
( -ท่ีประชุมปรบมือ- )
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2. แตงตั้งพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารผูสอบคัดเลือกได
ใหดํารงตําแหนงบริหารตางสายงานของเทศบาล คือ นางเสาวลักษณ
วินัยธรรม วุฒริัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถ่ิน
ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป 8)
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ผูสอบคัดเลือก
ไดลําดับท่ี 1 ใหดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 29 มิถุนายน 2558 เปนตนไป
( -ท่ีประชุมปรบมือ- )

3. เลื่อนระดับพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ท่ีสูงข้ึนในตําแหนงบริหาร คือ นางสาววิลาวรรณ  นาถาบํารุง
ตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุข 6)
ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
ผูไดรับการคัดเลือกลําดับท่ี 1 ในตําแหนงหัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 7) ใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริการ
สิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) สวนบริการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครระยอง
จังหวัดระยอง

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เปนตนไป
( -ท่ีประชุมปรบมือ- )

4. แตงตั้งพนักงานเทศบาลผูสอบคัดเลือกไดใหดํารงตําแหนง
ผูบริหารท่ีวางของเทศบาล จํานวน 5 ราย ไดแก

1.) นางสาวนิทรา  ลาภเวที วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7 วช งานปองกันและควบคุม
โรคติดตอ ฝายปองกันควบคุมโรคและฟนฟูสุขภาพ สวนสงเสริม
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ผูสอบคัดเลือกได
ลําดับท่ี 1 ใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝายปองกันควบคุมโรคและ
ฟนฟูสุขภาพ (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) ฝายปองกันควบคุม
โรคและฟนฟูสุขภาพ สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครระยอง
จังหวัดระยอง

( -ท่ีประชุมปรบมือ- )
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2.) นางสาวรัชนี  คุมครอง วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับ 6 ว
งานธุรการ กองชาง เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
ผูสอบคัดเลือกไดลําดับท่ี 1 ใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริหาร
งานท่ัวไป (นักบริหารงานท่ัวไป 6) ฝายบริหารงานท่ัวไป
สํานักการคลัง เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง

( -ท่ีประชุมปรบมือ- )
3.) นางสาวดวงพร  วิทยากุล วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี

ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได ระดับ 6 ว งานจัดเก็บรายได
ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย สวนพัฒนารายได สํานัก
การคลัง เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ใหดํารงตําแหนง
หัวหนาฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (นักบริหารงาน
การคลัง 6) ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน สวนพัฒนารายได
สํานักการคลัง เทศบาลนคระยอง จังหวัดระยอง

( -ท่ีประชุมปรบมือ- )
4). นางเสาวลักษณ  แกนทอง วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการ

จัดการท่ัวไป ตําแหนงบุคลากร ระดับ 6 ว งานการเจาหนาท่ี
ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง
จังหวัดระยอง ใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝายการเจาหนาท่ี
(นักบริหารงานท่ัวไป 6) ฝายการเจาหนาท่ี สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง

( -ท่ีประชุมปรบมือ- )
5.) วาท่ีเรือตรีเชาวลิต  เล็กโลง วุฒินิติศาสตรบัณฑิต ตําแหนงนิติกร

ระดับ 6 ว งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาล
นครระยอง จังหวัดระยอง ใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝายนิติการ
(นักบริหารงานท่ัวไป 6) ฝายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง

( -ท่ีประชุมปรบมือ- )
ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 29 มิถุนายน 2558 เปนตนไป
5. บรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ไดแก
1.) นางสาวธัญญฐิตา  พิสุทธิ์มณีกุล วุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ผูไดรับการคัดเลือกลําดับท่ี 1 เปนพนักงานเทศบาล ในตําแหนง
ทันตแพทย ระดับ 4 งานทันตสาธารณสุข ฝายบริการการแพทย
และพยาบาล กองการแพทย เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เปนตนไป
( -ท่ีประชุมปรบมือ- )
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2.) นายนรุตม  รัศมีประเสริฐสุข วุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ใหดํารงตําแหนงนายสัตวแพทย ระดับ 4 งานสัตวแพทย
ฝายบริการสิ่งแวดลอม สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครระยอง
จังหวัดระยอง

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2558 เปนตนไป
( -ท่ีประชุมปรบมือ- )

6. การรับโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ไดแก
1.) นางสาววิราภรณ  โคลงชยั ตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนารายได

(นักบริหารงานการคลัง 7) กองคลัง เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม มาดํารงตําแหนงหัวหนา
ฝายพัสดุและทรัพยสิน (นักบริหารงานการคลัง 7) ฝายพัสดุและ
ทรัพยสิน สวนบริหารการคลัง สํานักการคลัง เทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2558 เปนตนไป
( -ท่ีประชุมปรบมือ- )

2.) นางสาวณัฐยกานต  ไชยา ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับ 2
กองชาง เทศบาลตําบลมะขามคู อําเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง มาดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับ 2
งานการเจาหนาท่ี ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน 2558 เปนตนไป
( -ท่ีประชุมปรบมือ- )

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ยินดีตอนรับ และขอแสดงความยินดีกับทุกทานครับ
ประธานสภาเทศบาล
มติท่ีประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2

ประจําป 2558 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
ประธานสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 4

มิถุนายน 2558 มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงาน
การประชุม ขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุม
ประธานสภาเทศบาล ผมจะขอมติจากทานสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใด

เห็นสมควรใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 1/2558
เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2558 โปรดยกมือครับ

( -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง- )
- สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกตอง

มติท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ
สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2558

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เชิญทานนายกเทศมนตรี

เสนอญัตติครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ดวยนายกเทศมนตรีมีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครระยอง
เพ่ือขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้
หลักการ ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. งบประมาณรายจายท่ัวไป  จํานวน 618,000,000 บาท
(หกรอยสิบแปดลานบาทถวน) แยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้
ดาน บริหารท่ัวไป
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป ยอดรวม 68,879,500 บาท
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 22,993,900 บาท
ดาน  บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน  การศึกษา ยอดรวม 275,570,300 บาท
แผนงาน  สาธารณสุข ยอดรวม 47,760,800 บาท
แผนงาน  เคหะและชุมชน ยอดรวม 147,217,200 บาท
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 12,060,600 บาท
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ ยอดรวม 16,863,000 บาท
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ดาน  การเศรษฐกิจ
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 309,900 บาท
แผนงาน  การพาณิชย ยอดรวม 3,159,800 บาท
ดาน  การดําเนินงานอ่ืน
แผนงาน  งบกลาง ยอดรวม 23,185,000 บาท

2. งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการสถานีขนสง
จํานวน 2,183,400 บาท (สองลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนสามพันสี่รอย-
บาทถวน)

3. งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล
จํานวน 35,866,900 บาท (สามสิบหาลานแปดแสนหกหม่ืนหกพัน-
เการอยบาทถวน)
เหตุผล เพ่ือใหเทศบาลนครระยองมีงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ใชในการดําเนินงานตามนโยบายของ
คณะผูบริหารท่ีไดวางแผนไว ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป
(พ.ศ. 2559 - 2561) และขอรายงานฐานะการคลังและสาระสําคัญ
ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559
ดังตอไปนี้
ฐานะการคลังของเทศบาล
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดานรายรับ ประมาณการรายรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รวมฉบับ
เพ่ิมเติม จํานวน 564,541,954.43 บาท (หารอยหกสิบสี่ลานหาแสน-
สี่หม่ืนหนึ่งพันเการอยหาสิบสี่บาทสี่สิบสามสตางค) มีรายรับจริง
จํานวน 583,745,155.55 บาท (หารอยแปดสิบสามลานเจ็ดแสน-
สี่หม่ืนหาพันหนึ่งรอยหาสิบหาบาทหาสิบหาสตางค) รายรับสูงกวา
ประมาณการท่ีตั้งไว จํานวน 19,203,201.12 บาท (สิบเกาลานสอง-
แสนสามพันสองรอยเอ็ดบาทสิบสองสตางค) หรือคิดเปนรอยละ 3.40
ดานรายจาย ประมาณการรายจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
รวมฉบับเพ่ิมเติม จํานวน 564,503,500 บาท (หารอยหกสิบสี่ลานหา-
แสนสามพันหารอยบาทถวน) เทศบาลฯ  ใชจายเงินไปท้ังสิ้น
จํานวน 564,380,332.69 บาท (หารอยหกสิบสี่ลานสามแสนแปด-
หม่ืนสามรอยสามสิบสองบาทหกสิบเกาสตางค) รายจายต่ํากวาประมาณการ
ท่ีตั้งไว จํานวน 123,167.31 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนสามพันหนึ่งรอย-
หกสิบเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค) หรือคิดเปนรอยละ 0.02

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 การจัดเก็บรายไดของเทศบาลฯ
และการรับจัดสรร เงินรายไดจากสวนกลางสูงกวาประมาณการรายรับท่ีตั้งไว
จึงมีการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  จํานวน 1 ฉบับ
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สําหรับการใชจายงบประมาณ  ไดมีการวางแผนการใชจายเงินอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใหการใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ในระยะเวลาเกาเดือนท่ีผานมา  เทศบาล ฯ มีรายรับจริง
จํานวน 491,471,972.45 บาท (สี่รอยเกาสิบเอ็ดลานสี่แสนเจ็ดหม่ืน-
หนึ่งพันเการอยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบหาสตางค) คิดเปนรอยละ 88.59
ของประมาณการรายรับ 554,770,000 บาท (หารอยหาสิบสี่ลานเจ็ด-
แสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) ดานรายจายเทศบาลใชจายเงินและกอหนี้ผูกพัน
ไปแลว จํานวน 331,678,057.32 บาท (สามรอยสามสิบเอ็ดลานหก-
แสนเจ็ดหม่ืนแปดพันหาสิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค) คิดเปนรอยละ
59.79 คาดวาการจัดเก็บรายไดและการใชจายเงินงบประมาณจะเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

ปจจุบัน เทศบาลนครระยองมียอดเงินสะสม
จํานวน 302,405,627.45 บาท (สามรอยสองลานสี่แสนหาพันหกรอย-
ยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบหาสตางค) ฝากไวท่ีกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
อีกจํานวน 55,263,572.35 บาท (หาสิบหาลานสองแสนหกหม่ืนสาม-
พันหารอยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบหาสตางค) เทศบาลนครระยองมีภาระการ
ชําระหนี้เงินกูงวดสุดทาย เปนเงิน 629,845 บาท (หกแสนสองหม่ืนเกา-
พันแปดรอยสี่สิบหาบาทถวน) โดยมีรายละเอียดท่ีจะนําเสนอดังตอไปนี้
สาระสําคัญของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครระยองไดประมาณการรายรับ-รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยประมาณการรายรับไวท้ังสิ้น
เปนเงิน 618,000,000 บาท (หกรอยสิบแปดลานบาทถวน) แยกเปน

1. รายรับจากเงินรายไดของเทศบาลและเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา
จํานวน 409,983,000 บาท (สี่รอยเกาลานเกาแสนแปดหม่ืนสามพัน-
บาทถวน)

2. รายรับจากเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษา สวัสดิการสังคม
และการสาธารณสุข จํานวน 98,530,000 บาท (เกาสิบแปดลานหาแสน-
สามหม่ืนบาทถวน)

และ 3. รายรับจากเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัด
การศึกษาภาคบังคับ เปนเงินเดือนครูและคาจางประจํา
จํานวน 109,487,000 บาท (หนึ่งรอยเกาลานสี่แสนแปดหม่ืนเจ็ดพัน-
บาทถวน)
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โดยในสวนของรายรับจากเงินรายไดของเทศบาลและเงินอุดหนุน
ท่ัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา
จํานวน 409,983,000 บาท (สี่รอยเกาลานเกาแสนแปดหม่ืนสามพัน-
บาทถวน) มีการประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึนจากปกอน
จํานวน 29,483,000 บาท (ยี่สิบเกาลานสี่แสนแปดหม่ืนสามพัน-
บาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 7.75 โดยคาดการณวาจะมีรายไดเพ่ิมข้ึน
ท้ังจากรายไดท่ีจัดเก็บเอง ภาษีจัดสรรจากรัฐบาลและเงินอุดหนุนท่ัวไป
สําหรับนโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณในป พ.ศ. 2559
คณะผูบริหารยังคงมีนโยบายในการใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปอยาง
ประหยัด โปรงใส เพ่ือใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนและทองถ่ิน ภายใตวิสัยทัศน“นครสีเขียวและรุงเรืองดวยความ
พอเพียง” โดยสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงการใสใจตอผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอมและลดการใชพลังงานหรือใชอยางรูคุณคา สงเสริมการ
เขาถึงการรักษาพยาบาลอยางเทาเทียม ยกระดับรายไดของประชาชนดวย
การสรางแหลงงาน ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขต
เทศบาล และยังคงมุงเนนการจัดการศึกษาเพ่ือสรางสังคมคนดีและสังคม
แหงการมีสวนรวม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการ
ตั้งงบประมาณรองรับใหเพียงพอสําหรับกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือสาธารณภัย
โดยเตรียมความพรอมในการฝกซอมแผนเผชิญเหตุตาง ๆ ในพ้ืนท่ีเสี่ยง
ท้ังดานอัคคีภัย อุทกภัยและวาตภัย  ท้ังนี้ เพ่ือลดระดับความรุนแรง
และความสูญเสียอันอาจเกิดข้ึน

ในสวนของงบประมาณรายจาย จํานวน 618,000,000 บาท
(หกรอยสิบแปดลานบาทถวน) แยกออกเปน 3 สวน  คือ

1.) การตั้งงบประมาณรายจาย จากเงินรายไดของเทศบาลและเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน
เลือกทํา จํานวน 409,983,000 บาท (สี่รอยเกาลานเกาแสนแปดหม่ืน-
สามพันบาทถวน) โดยตั้งงบประมาณรายจายแยกเปน

- งบบุคลากร  จํานวน 141,242,500 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบเอ็ด-
ลานสองแสนสี่หม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 34.45

- งบดําเนินงาน  จํานวน 148,802,000 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบ-
แปดลานแปดแสนสองพันบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 36.29

- งบลงทุน  จํานวน 95,283,300 บาท (เกาสิบหาลานสองแสน-
แปดหม่ืนสามพันสามรอยบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 23.24

- งบเงินอุดหนุน  จํานวน 2,160,000 บาท (สองลานหนึ่งแสน-
หกหม่ืนบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 0.53

- งบรายจายอ่ืน  จํานวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน)
หรือคิดเปนรอยละ 0.01
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- และเปนรายจายงบกลาง จํานวน 22,465,200 บาท
(ยี่สิบสองลานสี่แสนหกหม่ืนหาพันสองรอยบาทถวน) หรือคิดเปน
รอยละ 5.48

2.) การตั้งงบประมาณรายจาย จากเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษา
สวัสดิการสังคม และการสาธารณสุข จํานวน 98,530,000 บาท
(เกาสิบแปดลานหาแสนสามหม่ืนบาทถวน) โดยตั้งงบประมาณรายจาย
แยกเปน

- งบบุคลากร  จํานวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืน-
บาทถวน) หรือคิดเปน รอยละ 0.18

- งบดําเนินงาน จํานวน 75,736,000 บาท (เจ็ดสิบหาลานเจ็ด-
แสนสามหม่ืนหกพันบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 76.86

- งบลงทุน จํานวน 1,200,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)
หรือคิดเปน รอยละ 1.22

- งบเงินอุดหนุน จํานวน 20,895,000 บาท (ยี่สิบลานแปดแสน-
เกาหม่ืนหาพันบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 21.21

- และเปนรายจายงบกลาง  จํานวน 519,000 บาท (หาแสน-
หนึ่งหม่ืนเกาพันบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 0.53

3.) การตั้งงบประมาณรายจาย จากเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เปนเงินเดือนครูและคาจางประจํา
จํานวน 109,487,000 บาท (หนึ่งรอยเกาลานสี่แสนแปดหม่ืนเจ็ดพัน-
บาทถวน) โดยตั้งงบประมาณรายจายแยกเปน

- งบบุคลากร  จํานวน 109,192,600 บาท (หนึ่งรอยเกาลาน-
หนึ่งแสนเกาหม่ืนสองพันหกรอยบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 99.73

- งบดําเนินงาน จํานวน 93,600 บาท (เกาหม่ืนสามพันหกรอย-
บาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 0.09

- และเปนรายจายงบกลาง จํานวน 200,800 บาท (สองแสนแปด-
รอยบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 0.18
งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการสถานีขนสง ประมาณการรายรับไว
จํานวน 2,183,400 บาท (สองลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนสามพันสี่รอย-
บาทถวน) โดยนํามาตั้งเปนรายจายท้ังจํานวนแยกรายละเอียดไดดังนี้

- งบบุคลากร จํานวน 615,500 บาท (หกแสนหนึ่งหม่ืนหาพัน-
หารอยบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 28.19

- งบดําเนินงาน จํานวน 987,000 บาท (เกาแสนแปดหม่ืนเจ็ดพัน-
บาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 45.20

- งบลงทุน จํานวน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) หรือคิดเปน
รอยละ 22.90

- และเปนรายจายงบกลาง  จํานวน 80,900 บาท (แปดหม่ืนเกา-
รอยบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 3.71
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งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล ประมาณการ
รายรับไว จํานวน 52,001,500 บาท (หาสิบสองลานหนึ่งพันหารอย-
บาทถวน) โดยนํามาตั้งเปนรายจายท้ังสิ้น จํานวน 35,866,900 บาท
(สามสิบหาลานแปดแสนหกหม่ืนหกพันเการอยบาทถวน) แยกรายละเอียด
ไดดังนี้

- งบบุคลากร จํานวน 2,807,000 บาท (สองลานแปดแสนเจ็ด-
พันบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 7.83

- งบดําเนินงาน จํานวน 2,300,500 บาท (สองลานสามแสนหา-
รอยบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 6.41

- งบลงทุน จํานวน 60,900 บาท (หกหม่ืนเการอยบาทถวน)
หรือคิดเปนรอยละ 0.17

- งบรายจายอ่ืน จํานวน 23,643,500 บาท (ยี่สิบสามลานหก-
แสนสี่หม่ืนสามพันหารอยบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 65.92

- และเปนรายจายงบกลาง จํานวน 7,055,000 บาท (เจด็ลานหา-
หม่ืนหาพันบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 19.67 งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 618,000,000 บาท
(หกรอยสิบแปดลานบาทถวน) ดําเนินการภายใตแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ. 2559 – 2563)
ท้ัง 8 ยุทธศาสตร  ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปน

ระเบียบและยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจรและความ

ปลอดภัย
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอม ภายใตแนวทาง

เมืองคารบอนต่ํา
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีของประชาชน
ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการ

บริหารจัดการท่ีดี
โดยคณะผูบริหารไดพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการท่ีปรากฏอยู

ในแผนพัฒนา  เทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561)
มาดําเนินการ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 3 วธิีการจัดทํา
งบประมาณ ขอ 23 “ใหเจาหนาท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ
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วิเคราะหและแกไขงบประมาณในชั้นตนแลวใหเสนอตอคณะผูบริหาร
ทองถ่ิน เม่ือคณะผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณ
ยอดใดเปนงบประมาณประจําปแลว ใหเจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวม
และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน
อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผูบริหารทองถ่ินไดนําเสนอตอสภาทองถ่ิน
ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม”

จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เพ่ือสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี กอนอ่ืนผมตองขอชมกองวิชาการและ
ประธานสภาเทศบาล แผนงาน ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในทุกกองงานท่ีมีสวนในการจัดทํา

รางเทศบัญญัติฉบับนี้ ทําใหดูงายและสะดวกในการพิจารณา ทานสมาชิกสภา
เทศบาลครับ เนื่องจากการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ และมีเอกสารคอนขางมาก ผมจึงขอหารือ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลวาเราจะมีแนวทางในการพิจารณารางเทศบัญญัตฯิ
อยางไร ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอไดครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีใครเสนอผมจะเริ่มท่ีประมาณการรายรับกอนครับ และตามดวย
งบประมาณรายจายเรียงตามลําดับไปแตละกองงาน ไมทราบวามีสมาชิก
สภาเทศบาลทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีผมจะขอเริ่มจากประมาณการรายรับ ทานสมาชิกสภาเทศบาล
ทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติมถึงประมาณการรายรับขอเชิญครับ
เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา

นายสมชาย  แสงสุขขา - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3

ผมตั้งขอสังเกต คือในหนาท่ี 20 คาขายแบบแปลนรูสึกวาจะลดลงครึ่งหนึ่ง
ซึ่งเม่ือกอนเคยไดรับหกแสนกวาบาท แตขายประมาณการเหลือครึ่งหนึ่งเลย
คือสามแสนบาท ก็ไมทราบวาเดี๋ยวนี้ระยองกอสรางเต็มไปหมดแลว
หรืออยางไร ถึงคาแบบแปลนจึงลดลงไปมาก และคาสมาชิกหองสมุดก็ลดลง
ไปมาก คือลดลงไปเกือบสามหม่ืนบาท ก็ไมทราบวาคาสมาชิกหองสมุดนั้น
เขาจะลงเปนปหรือไมครับ และรายรับเทาไร ผมมีขอสงสัยแคนี้ ขอบคุณครับ

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ

( -ไมมี- )
- เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
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นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดสอบถามเก่ียวกับเรื่องรายรับวา
ทําไมยอดเงินบางรายการลดลง และโดยเฉพาะอยางยิ่งคาขายแบบแปลน
ซึ่งเดิมคาขายแบบแปลนเราตั้งราคาไวคอนขางสูง และไดรับการทวงติงจาก
ผูท่ีมาซื้อแบบแปลนในการรับเหมากอสรางภายในเขตเทศบาลวาสูงไป
เทศบาลเราก็ตรวจสอบไปยังเทศบาลขางเคียง ซึ่งเขาขายราคาคอนขาง
ต่ํากวาเทศบาลเรามาก เทศบาลเราจึงตองไปปรับราคาใหมันลดลง
ไมใชวาเทศบาลเราไมไดขายครับ เทศบาลเราขายครับ แตวาปรับราคาให
เทียบเคียงกับเทศบาลขางเคียง รายไดเลยลดลง ซึ่งเดิมเชนวาใครมาซื้อซอง
ประกวดราคาเทศบาลอ่ืนเขาขายแค 500 บาท แตเทศบาลเราขาย
3,000 บาท ซึ่งเทศบาลเราขายแพงมาก ปกติผมคิดวา 3,000 บาท นั้น
ไมแพง แตผูรับจางแตละรายเขามาถึงเขาบอกวาเขาไมไดงานแลวเขายังตอง
มาเสียคาซองแพงอีก ทําใหการประกวดราคาบางรายไมกลาเขามาซื้อ
ท่ีเทศบาลเรา เพราะเกรงวาพอไมไดงานก็ตองมาเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึน
เทศบาลเราจึงตองปรับใหสมดุลกับเทศบาลขางเคียงเพ่ือใหเกิดการแขงขัน
ท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน สวนหองสมุดท่ีลดไป 30,000 บาท เนื่องจากภาวะ
ปจจุบันคนใชโทรศัพทเทคโนโลยีคอนขางทันสมัย คือหากมีทานสมาชิกสภา
เทศบาลมาใชหองสมุดก็อาจจะไมตองสมัคร สวนใหญจะไปทางเทคโนโลยี
มากกวา ทําใหรายไดตรงนี้ลดลง จึงกราบเรียนใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
ไดรับทราบ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ
ประธานสภาเทศบาล

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติมถึงประมาณการ
รายรับ ผลจะขอไปยังงบประมาณรายจาย โดยเริ่มจากสํานักปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ
เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา

นายนรินทร  เจนจิรวัฒนา - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ทานประธานสภาเทศบาลครับ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายนรินทร  เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1

กอนท่ีทานประธานสภาเทศบาลจะขามไปยังสํานักปลัดเทศบาล ในหมวดของ
ประมาณการรายรับ ผมขอเรียนทานประธานสภาเทศบาลหนึ่งเรื่องครับ
คือหากใหการประชุมครั้งตอไป ผมตองการใหสํานักการคลังไดมีการจัดทํา
เอกสารเพ่ือเปนประโยชนกับสมาชิกสภาเทศบาลหลาย ๆ ทานดวย
ผมตองการใหสํานักการคลังจัดทําเอกสารวาเทศบาลนครระยองมีทรัพยสิน
อะไรบาง และรวมถึงทรัพยสินท่ีกอใหเกิดรายไดใหกับเทศบาล ผมเองเปน
สมาชิกสภาเทศบาลมาหลายสมัยซึ่งยังไมทราบรายละเอียดท้ังหมด
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ขอเปนครั้งแรกเลยครับทานประธานสภาเทศบาล คือในการประชุมสภา
เทศบาลครั้งหนา ซึ่งอาจจะเปนเอกสารภาคผนวกก็ไดนะครับ คือหลาย ๆ
ทานท่ีเปนสมาชิกสภาเทศบาลไมทราบรายละเอียดวาเทศบาลเรานั้น
มีทรัพยสินอะไรบาง และอะไรท่ีกอใหเกิดประโยชนทํารายไดใหกับเทศบาล
ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา
ประธานสภาเทศบาล เรื่องนี้ตองฝากทางทานเลขานุการสภาเทศบาลดวยครับ สมาชิกสภา

เทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามถึงประมาณการรายรับอีกหรือไมครับ
( -ไมมี- )

- เม่ือไมมีผมจะขามไปยังงบประมาณรายจายของสํานักปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณ
รายจายของสํานักปลัดเทศบาลขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล
คุณไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล

นายไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ผมนายไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ในสวนของงบประมาณการรายจาย

ของสํานักปลัดเทศบาล ผมขออนุญาตพูดในเรื่องของแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน ใหทานประธานสภาเทศบาล เปดไปท่ีหนาท่ี134
และหนาท่ี 135 ขออนุญาตนําเรียนเพ่ือการนําเสนอกับทางคณะผูบริหาร
ตามความคิดเห็นของผมคือวานาจะเปนประโยชนพอสมควรกับผูปฏิบัติ
คือในหนาท่ี 134 คาเครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 15 เครื่อง
สําหรับในโครงการนี้ผมคิดวาเปนโครงการท่ีดี เพียงแตวาถาจะใหดีกวานี้
ขอใหเรานึกถึงการปฏิบัติงาน คือเจาหนาท่ีงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เวลาท่ีเขาออกปฏิบัติงาน เขาไมสามารถท่ีจะใชมือหนึ่งถือวิทยุ และอีกมือหนึ่ง
ถือสายฉีดน้ําได เพราะฉะนั้นถาเปนไปไดถาจะใหเกิดประโยชนสูงสุด
ผมวานาจะใชแบบเปนไมโครโฟนจะดีกวา คือติดกับหมวกเลย ในขณะท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีจะไดเกิดประโยชนสูงสุด และเพ่ือใหเจาหนาท่ีงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไดปฏิบัติหนาท่ีไดรอยเปอรเซ็นตดวย อันนีคื้อพูดถึง
ในสวนของวิทยุสื่อสารจํานวน 15 เครื่อง และในหนาท่ี 135 คาเบาะลมกูภัย
ซึ่งขนาดไมนอยกวา 4.5x6x2.5 เมตร ซึ่งเปนเบาะกูภัยท่ีถือวามีขนาดใหญ
พอสมควร แตทานประธานสภาเทศบาลครับ บังเอิญผมอยูในสวนของการ
ปฏิบัติหนาท่ีของฝายกูภัยดวยซึ่งพอจะมีความรูตรงนี้อยูบาง เนื่องจาก
งบประมาณจํานวน900,000บาท นั้นถาเทาท่ีทราบจํานวน900,000บาท
ก็จะซื้อไดจากประเทศท่ีจะขายเรือดําน้ําใหเรา คือความนาเชื่อถือในอุปกรณ
กูภัยของประเทศท่ีกลาวมานั้นเขาคอนขางต่ํา เพราะฉะนั้นในความคิดผมคือ
หากจะใหไดของดีนั้นถึงวาจะแพงกวาอีกเล็กนอยก็นาจะดีกวา ท้ังนีอ้ยาลืมวา
การกูภัยนั้นคนท่ีไปชวยก็ตอง Safety ตัวเองดวย และในขณะท่ีเราไปชวยเขา
เราก็ตอง Safety เขาดวย เพราะฉะนั้นหากเทศบาลเราไดอุปกรณท่ีดี
และไดมาตรฐาน ถึงแมวาจะยอมจายแพงกวาอีกเล็กนอย คิดวานาจะเปน
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ประโยชนกับทองถ่ินในการใหการชวยเหลือ ตรงนี้เขาใจครับวาทองถ่ินเรา
พยายามประหยัดงบประมาณซึ่งก็ถือวาเปนเรื่องท่ีดี ตองฝากทาง
คณะผูบริหารไวดวย ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล

คุณสมชาย  แสงสุขขา
นายสมชาย  แสงสุขขา - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ใหเปดไปท่ีหนา 140 ในสวนของ

งานเทศกิจ คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เปนคารถนั่งสวนกลาง
ปริมาณกระบอกสูบไมเกิน 1,600 ซีซี พรอมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินและ
วิทยุสื่อสาร จํานวน 1 คัน ผมคิดวาคงจะเปนรถเกงครับ ผมขอถามวารถนี้
เอามาใชเพ่ือประโยชนอะไร เพราะวารถปคอัพเราก็มีสัญญาณไฟ ซึ่งตรงนี้
ผมไมเห็นดวยครับ ผมเห็นวาไมสมควรจะซื้อ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล

คุณอนุสรณ  สุรนารถ
นายอนุสรณ  สุรนารถ - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ  สุรนารถ

สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 เนื่องจากวางบประมาณท่ีแลวเราได
ผานงบประมาณในสวนของโครงการเทศบาลสัญจร หนาท่ี 125 คือปท่ีแลว
เราผานงบประมาณไปหาแสนกวาบาท ปรากฏวาใชไปไมถึงครึ่ง เพราะวามี
ขอผิดพลาดบางประการ และปนี้ก็ตั้งมา จํานวน 308,000 บาท คือครั้งท่ีสาม
กับครั้งท่ีสี่ผมไมแนใจวาใชไปไมถึงสามหม่ืนบาท เพราะวาโดนทักทวง
จากทางสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมา แตงบประมาณครั้งตอไปในป 2559 นั้น
ตั้งงบประมาณไว จํานวน 308,000 บาท นั้น ไมแนใจวาจะใชไดหรือไม
เพราะวาคราวท่ีแลว สมาชิกสภาเทศบาลหลายทานไดทักทวงวาจัดไปงาน
ก็ซบเซา ไมคอยมีประชาชนมารวมงาน คือมีแตเจาหนาท่ีเทศบาล และเห็นตั้ง
งบประมาณมาอีกจึงสอบถามดูวาจะจัดรูปแบบอยางไร ถึงไดตั้งงบประมาณไว
จํานวน 308,000 บาท  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล

คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล
นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง

เขต 1 ทานประธานสภาเทศบาลครับ ชวยพลิกไปท่ีหนาท่ี 128 ในหมวดคา
สาธารณูปโภค ในสวนของคาบริการโทรศัพทท่ีตั้งงบประมาณไว
จํานวน 130,000 บาท ในรายละเอียดไดอธิบายวาเพ่ือจายเปนคาโทรศัพท
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ของสํานักงานเทศบาลและอาคารศาลปกครองท่ีใชติดตอกับสวนราชการและ
เอกชนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังคาโทรศัพททางไกลและคาโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีใช
ติดตอราชการท้ังหมด จํานวน 130,000 บาท ประเด็นท่ีตองการสอบถาม
คือวาปจจุบันนี้มีบริการโทรศัพทซึ่งเปนระบบโทรศัพทมือถือแบบเหมาจาย
ก็มาก และผมเห็นวาประมาณการท่ีตั้งไวนั้นคอนขางสูง ตรงนี้คือประเด็น
ท่ีหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งวาคาบริการโทรศัพทของปท่ีผานมา หรือหลาย ๆ ป
ท่ีผานมานั้น มีจํานวนเทาไร ท่ีตองการจะสอบถามคือประมาณการท่ีตั้งไวนี้
มันสมเหตุสมผลหรือไม อีกประเด็นคือในหนาท่ี 133 ในสวนของคาครุภัณฑ
เปนคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
จํานวน 896,000 บาท ในรายละเอียดท่ีใหมานั้นบอกไววาเปนรถขับเคลื่อน
4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน มีหองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ
4 ประตู พรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แตรายละเอียดอยางอ่ืนไมมี
คือผมสงสัยวารถบรรทุกท่ีซื้อขนาด 1 ตัน นี้ เอามาใชในงานปองกันฯ
แตไมเห็นมีติดในเรื่องของอุปกรณตาง ๆ เชนไซเรน หรือวิทยุ จึงมีความ
ตองการสอบถามครับ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล

คุณสมชาย แสงสุขขา
นายสมชาย  แสงสุขขา - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา
สมาชิกสภาเทศบาล มีผูชมทางบานท่ีชมการถายทอดสดการประชุมสภาเทศบาล เขาบอกวา

ไมไดยินเสียงการถายทอดสด จึงตองการใหทางเทศบาลตรวจสอบดวย
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา
ประธานสภาเทศบาล ขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของชวยตรวจสอบดูดวยครับ เชิญสมาชิกสภา

เทศบาลทานตอไปครับ
( -ไมมี- )

- เชิญทานนายกเทศมนตรี
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดสอบถามเพ่ือความกระจาง
และความหวงใยในการใชงบประมาณของสํานักปลัดเทศบาล อันดับแรก
คือคารถนั่งสวนกลาง ท่ีบอกวาปริมาณกระบอกสูบไมเกิน 1,600 ซีซี นั้น
คือเปนรถนําขบวน ซึ่งเดิมเราก็ใชรถปคอัพของเทศกิจบาง ท่ีบางครั้งยังใชใน
กิจกรรมอยู และหากมีความจําเปนตองนําขบวน ไมวาจะเปนขบวนใน
กิจกรรมตาง ๆ เชนไปรับคณะศึกษาดูงานท่ีมาจากตางจังหวัด หรือนําขบวน
ไฟพระราชทาน ท่ีบางครั้งเราก็ตองไปยืมรถทางหลวงมาเปนรถนําขบวน
หลาย ๆ อยาง ซึ่งในปจจุบันนี้เทาท่ีสังเกตดูแลวคือเริ่มจะมีความจําเปน
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ข้ึนเรื่อย ๆ คือทางเจาหนาท่ีเทศกิจก็ไดประสานหารือมายังผมเหมือนกัน
ซึ่งทีแรกผมก็ไมอยากจะให ก็เห็นในหลาย ๆ ภารกิจแลวก็ ปจจุบันนี้ก็มี
ภารกิจตาง ๆ คอนขางมากท่ีตองใชรถน้ําขบวน ซึ่งคิดวามีความจําเปน
เลยบอกวาใหไปศึกษาดู คืออยาเอาซีซีใหมันสูงนัก เอาแคพอสมควร
ตั้งราคาใหประมาณกลาง ๆ ซึ่งดูแลวก็นาจะมีความจําเปน จึงกราบเรียนให
เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบ สวนโครงการท่ีสองคือโครงการเทศบาลสัญจร
ตามท่ีเราตั้งงบประมาณไวเม่ือปท่ีแลว ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินได
ทักทวงในหลาย ๆ อยาง เก่ียวกับการใชจายเงนิ บางสวน บางรายการ
ไมถูกตองเลย แตตอนนีเ้ทศบาลเราตั้งงบประมาณไวกอนท่ีสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินจะทักทวง แตตอนนีเ้ทศบาลเราตั้งงบประมาณของป 2559
ไปแลว เราก็มาประชุมกันวาตอไปนี้เทศบาลสัญจรนั้นเราตองปรับรูปแบบ
ในการใชจายเงินวาสวนไหนใชจายอะไรไดบาง ถาใชจายไมไดก็ตองไปท่ี
กองสวัสดิการไปทํารูปแบบอ่ืนเพ่ือใหงานกิจการเทศบาลสัญจร อยางนอย ๆ
ใหพ่ีนองประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของทางเทศบาลไดมีโอกาส
พบปะกับประชาชนในหมูมวลสมาชิกสภาเทศบาลดวยกัน และประชาชน
ในเขตตาง ๆ จึงไดตั้งไวเปนปกติ สวนเรื่องคาโทรศัพท ซึ่งมีความจําเปน
ท่ีตองจายทุกป โดยเฉพาะแตละกองงานตาง ๆ  ก็มีคาโทรศัพทขององคการโทรศัพท
ก็มีคาโทรศัพทท่ีเราตองจายเปนรายจายประจํา สวนคารถบรรทุกงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยคันนี้ซื้อแทนรถคันเกาท่ีใชมาสิบกวาปแลวท่ีคอนขาง
กินน้ํามัน และคอนขางจะไมปลอดภัย ยังมีอีกหลายกองท่ีครั้งนี้รูสึกวาจะซื้อ
รถใหมทดแทนรถเกาคอนขางมาก ซึ่งรถเกามากคือมีอายุการใชงานตั้งแต
ป 2546 ซึ่งดแูลวก็เหมาะสมกับเวลาท่ีสมควรจะเปลี่ยน เพราะรถรุนใหม
เทคโนโลยีคอนขางจะประหยัดน้ํามันยิ่งข้ึนจึงใหเปลี่ยน ขอบคุณครับ
ทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงค
ประธานสภาเทศบาล จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีผมจะขอขามไปยังกองวิชาการและแผนงาน สมาชิกสภาเทศบาล
ทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล
คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล

นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง

เขต 1 ทานประธานสภาเทศบาลครับ ชวยพลิกไปท่ีหนาท่ี 147 คาใชจาย
ท่ีตั้งไวเก่ียวกับโปรแกรมปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย (Firewall)
จํานวน 150,000 บาท และอีกรายการหนึ่งก็คือคาโปรแกรมปองกัน
ตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร (Antivirus) จํานวน 190,000 บาท ผมจําไดวา
ปท่ีแลวผมไดมีการสอบถามถึงระบบปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย
(Firewall) มาครั้งหนึ่งแลว ซึ่งทางทานนายกเทศมนตรีไดกรุณาตอบมาวา
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เปนระบบปองกันท่ีจะตองทําทุก ๆ ป สิ่งท่ีผมตองการสอบถามใหหายสงสัย
คือโปรแกรมปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย (Firewall) หรือโปรแกรม
ปองกันตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร (Antivirus) เทศบาลเราจําเปนตองตั้ง
งบประมาณอยางนี้ทุกปหรือไม และอีกประการหนึ่งคือวาไมทราบวาทองถ่ิน
อ่ืน ๆ ไดมีการตั้งงบประมาณอยางนี้แบบเทศบาลเราหรือไม เทศบาลเรา
สามารถท่ีจะเปลี่ยนโปรแกรมหรือจายเงินครั้งละมาก ๆ ทีเดียวไดหรือไม
ขอสอบถามเทานี้กอน ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดสอบถามเก่ียวกับเรื่อง
คาปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย (Firewall) และคาโปรแกรมปองกัน
ตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร (Antivirus) ซึ่งท้ังสองตัวนี้เปนลิขสิทธิข์องแตละ
บริษัทท่ีตองซื้อเขามา เทศบาลเราไมสามารถทําไดเอง ถามวาเทศบาลแตละ
เทศบาลเขาไดตั้งงบประมาณรายการนี้ไวหรือไม คือก็ตองแลวแตเทศบาล
แตละแหงคือบางเทศบาลอาจจะยังไมอยากปองกัน จึงทําใหมีไวรัสมารบกวน
ทําใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรทํางานคอนขางลําบาก ซึ่งจะมีปญหา
อยูเรื่อย แตหากเทศบาลเรามีโปรแกรมตัวนี้เขามาปองกันแลว การรบกวน
ของไวรัสก็แทบจะไมเกิดข้ึนเลย และการปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย
(Firewall) ก็จะปองกันการทํางานของคอมพิวเตอรของเทศบาล จึงทําให
ไมคอยมีปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักการคลังหากมีไวรัสบุกรุกแลว
ก็จะคอนขางมีปญหาเก่ียวกับเรื่องการเบิกจายเงิน ซึ่งทําใหการทํางาน
คอนขางจะยุงยากมาก จึงมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณไวทุกป
ซึ่งเปนลิขสิทธิ์ของภาคเอกชนท่ีเราไมสามารถทําข้ึนมาไดเลย และไมแนใจวา
ในปตอไปเขาจะกําหนดคาลิขสิทธิ์สูงข้ึนกวาเดิมหรือไม และเราก็ตองตั้ง
งบประมาณตามเขา หรือหากเขาลดลงเราก็จะตั้งใหนอยลง ขอบคุณครับ
ทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงค
ประธานสภาเทศบาล จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล

คุณอําไพ  วงเวียน
นางอําไพ  วงเวียน - ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางอําไพ

วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 เชิญทานประธานสภา
เทศบาล ดูท่ีหนา 143 วัสดุสํานักงาน บังเอิญอานแลวมาเห็นเขา
คือคาจัดทําปฏิทิน จํานวน 240,000 บาท เทาท่ีจําไดเม่ือปท่ีแลว
คือจํานวนเงินจํานวน 240,000 บาท จัดทําได 10,000 ฉบับ
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แตปรากฏวาความตองการของพ่ีนองประชาชนมีคอนขางสูง จึงเปนหวงวา
งบประมาณท่ีตั้งไว จํานวน 240,000 บาท จะเพียงพอหรือไม และปนี้จะ
ทํามากกวา 10,000 ฉบับ หรือไม คือเปนหวงคะ จึงตองการใหผูบริหาร
ชวยพิจารณาตรงนี้ดวย ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล

คุณอนุสรณ  สุรนารถ
นายอนุสรณ  สุรนารถ - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ  สุรนารถ

สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ขอใหทานประธานสภาเทศบาล
พลิกไปท่ีหนา 144 คาเครื่องเพาเวอรมิกเซอร พรอมตูลําโพงขนาด 15 นิ้ว
คือเครื่องเสียงของเทศบาลเราเวลาท่ีทํากิจกรรมอะไรตาง ๆ
ทานประธานสภาเทศบาลครับ เสียงจะติด ๆ ขัด ๆ คือไมคอยสมบูรณ
และซื้อราคาแค 17,600 บาท พรอมลําโพงดวย ผมเกรงวาจะไดของไมดี
คิดวานาจะตั้งงบประมาณตรงนี้ใหสูงกวานี้เล็กนอย เพราะเทศบาลเราจัด
กิจกรรมตาง ๆ บางครั้งมีผูหลักผูใหญมารวมงาน เสียงลําโพงติด ๆ ขัด ๆ
จะอายเขา คือนาจะตั้งงบประมาณตรงนี้ใหสูงกวานี้เล็กนอย และก็ทําใหดี
ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีความเปนหวงเก่ียวกับเรื่อง
การตั้งงบประมาณรายจาย โดยเฉพาะเรื่องการจัดทําปฏิทิน คือตองทดลอง
ดูอีกปหนึ่งวาปนี้จะไดรับความนิยมอีกหรือไม ซึ่งไมแนคือปนี้อาจจะไมไดรับ
ความนิยมแลวก็ได หรือวาความนิยมนอยลง ปจจุบันวัตถุนิยมตาง ๆ
จะดังข้ึนมาหลากหลายท่ัวระยอง ซึ่งอาจจะทําใหปฏิทินของเทศบาลเราไมได
รับความนิยมเทาท่ีควร และหากไดรับความนิยมมาก ๆ ในปหนาก็จะตั้ง
งบประมาณใหมากกวานี้ สวนเรื่องเครื่องเสียงคือตรงนีเ้ปนเครื่องเสียงท่ี
เทศบาลเราใชในกิจการท่ีวาตองเคลื่อนยายบอย ๆ จึงไมตองการซื้อแพง
หรือราคาแคพอใชได เพราะหากซื้อราคาแพงการเคลื่อนยายบอย ๆ
คือกิจกรรมท่ีตองไปพบปะกับพ่ีนองประชาชน หรือไปออกหนวยตาง ๆ
เครื่องเสียงจะเกิดการชํารุดไดงาย และเราคิดวาหากมีความจําเปนท่ีวาตองใช
เครื่องเสียงดี ๆ คือสวนใหญในกิจกรรมใหญ ๆ เราจะใชการวาจาง
หรือใชการเชาเครื่องเสียง ก็ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีความ
เปนหวงในเรื่องนี้ดวย ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ
ประธานสภาเทศบาล

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีผมจะขอขามไปสํานักการคลัง สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงค
จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงสํานักการคลังขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามถึงสํานักการคลัง
ผมจะขอขามไปกองการศึกษา สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงค
จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงกองการศึกษาขอเชิญครับ
เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ

นายอนุสรณ  สุรนารถ - ทานประธานสภาเทศบาลครับ ผมนายอนุสรณ  สุรนารถ  ผมขอเสนอให
สมาชิกสภาเทศบาล พักการประชุม 10 นาที ครับ
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ เสนอใหมีการพัก
ประธานสภาเทศบาล การประชุม 10 นาที ผมขอผูรับรองดวยครับ

( -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง- )
- รับรองถูกตองครับ ผมขอพักการประชุมเปนเวลา 10 นาที และจะเริ่ม

ประชุมอีกครั้งในเวลา 15.15 น. ครับ
( -พักการประชุมตั้งแตเวลา 15.05 น. – 15.15 น.- )

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายก
ประธานสภาเทศบาล เทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมการประชุมทุกทาน ครบ 10 นาทีแลว
ผมขอดําเนินการประชุมตอครับ ขณะนี้สภาเทศบาลนครระยองกําลัง
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 และตอไปจะเปนการพิจารณาของกองการศึกษาครับ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม
ถึงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกองการศึกษา
ขอเชิญครับ เชิญทานสมาชกิสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล

นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล ทานประธานสภาเทศบาลครับ

ชวยพลิกไปท่ีหนาท่ี 157 ผมมีความสงสัยตองการสอบถามทางทานผูบริหาร
คาสาธารณูปโภค รวม 18,400 บาท ในรายละเอียดคือเปนคาบริการ
โทรศัพท จํานวน 10,000 บาท รายละเอียดบอกวาเพ่ือจายเปนคาโทรศัพท
ของกองการศึกษา และเม่ือซักครูท่ีผมไดมีการซักถามไปในเรื่องคาโทรศัพท
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ของสํานักปลัดเทศบาล ซึ่งทางทานผูบริหารไดตอบวาเปนคาใชจาย
ของเทศบาล สําหรับคาโทรศัพทของการศึกษานั้นแปลวาแยกออกไปตางหาก
หรืออยางไร ซึ่งก็ไมนาจะเปนคาโทรศัพทของหองสมุดหรือเปนของท่ีไหน
จึงตองการสอบถามตรงนี้ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีความเปนหวงเก่ียวกับเรื่องคา
โทรศัพทของกองการศึกษา คืออันนี้เปนเบอรตรงของกองการศึกษาเลย
ซึ่งไมไดรวมอยูในสํานักปลัดเทศบาล จึงจําเปนตองตั้งแยกไวตางหาก
เพ่ือจะไดรูวากองการศึกษามีคาใชจายเก่ียวกับโทรศัพทประมาณเทาไร
ตอเดือน จึงจําเปนตองตั้งงบประมาณไว จํานวน 10,000 บาท
ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ
นายอนุสรณ  สุรนารถ - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ  สุรนารถ

สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ขอใหทานประธานสภาเทศบาล
พลิกไปท่ีหนา 177 คากอสรางอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาล
นครระยอง ซึ่งไมไดติดใจอะไรเปนพิเศษ แตวาตองการสอบถามวาจะไปสราง
ตรงไหน เพราะวาเคยอนุมัติการกอสรางไปครั้งหนึ่งแลว และทานนายกเทศมนตรี
บอกวาไมมีพ้ืนท่ีกอสรางแลว และตองการสอบถามอีกหนึ่งเรื่องวา
คือเม่ือประมาณป พ.ศ.2556 ทางเทศบาลนครระยองโดยทานผูบริหาร
ท่ีเสนอเปนการเรงดวนเพ่ือขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพ่ือจัดสรางอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ในหลักการและเหตุบอกวาเปนการเรงดวน
ซึ่งขณะนี้ผานมาสองปแลว ยังไมคืบหนาเลย ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดสอบถามเพ่ือความกระจางแก
เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลดวยกัน คือประมาณป พ.ศ. 2556
และ พ.ศ.2557 ท่ีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม
เพ่ือกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 1 หลัง
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และท่ีโรงเรียนเทศบาลปากน้ํา อีกจํานวน 1 หลัง ซึ่งหลังจากท่ีทานได
อนุมัติไปแลวนั้น คือสภาเทศบาลไดอนุมัติใหสรางแลวนั้น การออกแบบ
อาจจะเกิดการท่ีวาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา และบังเอิญสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินเขามาตรวจพบ และมีขอทักทวงมายังเทศบาลเราวาการเอาเงิน
สะสมไปสรางอาคารเรียนเปนเรื่องท่ีไมถูกตอง และบังเอิญท่ีเทศบาลเรายัง
ไมไดสราง คือกําลังจะประกวดราคา และเม่ือสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินไดทักทวงเชนนั้น เทศบาลเราจึงจําเปนตองระงับไมประกวดราคา
จึงยกเลิกโครงการท้ัง 2 โครงการไป แลวก็มาตั้งใชเปนงบประมาณประจํา
ของเทศบาลเรา เพ่ือสรางรองรับจํานวนเด็กนักเรียนท่ีจะเพ่ิมข้ึนในป
การศึกษาตอไป คือเทากับวาเปนอาคารเดิมท้ังสองแหงเลย ซึ่งแบบผาน
เรียบรอยแลว โดยใชงบประมาณของเทศบาลเราเอง สวนเรื่องเงินสะสมการ
จะใชจายตอไปก็คงตองรัดกุม และก็ใหเขาเกณฑการใชเงินสะสมจริง ๆ
ถึงจะนําเงินสะสมมาใชได ไมเชนนั้นผูอนุมัติใหใชไปจะเดือดรอน
เพราะสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดทักทวงไวแลว ตองกราบเรียน
เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา
นายสมชาย  แสงสุขขา - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ทานประธานสภาเทศบาลครับ

เปดไปท่ีหนา 190 คือโครงการจางครูสอนภาษาตางประเทศในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครระยอง ซึ่งงบประมาณของป พ.ศ.2558 ท่ีผมไดติดตาม
ดนูั้น มีจํานวนแค 4,800,000 บาท แตพอมางบประมาณของป
พ.ศ.2559 เพ่ิมเปนจํานวน 6,000,000 บาท คือใหเพ่ิมจากป พ.ศ.2558
อีกจํานวน 9 คน เปนจํานวน 11 คน และก็ชั่วโมงสอนจาก 20 ชั่วโมง
เพ่ิมมาเปน 22 ชั่วโมง ตอหนึ่งสัปดาห ผมวาไมนาจะตองเพ่ิมถึงลานกวาบาท
และอีกโครงการหนึ่งในหนาท่ี 191 โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการ
ซึ่งเปลี่ยนมาจากปงบประมาณ พ.ศ.2558 ชื่อโครงการสงเสริมทักษะ
ทางวิชาการ ระหวางเทศบาลนครระยองกับหนวยงานทางการศึกษา
คือรายละเอียดเหมือนกันหมด แตงบประมาณป พ.ศ. 2558
จํานวน 80,000 บาท แตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเปน
จํานวน 700,000 บาท ผมสงสัยวาทําไมงบประมาณท่ีตั้งไวถึงเพ่ิมข้ึน
มากเหลือเกิน ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล
นายไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ผมนายไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอกลาวในเรื่องเดียวกับท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย

แสงสุขขา ขออนุญาตอธิบายเพ่ิมเติม คือในหนาท่ี 160 โครงการจางครู
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สอนภาษาตางประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จํานวนเงิน
6,000,000 บาท ซึ่งทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา
ขออนุญาตเอยนามครับ ทานไดกลาวไปเม่ือสักครูวาในปงบประมาณกอน
คือปงบประมาณ พ.ศ.2558 นั้น เปนเงินท้ังสิ้น จํานวน 4,800,000 บาท
ซึ่งในคําชี้แจงงบประมาณคือในหนาท่ี 191 นั้น จะเขียนไววาจํานวน
ไมนอยกวา 11 คน เพ่ือทําการสอนภาษาตางประเทศ แตวาในป
พ.ศ.2558 นั้น มีแค 9 คน และบรรทัดลางจะเขียนไววาโรงเรียน
นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) มีชั่วโมงการสอนไมนอยกวา 22 ชั่วโมง
ซึ่งในปงบประมาณกอนนั้น 24 ชั่วโมง ซึ่งในความแตกตางนั้นในฐานะท่ีวา
เราไมรูอะไรเลยจึงมีความตองการจะทราบวาจาก จํานวน 4,800,000 บาท
เพ่ิมมาเปน จํานวน 6,000,000 บาท ซึ่งคาใชจายนี้ผมวามันไมนาจะ
เพ่ิมข้ึนมากขนาดนี้ เพราะฉะนั้นผมจึงตองการทราบความชัดเจนวาอะไร
คืออะไร และอีกเรื่องหนึ่งคือในหนา 191 โครงการสงเสริมทักษะ
ทางวิชาการ จํานวน 700,000 บาท ท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล
คุณสมชาย  แสงสุขขา ไดกลาวไปเม่ือสักครูนี้ คือทําใหสงสัยตรงท่ีวา
ชื่อโครงการนั้นเปลี่ยนไป แตในคําชี้แจงงบประมาณนั้นเปนคํา ๆ เดียวกัน
ท้ังหมด ทําใหเกิดขอสงสัยวาทําไมเปนโครงการเดียวกันหรือไม
จํานวน 80,000 บาท ในของปท่ีแลว และในปนี้มาเปน จํานวน 700,000 บาท
จึงตองการสอบถาม ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล
นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล ทานประธานสภาเทศบาลครับ

ในหนาท่ี 200 คาเครื่องออกกําลังกาย ในรายละเอียดบอกวา จํานวน 1 ชุด นั้น
จะมีท้ังหมด 12 รายการ สําหรับติดตั้งท่ีหองฟตเนส อาคารหองสมุด
และศูนยเยาวชน สิ่งท่ีตองการสอบถามทานประธานสภาเทศบาลผานไปยัง
ทานผูบริหารคือปกติเดิมเครื่องออกกําลังกายในหองสมุดในหองฟตเนส
ท่ีอยูชั้นสองนั้นมีอยูแลว และท่ีตองตั้งงบประมาณในการซื้อใหมนั้น
เนื่องจากของเกาชํารุดเสียหายใชไมไดหรืออยางไร แลวของเกาเราจะเอาไป
ไวท่ีไหนหากวาใชไมได หรือจะซื้อเพ่ิมเติมหรือไม ขอทราบรายละเอียด
ตรงนี้ดวย และในหนาท่ี 201 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 1. วันสําคัญของชาติ ตั้งงบประมาณไว จํานวน 650,000 บาท
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งไวจํานวน 350,000 บาท คือเพ่ิมข้ึนมาอีก
จํานวน 250,000 บาท สิ่งท่ีตองการสอบถามคือวาตรงนี้มีความจําเปน
แคไหนท่ีตองตั้งงบประมาณใหเพ่ิมข้ึนกวาเดิมเกือบเทาตัว คืออีกจํานวน
250,000 บาท เพ่ือจะรองรับพิธีการหรืออยางไร ขอใหทางทานผูบริหาร
ชวยตอบดวย และในหนาท่ี 202 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและ
กอพระเจดียทราย จํานวน 920,000 บาท เม่ือปงบประมาณ พ.ศ.2558
ตั้งงบประมาณไว จํานวน 870,000 บาท โครงการจัดงานสืบสานประเพณี
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ลอยกระทง ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งงบประมาณไว จํานวน 900,000 บาท
สวนปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งงบประมาณไว จํานวน 850,000 บาท
โครงการภูมิบุรีศรีระยอง ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งงบประมาณไว
จํานวน 1,250,000 บาท เม่ือปงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งงบประมาณไว
จํานวน 1,200,000 บาท ซึ่ง 3 รายการนี้เพ่ิมข้ึน โครงการละ 50,000 บาท
กับเม่ือสักครูนี้ท่ีผมไดสอบถามคือวันสําคัญของชาติก็เพ่ิมมาจํานวน250,000บาท
แตประเด็นคือวาในหนาท่ี 201 นั้น โครงการแขงเรือยาวประเพณีชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และงานหมผาองคพระเจดีย
กลางน้ํา ตั้งงบประมาณไว จํานวน 600,000 บาท จากปท่ีผานมา
คือปงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งงบประมาณไว จํานวน 700,000 บาท
แปลวาอะไรครับทานประธานสภาเทศบาล แปลวางบประมาณโครงการ
ตาง ๆ เราสามารถปรับลดไดใชหรือไมครับ ในรายละเอียดในเรื่องของการ
แขงเรือยาวประเพณีนั้นเหมือนเดิมทุกอยาง ตั้งงบประมาณใหต่ํากวาเดิม
ลงได ในรายการของโครงการลอยกระทง สงกรานต หรือภูมิบุรีศรีระยอง
รายการก็คลาย ๆ กับของเดิมทุกอยางแตเพ่ิมงบประมาณ ซึ่งเปนสิ่งท่ี
ตองการจะสอบถามวาเพราะเหตุใด ซึ่งผมเองคิดวาจากนโยบายหรือ
แผนยุทธศาสตรท่ีทานนายกเทศมนตรีไดกราบเรียนใหท่ีประชุมทราบวา
เทศบาลจําเปนตองใช คือเปนเทศบาลเชิงสีเขียว และใชงบประมาณอยาง
ประหยัด ใหรูคุณคาของเม็ดเงิน ซึ่งตรงนี้ผมถือวาไมขัดของท่ีจะใหมีงาน
ประเพณีเหมือนเดิม เพียงแตวางบประมาณผมไมคอยเห็นดวยท่ีจะตองมา
ตั้งเพ่ิมทุก ๆ ป โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของโครงการภูมิบุรีศรีระยอง
ถาทานประธานสภาเทศบาลจําไดคือครั้งนี้จะเปนครั้งท่ี 11 ซึ่งเราจัด
มาแลว 10 ป เริ่มตนครั้งแรกผมจําไดวางบประมาณตั้งไวจริงประมาณ
500,000 บาท ถึง 600,000 บาท จําตัวเลขไมคอยไดแตอาจจะไมเกินนี้
แตทุก ๆ ป มีการเพ่ิมข้ึนตลอด จํานวน 50,000 บาทบาง หรือจํานวน
100,000 บาทบาง จนเวลานี้ลานกวาบาท ซึ่งผลงานท่ีออกมาผมคิดวา
เทศบาลเราจัดงานสองวัน ประชาชนหรือผูมีสวนรวม ผูมีสวนไดเสีย
ผมคิดวาหากวัดเปนเชิงปริมาณก็คงไมตางจากเดิมเทาไร สิ่งท่ีผมเปนหวง
และตองการจะใหทางเทศบาลเราใชเงินซึ่งเปนเม็ดเงินภาษีของพ่ีนอง
ประชาชนใหมีความคุมคา สามารถเอาไปพัฒนาอยางอ่ืนใหเกิดประโยชน
กับทองถ่ินเราไดมากข้ึน ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล

คุณสมชาย  แสงสุขขา
นายสมชาย แสงสุขขา - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมเห็นดวยกับทานสมาชิกสภา

เทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล และอีกโครงการหนึ่ง หนาท่ี 203
คือโครงการวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ปงบประมาณ
พ.ศ.2558 ตั้งงบประมาณไว 50,000 บาท ทําไมถึงตัดเหลือแค 20,000 บาท
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ซึ่งสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชคือผูท่ีกอบกูอิสรภาพใหกับเรา
ทําไมงบประมาณเราตั้งไวนอยเหลือเกิน แลวยังมาตัดลงอีก นาจะทําให
สมเกียรติ์และยิ่งใหญ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลหลายทานท่ีไดข้ึนมาสอบถามเก่ียวกับ
เรื่องการใชจายงบประมาณของกองการศึกษาในหลาย ๆ เรื่อง ตองขอตอบ
เปนเรื่อง ๆ ถึงสาเหตท่ีุวาผมมีความจําเปนในการตั้งงบประมาณ เรื่องแรก
คือการจางครูสอนภาษาตางประเทศในโรงเรียน ซึ่งตั้งงบประมาณไว
จํานวน 6,000,000 บาท เดิมผมจําไดวาเม่ือประมาณสามหรือสีป่ท่ี
ผานมาตั้งงบประมาณไว จํานวน 6,000,000 บาท และผมใหลดลง
เนื่องจากวาจํานวนชั่วโมงลดลง และจํานวนครูลดลง คือใหเหลือแคจํานวน
สี่ลานกวาบาท และในปนี้เนื่องจากวาไดรับการชี้แจงจากทางโรงเรียนวาครู
เริ่มยายออก เนื่องจากวาเงินเดือนท่ีตั้งไวใหครูตางชาตินั้นไมเพียงพอกับ
คาครองชีพของเขา ซึ่งมีท่ีอ่ืนวาจางใหสูงกวา คิดวาการสรรหาครูนั้นเกรงวา
จะไดไมดีเทาท่ีควร หากเทศบาลเราจางดวยเงินเดือนท่ีต่ําเกินไปหรือ
เทาเดิม จึงคิดวาคงจะตองตั้งเงินเดือนไวเพ่ือวาจางใหไดครูท่ีดี และหากจะ
ใหไดครูท่ีดีก็ตองวาจางดวยเงินเดือนท่ีสูงข้ึน ผมคิดวาเทศบาลเราควรจะเรง
เนนเก่ียวกับเรื่องภาษาตางประเทศใหกระชับยิ่งข้ึน ซึ่งทางกองการศึกษา
ไดขอมา และเม่ือพิจารณาแลวคิดวาเห็นสมควรให เดิมผมก็ไดทักทวงเรื่องนี้
อยูเหมือนกันวามันจะเปนจํานวนเงินท่ีมากเกินไปหรือไม ซึ่งทางกองการศึกษา
ไดจึงชี้แจงเหตุผลมา และอีกเหตุผลหนึ่งท่ีตองเพ่ิมงบประมาณคือโครงการ
ท่ีตองนํานักเรียนไปตางประเทศ เนื่องจากผูปกครองหลายทานบอกวา
ตองการใหเพ่ิมจํานวนนักเรียนท่ีจะไปตางประเทศใหมากกวานี้ เพราะหาก
วาไปจํานวนนอยนั้น นักเรียนคนอ่ืน ๆ ท่ีมีโอกาสท่ีจะไดไปบางก็มีโอกาส
นอยลง เราจึงเพ่ิมจํานวนนักเรียนใหไดไปมากข้ึน จึงทําใหนักเรียนอีกหลายคน
ไดมีโอกาสไปบาง จึงเปนเหตุผลท่ีจําเปนตองตั้งงบประมาณไวจํานวน
6,000,000 บาท คือจะเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีประเทศสิงคโปร สวน
เรื่องโครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2558
เราตั้งงบประมาณไวจํานวน 2,300,000 บาท ซึ่งตอนนั้นมีการพาไป
ศึกษาดูงานดวย สาเหตุท่ีลดลงเหลือจํานวน 700,000 บาท คือจะใหแค
จํานวน 8 กลุมสาระเรียนรูเทานั้น คือไปอบรมในแตละกลุม ซึ่งกลุมหนึ่ง
ก็จะใหประมาณไมถึงหนึ่งแสนบาท สวนท่ีวางบประมาณจํานวน 80,000 บาท
อันนั้นไมนาจะใช ปท่ีแลวงบประมาณ จํานวน 80,000 บาท นั้น เปนของ
ทางมหาวิทยาลัยจุฬาฯ มาใหความรูรวมกับทางเทศบาลนครระยอง
เราจึงไดตั้งงบประมาณไว จํานวน 80,000 บาท เพ่ือรองรับเก่ียวกับเรื่อง
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คาใชจายท่ีดูแลคณะครูอาจารย ซึ่งเปนคาใชจายเพียงเบื้องตนเทานั้น
จึงเกรงวาจะเขาใจผิดกัน สวนเรื่องคาเครื่องออกกําลังกายนั้นคือเปนการซื้อ
ทดแทนเลย คือชุดแรกท่ีเทศบาลเราไดมาตั้งแตเริ่มตนเลยท่ีมีเครื่องออก
กําลังกายอยูดานบนนั้น อันนั้นเทศบาลเราไดรับการอุดหนุนมาจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ปจจุบันนี้ก็ไดใชงานมาประมาณไมต่ําวา
สิบป และสวนใหญจะชํารุดไมสามารถใชงานได ซึ่งท่ีผมไปดูครั้งแรกผมคิดวา
จะใหซอม แตพอไปดูแลวซอมลําบากมาก และไมสมควรจะซอม เพราะมัน
เสื่อมสภาพไปตามอายุการใชงาน ทางกองการศึกษาจึงไปสํารวจมาและได
บอกวาหากเปนเชนนั้นก็ควรท่ีจะซื้อใหมเพ่ือทดแทนของเดิม สวนของเกา
จะขายทอดตลาดไป สวนเรื่องวันสําคัญของชาติ เดิมเทศบาลเราตั้ง
งบประมาณไว จํานวน 300,000 บาท และตอนนี้เทศบาลเราตั้งงบประมาณ
เพ่ิมข้ึนนั้นเนื่องจากวาปจจุบันทางจังหวัดกับทางภาครัฐบางครั้งไดกําหนด
ข้ึนมาเปนกรณีพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล โดยใหทองถ่ินเปนคนจัดการ
ซึ่งหากวาเทศบาลเราไมตั้งงบประมาณรองรับไวเทศบาลเราก็จะไมมีเงินมา
บริหารจัดการ จึงจําเปนตองตั้งงบประมาณเผื่อไว และหากตั้งไวแลว
หากปลายปงบประมาณไมมีวันสําคัญของชาติท่ีจะตองจัดงานแลวก็นํามา
เปนเงินเหลือจาย โดยอาจจะตั้งจายเปนรายการใหม หรือเปนงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติมตอไป สวนเรื่องงานลอยกระทง งานภูมิบุรีศรีระยอง
งานกอพระเจดียทราย โดยจะใหเพ่ิมข้ึนแตละงานประมาณ 50,000 บาท นั้น
เนื่องจากวาหลังจากงานเสร็จสิ้นไปแลวทางเทศบาลเราไดมีการประชุม
ประเมินผลกันวาการจัดงานเปนอยางไร งบประมาณท่ีตั้งไวเพียงพอหรือไม
และการจัดงานติดขัดอะไรหรือไม ยกตัวอยางเชน งานภูมิบุรีศรีระยอง
อยางเชนทางชุมชนท่ีเขามารวมงานนั้น เงินท่ีอุดหนุนไปนั้นเขาบอกวานอยไป
ไมเพียงพอ จึงจําเปนตองมาตั้งงบประมาณเพ่ิมใหอีกจํานวน 50,000 บาท
และงานท่ีจัดก็ไดจัดยาวไปตั้งแตหัวถนนไปยังทายถนนเลย และปท่ีแลวมี
พ่ีนองประชาชนท่ีรวมงานบอกวาตองการจะใหจัดเพ่ิมเติมไปตามซอยแยก
ตาง ๆ อีกดวย ปนี้เราจึงคิดวาจะจัดตามซอยแยกดวย จึงจําเปนตอง
ตั้งงบประมาณเพ่ิมข้ึน เชนเดียวกันกับงานลอยกระทงและงานกอพระเจดียทราย
เหมือนกัน สวนงานสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช สาเหตุท่ีลงงบประมาณ
ลงไปเพราะวาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเขามาดําเนินการใหใน
หลายสวน เทศบาลเราแคจัดทําพิธีบวงสรวงอยางเดียวในตอนเชา สวนเรื่อง
รถในพิธีนั้นตอนหลังองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเขาจัดการท้ังหมด
งบประมาณสวนนี้จึงลดลง จีงกราบเรียนใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
ไดรับทราบ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ
ประธานสภาเทศบาล

( -ไมมี- )
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ
ประธานสภาเทศบาล ขามไปสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สมาชิกสภาเทศบาลทานใด

ประสงคจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงสํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ

ขามไปกองการแพทย สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมถึงกองการแพทยขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ

ขามไปกองชาง สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมถึงกองชางขอเชิญครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล
คุณสมชาย  แสงสุขขา

นายสมชาย  แสงสุขขา - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 กอนท่ีจะ

อภิปราย ผมตองขอขอบคุณสําหรับกองชางท่ีจัดทําเอกสารรายละเอียดการ
ทํางานมาใหดู เพ่ิงจะไดเห็นครับ ผมเปนสมาชิกสภาเทศบาลมาสองสมัยแลว
ผมวาดีครับ ขอบคุณมากครับ จะไดรูวาเทศบาลเราทําอะไรไปบาง
ใหทานประธานเปดไปท่ีหนา 241 คารถบรรทุกดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี จากท่ีดูรายละเอียดแลวเหมือน
จะเปนรถกระเชา ราคา 3,000,000 บาท และระบุไววาสําหรับใชในงาน
ไฟฟาถนน และใหทานประธานสภาเทศบาลพลิกไปดูท่ีหนา 252
คือขอความจะเหมือนกันหมดกับหนาท่ี 241 คืองบประมาณ
จํานวน 3,000,000 บาท เหมือนกัน และระบุไววาสําหรับใชในงานบําบัด
น้ําเสีย รวมแลวเปนรถจํานวนสองคัน ท่ีระบุวาสําหรับใชในงานไฟฟานั้น
ผมไมสงสัยครับ แตผมสงสัยท่ีระบุวาสําหรับใชในงานบําบัดน้ําเสียคือจะเอา
รถกระเชาไปทําธุรกรรมอะไรกับระบบบําบัดน้ําเสียครับ เพราะระบบน้ําเสีย
ดู ๆ แลวผมยังไมเห็นมีบอบําบัดเลย ไมทราบวาจะนําไปใชแบบไหน
ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดสอบถามเพ่ือความกระจางแก
เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลดวยกันวาการตั้งงบประมาณซื้อรถกระเชาจํานวน
สองคันท้ังของกองชางเองและกองชางสุขาเองนั้นคือ รถสองคันนี้ใชงาน
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คนละประเภทกัน คือของงานกองชางใชรถกระเชาเพ่ือซอมไฟฟา สวนของ
งานกองชางสุขานั้นเปนรถเครน ซึ่งผมไดสอบถามคุณนที ปลื้มจิตต
หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล ตัง้แตแรกแลวมีความจําเปนจะเอาไปใชทําอะไร
เขาบอกวาเวลาไปหิ้วฝาทอระบายน้ําขนาดใหญท่ีวาตองเปดบางครั้ง
เจาหนาท่ีงัดฝาทอไมข้ึน และบางครั้งก็เก่ียวกับเรื่องการท่ีตองยกอะไรใน
ทอระบายน้ําท่ีมีน้ําหนักมาก บางครั้งใชแรงคนยกไมไหว และใหงาน
คลองตัวยิ่งข้ึน หากไมมีรถเครนท่ีวานี้เวลาจะงัดฝาทอใหญ ๆ จะงัดไมข้ึน
คนงานก็ไมสามารถลงไปทํางานได น้ําก็จะทวมเมือง เทศบาลเราก็ไม
สามารถแกไขปญหาเก่ียวกับน้ําทวมใหพ่ีนองประชาชนได จึงกราบเรียน
เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบวามีความจําเปนจริง ๆ อยาใหตัด
งบประมาณตรงนี้ออกไปเลย ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน
นางอําไพ  วงเวียน - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทานผูบริหาร ดิฉันนางอําไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล

นครระยอง เขต 1 ขอใหทานประธานสภาเทศบาลเปดไปท่ีหนา 252
ครุภัณฑการเกษตร  คาเครื่องสูบน้ํา แบบทอสูบน้ําพญานาค
จํานวน 2,940,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง ตองการทราบวาเครื่องสูบน้ํา
แบบทอสูบพญานาค จะเอาไปใชงานท่ีไหน และกอนหนานี้มีหรือไม
เพราะเห็นวามันเปนเครื่องสูบน้ํามันก็นาจะใชกับเรื่องน้ําทวมใชหรือไม
เปนหวงคะ ขอใหทานผูบริหารไดตอบใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบดวย
ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน เชิญสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ
นายอนุสรณ  สุรนารถ - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ  สุรนารถ

สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ในหนาท่ี 250 คือตองการเรียนถาม
เรื่องท่ีตั้งงบประมาณไว จํานวน 15,500,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจาง
เหมาบริการจางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่งใหกับเทศบาล
โดยตั้งงบประมาณไวตั้งจํานวน 15,500,000 บาท ครับทานประธานสภา
เทศบาล ไมทราบวาจะนําไปใชสําหรับจางใครทําอะไร และขออนุญาต

ยอนกลับไปท่ีกองการแพทย หนาท่ี 229 ไดมีตั้งงบประมาณไวเหมือนกัน
เพ่ือเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรอืการแพทย ตั้งงบประมาณไว จํานวน4,000,000บาท
ซึ่งไมทราบวาจะนําไปซื้ออะไร แบบไหน ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา
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นายนรินทร  เจนจิรวัฒนา - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีเคารพ ผมนายนรินทร  เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง

เขต 1 รบกวนทานประธานสภาเทศบาลไปดูท่ีหนา 252 เม่ือสักครูท่ีทาน
นายกเทศมนตรีไดเรียนชี้แจงวามีความจําเปนในการซื้อรถยนตบรรทุก
ขนาด 6 ลอ พรอมติดตั้งเครนไฮดรอลิค ผมไดคุยกับเพ่ือนสมาชิกสภา
เทศบาลหลายทานผมเกรงวารถคันนี้ถาดูตามรายละเอียดตรงนี้จะ
ซื้อไมสําเร็จ จึงตองการใหมีการทบทวนดใูนรายละเอียดเล็กนอย
ซึ่งรถบรรทุกขนาด 6 ตัน ดวยกําลังเครื่องยนต 150 แรงมา แตวาแขน
ของเครนมีความยาวถึง 13 เมตร เม่ือยื่นเครนออกไปยาว 13 เมตร และได
ระบุวาใหยกน้ําหนัก 6.5 ตัน ผมวาไมสามารถทําได ทานประธานสภา
เทศบาลลองนึกภาพดูครับ ตึกแถวหนึ่งหองยาว 4 เมตร จํานวน 3 หองนั้น
ยาว 12 เมตร และตองการใชยกสิ่งของหนัก 6.5 ตัน และท่ีสําคัญระบุไว
วาสามารถยกน้ําหนักไดไมนอยกวา 6,500 กิโลกรัม ซึ่งก็แสดงวาตองยกได
มากกวา 6.5 ตัน ผมตองการใหนําเรื่องนี้กลับเขามาในสภาเทศบาลเพ่ือมา
แกไขอีก จึงตองการเรียนชี้แจงวาใหลองทบทวนเรื่องนีดู้วารายละเอียดนั้น
ไดศึกษารายละเอียดมาจากท่ีอ่ืนหรือไม มีองคกรใดมีความสามารถจัดซื้อรถ
ขนาดแบบนี้ และขีดความสามารถทําไดขนาดนี้ แตถาดูตามขอมูล
ขอเท็จจริงในทองตลาด ผมวาทําไมไดสําหรับน้ําหนัก 6.5 ตัน ขออนุญาต
ทักทวงตรงนี้ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล

คุณไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล
นายไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล กอนอ่ืนในเรื่องงบประมาณของกองชางเปนเรื่องท่ีดินและสิ่งกอสราง

ผมขออนุญาตนําเสนอวาคือหลาย ๆ โครงการท่ีผานมาเทาท่ีทราบสวนใหญ
จะเปนในเรื่องของถนน พรอมดวยทอระบายน้ํา ซึ่งประเด็นคือโครงการ
แตละโครงการท่ีสมาชิกสภาเทศบาลก็ดี ประชาชนก็ดี หรือคณะผูบริหารก็ดี
ท่ีนําเสนอโครงการตาง ๆ เหลานี้มา ทุก ๆ โครงการเทาท่ีผมดู แมกระท่ัง
เขตท่ีผมดูแลอยู คือ เขต 2 ทุก ๆ โครงการมีวัตถุประสงคในการแกไข
ปญหาใหกับพ่ีนองประชาชน เชนอาจจะเปนเรื่องของน้ําทวมก็ดี หรือถนน
พังก็ดี เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนําเสนอวาในการทําแตละโครงการ
ตองการใหเจาหนาท่ีผูออกแบบและผูควบคุมงานไดมีโอกาสปรึกษากับผูท่ี
เขานําเสนอสักนิด เพราะหลายโครงการท่ีเสนอมาปรากฏเปนการเพ่ิม
ปญหาใหกับชาวบาน ยกตัวอยางเชนเรื่องน้ําทวมแกปญหาไปแลว
บางทีน้ําทวมหนักกวาเกาก็มี เพราะฉะนั้นหากเปนไปไดในอนาคตหากวา
มีการออกแบบหรืออะไรก็ดี ควรจะมีการปรึกษาหารือกันสักนิด
ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลหลาย ๆ ทาน ท่ีไดสอบถามใน
หลาย ๆ เรื่อง สําหรับเรื่องแรกคือเครื่องสูบน้ําพญานาคท่ีวางานสวน
งานเกษตร ไมไดซื้อมารถน้ําตนไมครับ คือซื้อมาปองกันน้ําทวม ซึ่งเปนตัว
ขนาดใหญ จากเดิมเรามีอยูแลว จํานวน 3 ตัว อยูท่ีงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ขนาดตัวละ 8 นิ้ว ตอนนีโ้อนไปใหกองชางสุขาแลวเพ่ือไป
บริหารจัดการ ปรากฏวา จํานวน 3 ตัวนั้น ตองไปเตรียมความพรอมโดย
ตั้งตามจุดตาง ๆ ซึ่งทุกวันนี้ไมเคยยกกลับเทศบาลเลย ปจจุบันนี้ก็ยัง
ไมเพียงพอ ทางกองชางสุขาไดไปสํารวจดูแลวบอกวาจําเปนตองมีตัวใหญ
กวานี้เพ่ิมอีกอยางนอยจํานวน 3 ตัว จึงตั้งงบประมาณไว ซึ่งจํานวน 3 ตัวนั้น
ก็ตองใชงบประมาณสองลานเกาแสนกวาบาท สวนเรื่องรถเครนซึ่งเจาหนาท่ี
ท่ีตั้งงบประมาณเขาไดไปดูในแคตตาล็อคแลวท่ีวารับน้ําหนักได จํานวน 6.5 ตนั
คือจะรับดึงข้ึนไปทางแนวดิ่ง แตหากตองโนมออกไปอีกน้ําหนักก็จะลดลงไป
เรื่อย ๆ ตามความลาดชันของแขนเครื่อง ซึ่งสามารถซื้อไดโดยไมตองนําไป
แกไขในท่ีประชุมสภาเทศบาล อีกเรื่องหนึ่งท่ีตั้งงบประมาณไว
จํานวน 15,000,000 บาท อันนี้จะอยูในกองชางสุขา คือการบริหาร
จัดการในบอขยะท้ังป จึงตองการกราบเรียนใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
ไดทราบวาตอไปในอนาคตขางหนานี้ขยะเราคงจะไมไดมาเก็บท่ีบอขยะแลว
หรืออาจจะมาแคพักไวชั่วคราว หรืออาจจะไมพักเลยก็ได คือจะไปท่ีบอขยะรวม
ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และก็จะรื้อบอขยะเกาบางสวนนําไป
บริหารจัดการ คือจะทําการรื้อใหลึกจากพ้ืนผิวเดิมประมาณ 50 เซนติเมตร
หรือไมเกิน 1 เมตร เพ่ือนําดินมาปรับพ้ืนและจะคืนผิวท้ังหมดใหเปน
สวนสาธารณะ ซึ่งตรงนี้คือเปาหมายท่ีเราวางไว โดยทางองคการบริหาร
สวนจังหวัดมีแผนงานเชนวาอาจจะนําขยะไปทําเปนเชื้อเพลิง ทําไฟฟา
หรืออาจจะไปทําแกส หรืออาจจะไปทําปุยอินทรีย ท้ังหมดอยูในโครงการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ซึ่งคากําจัดขยะก็นาจะไดถูกกวา
ทองถ่ินอ่ืนเนื่องจากวาไดคุยกันแลววาเทศบาลเราเปนเจาของท่ีดิน
เพราะฉะนั้นเราอาจจะไดราคาพิเศษกวาท่ีอ่ืน ซึ่งท่ีอ่ืนอาจจะตันละประมาณ
400 บาท คือในทางเบื้องตนไดคุยกับทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยองแลว นาจะเหลืออยูท่ีตันละประมาณ 200 บาท คือลดไปครึ่งหนึ่ง
เม่ือมาคํานวณดูแลวคิดวานาจะคุมกวาในการบรหิารจดัการ สวนกองการแพทย
ท่ีมีทานสมาชิกสภาเทศบาลไดสอบถามวาตั้งงบประมาณไว จํานวน4,000,000บาท
เพ่ือเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยนั้นคือคายาท่ีเราตองซื้อสําหรับ
ใชในคลินิกอบอุนเทศบาลนครระยอง ซึ่งเปนเวชภัณฑ เชน เข็มฉีดยา
น้ํายาลางแผล และอ่ืน ๆ ท่ีใชในคลินิก จึงกราบเรียนใหเพ่ือนสมาชิกสภา
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เทศบาลไดทราบ ไมทราบวาผมไดตอบครบถวนตามท่ีทานสมาชิกสภา
เทศบาลไดสอบถามหรือไม หากผมยังตอบไมครบถวนก็ขอใหทานสมาชิก
สภาเทศบาลถามเพ่ิมเติมได ผมจึงขอชี้แจงในเบื้องตนเทานี้ ขอบคุณครับ
ทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย
ประธานสภาเทศบาล แสงสุขขา
นายสมชาย  แสงสุขขา - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมมีขอสงสัยวาท่ีทานนายกเทศมนตรี

ไดตอบไปเม่ือสักครู ซึ่งหากเทศบาลเราสงขยะไปท่ีองคการบรหิารสวนจังหวัดระยองแลว
และโครงการ 25 ป ในการกําจัดขยะท่ีไดอนุมัติจากสภาเทศบาลนี้ไปในการ
กําจัดขยะโดยใหเอกชนมาบริหารจัดการนั้น โครงการนี้ก็คงจะตกไปแลว
ใชหรือไม เพราะทางองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดเหมาทําไปแลว
ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ

ขามไปกองสวัสดิการสังคม สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปราย
หรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงกองสวัสดิการสังคมขอเชิญครับ เชิญสมาชิกสภา
เทศบาล คุณอวบ  วงศมหา

นายอวบ  วงศมหา - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีเคารพ ทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ผมนายอวบ

วงศมหา สมาชิกสภาเทศบาลนคระยอง เขต 1 ทานประธานสภาเทศบาลครับ
ใหเปดไปท่ีหนา 259 โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานผูนําชุมชนเพ่ือชุมชน
คือผมมีความเปนหวงชุมชนวาทําไมปท่ีแลวงบประมาณเก่ียวกับการศึกษา
ดูงานของชุมชนตั้งไว จํานวน 1,500,000 บาท แลวทําไมปนี้งบประมาณ
ตรงนี้ถึงลดลงเหลือแค จํานวน 1,340,000 บาท ซึ่งชุมชนมีความเห็นวา
เทศบาลนาจะเพ่ิมงบประมาณตรงนี้ใหอีก ผมจึงมีความตองการจะใหเพ่ิม
งบประมาณตรงนี้ใหเปน จํานวน 1,700,000 บาท ขอบคุณครับทาน
ประธานสภาเทศบาล

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอวบ  วงศมหา
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรกึษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดเปนหวงเปนใยวาโครงการศึกษา
ดูงานของพ่ีนองชุมชนทําไมปนี้จึงลดลง เนื่องจากวาเทศบาลเราไดขอ
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ทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมาวาไปหลายวันเกินไป แลวการ
ดูงานตอนนี้พยายามเนนท่ีประธานชุมชนพรอมดวยคณะกรรมการชุมชน
ซึ่งทําหนาท่ีรวมกับเทศบาลใหไปศึกษาดูงาน หากเทศบาลเราจะไปจัดให
พ่ีนองประชาชนท่ีไมไดเปนกรรมการไปศึกษาดูงานนั้นไมได จึงตองกําหนด
วันไปศึกษาดูงานใหนอยลง และพยายามไมไปไกลมาก และเดินทางใกลก็จะ
ดีเรื่องความปลอดภัยดวย เทศบาลจึงจําเปนตองจัดทํางบประมาณตรงสวนนี้
ใหนอยลงมาตามขอทักทวงของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และหากวา
เราไมทําตามก็จะเกิดปญหาในการใชจายเงิน จึงกราบเรียนเพ่ือนสมาชิก
สภาเทศบาลไดรับทราบ ขอบคุณครับประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ
นายอนุสรณ  สุรนารถ - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ  สุรนารถ

สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมมีเรื่องจะเรียนถามทาน
ประธานสภาเทศบาลผานไปยังผูบริหารคืองบประมาณท่ีสนับสนุนตํารวจ
อาสาคือปนี้ไมมี คือไมเหน็มีตั้งในงบประมาณเลย จึงตองการเรียนถามวา
จายไมไดหรืออยางไร ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล

คุณอนุสรณ  สุรนารถ
นายอนุสรณ  สุรนารถ - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ  สุรนารถ

สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอยอนไปท่ีกองการศึกษา
หนาท่ี 194 มีเรื่องจะเรียนทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังทาน
ผูบริหารเก่ียวกับโครงการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส ตั้งงบประมาณไว
จํานวน 40,000 บาท เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลตองการจะทราบวามีการ
ประชาสัมพันธใหเด็กดอยโอกาสไดรูหรือไมวาเทศบาลเรามีงบประมาณ
ตรงนีใ้ห ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดสงสัย และไดสอบถามเก่ียวกับ
งบประมาณวาทําไมไมไดอุดหนุนใหตํารวจอาสา ซึ่งไมไดอยูในอํานาจหนาท่ี
เนื่องจากตํารวจอาสาเขาสังกัดอยูท่ีสถานีตํารวจภูธรเมืองระยอง
เม่ือเทศบาลเราไมมีอํานาจหนาท่ี และถาเทศบาลเราเกิดไปตั้งก็ถือวาเปนการ
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ทําผิดระเบียบ เพราะฉะนั้นในปนี้เทศบาลเราจึงไมไดตั้งงบประมาณตรงนี้ไว
แตหากตํารวจอาสาจะอบรมก็ตองมาเขาอบรมรวมกลุมกับ อปพร. ถึงจะนํา
งบประมาณลงมาใชได สวนเรื่องเก่ียวกับโครงการจัดการศึกษาแกเด็ก
ดอยโอกาส โดยกองการศึกษาเปนผูบริหารจัดการ แตวาในรอบปท่ีผานมา
ผมไดเห็นวาทางกองการศึกษาลงไปประชาสัมพันธกับเด็กดอยโอกาส
และยังไดกลับมารายงานใหผูบริหารทราบดวยวามีเด็กดอยโอกาสอยู
กลุมหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งทางกองการศึกษาจะดูแลเรื่องนี้อยู  ขอบคุณครับทาน
ประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ
ประธานสภาเทศบาล

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ

ขามไปสถานีขนสง สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมถึงสถานีขนสงขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ

ขามไปสถานธนานุบาล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมถึงสถานธนานุบาลขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม

วันนี้สภาเทศบาลนครระยอง ไดพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาครบทุกกองงานแลว
และในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเราไมสามารถ
ท่ีจะพิจารณาไดในคราวเดียวกันท้ังสามวาระ และในวันนี้เปนการประชุม
ในวาระท่ีหนึ่ง เปนการพิจารณาเห็นชอบรับหลักการ เชิญทานสมาชิกสภา
เทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา

นายนรินทร  เจนจิรวัฒนา - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายนรินทร  เจนจิรวัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ทานประธานสภาเทศบาลครับ

กอนท่ีจะมีการลงมติรับหลักการ ผมตองการแสดงความคิดเห็นเล็กนอย
ตอท่ีประชุม ในการประชุมพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป เนื่องจากวามีถึง 8 กองงาน และเอกสารก็มีความหนาประมาณ 5 นิ้ว
จึงจําเปนตองใชเวลา และบางกองงานก็มีการพิจารณาชาบาง หรือเร็วบาง
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปนั้นก็ตองมีการกลั่นกรอง และตอง
ดูท้ังเนื้อหาตาง ๆ ดังนั้นจึงตองมีการสอบถามถึงทางฝายบริหารวาในการ
จัดสรรตั้งงบประมาณของแตละกองงานนั้นมีความจําเปนมากนอยประการใด
ในเบื้องตนท่ีผูบริหารไดเสนอญัตติเขามาก็ไดพูดชัดเจนวาจะมีการใช
เม็ดเงินจากงบประมาณนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา ในบางโครงการ



35

ของแตละกองงาน หากสมาชิกสภาเทศบาลไมมีการสอบถามก็จะเขาใจ
ไดยาก เนื่องจากเปนภาษาทางราชการ เชนอยางท่ีผานมาเราไดมีการ
พิจารณาถึงกองการศึกษา ซึ่งไดมีการพูดคุยกันวาคําวาโครงการเสริมสราง
ทักษะทางวิชาการ ฟงดูเหมือนงายแตวาเนื้อหาของมันไมไดขยายความ
มากมายเลย อานแลวเขาใจไดยาก โดยเฉพาะท่ีบอกวาเปนการเสริมสราง
ทักษะกับหนวยงานทางการศึกษาอ่ืน ทานประธานสภาเทศบาลครับ
แลวคําวาหนวยงานทางการศึกษาอ่ืนนั้น บางทีสมาชิกสภาเทศบาลก็ตองการ
จะทราบวาเปนหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี หรือวานอกพ้ืนท่ี หรืออยางท่ีการจดัซื้อ
ครุภัณฑบางครั้งถาไมดูรายละเอียดมันก็อาจจะเกิดการผิดพลาดได
อยางท่ีผมไดทักทวงวาการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ลอ พรอมติดตั้งเครน
ในรายละเอียดเขาก็บอกวาตองยกน้ําหนักตามความยาวแขน 13 เมตร
และท่ีทางทานผูบริหารไดชี้แจงวาการใชงานเปนในทางแนวดิ่ง แตในเอกสาร
ไมไดบอกวาแนวดิ่ง เล็ก ๆ นอย ๆ เหลานี้คือสิ่งท่ีสมาชิกสภาเทศบาลไดทํา
การบานและไดศึกษาดมูา แลวนํามาสอบถามในท่ีประชุมกับทางฝาย
ผูบริหาร ดวยงบประมาณจํานวนหกรอยสิบแปดลานบาทเศษ ซึ่งจริง ๆ แลว
ในจํานวนหกรอยสิบแปดลานบาทเศษนี้แฝงไปดวยงบอุดหนุน หรือท่ีเราเขาใจ
กันวาเงินเดือนของครู ไมใชวาหกรอยสิบแปดลานบาทเศษเปนตามนั้น
รวมท้ังงบอุดหนุนท่ีเปนลักษณะงบเฉพาะกิจดวย อยางไรก็ดีครับ
ทานประธานสภาเทศบาล งบประมาณในหลาย ๆ ปท่ีไดพิจารณากันมา
ผมก็ตั้งขอสังเกตเล็กนอยวางบประมาณสวนใหญแลว จะเนนหนักไป
ทางแผนงานการศึกษา ซึ่งหลาย ๆ ทานก็ไดดูจากเอกสาร และท่ีผานมา
ในรอบหลายปเทศบาลเราเองก็ไดจัดสรรงบไปแผนงานการศึกษาคอนขาง
ติดตอกัน แตดวยหนาท่ีหลักของเทศบาลนั้น ไมไดมีแคงานการศึกษา
เพียงอยางเดียวครับทานประธานสภาเทศบาล แผนงานเคหะชุมชน งบลงทุน
และสิ่งกอสรางก็มีท่ีตองดูแลเขา สิ่งหนึ่งท่ีผมเชื่อวาทางสมาชิกสภาเทศบาลเอง
ก็ไดประสบกันมา นั่นคือสิ่งท่ีพ่ีนองประชาชนจะสอบถามในเรื่องใกลตัวไมวา
จะเปนถนนหนทาง การจัดเก็บขยะ หรือไฟฟาถนน ผมวาไมคอยมีพ่ีนอง
ประชาชนจะสอบถามเก่ียวกับเรื่องการศึกษาเพราะเขาไมรูรายละเอียดวา
เทศบาลเราไดจัดสรรงบประมาณไปเทาไร นี่คือเรื่องหนึ่งท่ีผมตองการ
ฝากทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังฝายผูบริหาร อยางไรก็ดีการพิจารณา
งบประมาณบางครั้งอาจจะมีการถามในเชิงลึก หรือบางครั้งอาจจะถามเพียง
เล็ก ๆ นอย ๆ ก็ตองการใหทางฝายผูบริหารไดเขาใจวาสมาชิกสภาเทศบาล
ก็อยากรูบาง เชน โครงการจางครสูอนภาษาตางประเทศ สมาชิกสภา
เทศบาลก็ไมมีโอกาสรูวาครูนั้น ๆ ท่ีเทศบาลเราจางเขาท่ีเขาเรียกวา TOR
สัญญาเปนป หกเดือน หรือวาสามป แตก็อีกนั่นแหละครับทานประธานสภา
เทศบาลงานนี้เปนของฝายผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลก็ไมอาจจะกาวลวงได
แตหากทางผูบริหารไดชี้แจงใหทราบบาง เราก็สามารถจะตอบคําถามใหกับ
บุคคลอ่ืนท่ีสอบถามเราได เพราะวาไมเชนนั้นแลวหากสมาชิกสภาเทศบาลมา
ประชุมเพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ แลว และไมทราบ
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รายละเอียดอะไรเลยก็เทากับมารับทราบเทานั้นเอง ผมก็ตองขอบคุณ
ทางฝายคณะผูบริหารท่ีไดกรุณาชี้แจงทุกเรื่องราวท่ีสมาชิกสภาเทศบาล
หลายทานไดมีการสอบถามใหเปนท่ีเขาใจโดยกระจางชัดเจน ขอบคุณครับ
ทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา
ประธานสภาเทศบาล เปนหนาท่ีของสภาเทศบาลนครระยองครับท่ีตองตรวจสอบและบริหาร

การทํางานตาง ๆ ของฝายคณะผูบริหารเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนอง
ประชาชน วันนี้สภาเทศบาลนครระยองก็ไดประชุมวาระท่ี 1 เปนการ
พิจารณาเห็นชอบรับหลักการ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม
ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาล
ทานใดเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559โปรดยกมือครับ

( -สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 20 ทาน - )
- มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน 20 ทาน เปนอันวาสภาเทศบาล

นครระยองแหงนี้ ไดเห็นชอบรับหลักการในรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

มติท่ีประชุม - รับหลักการ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล นครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัต)ิ ขอเชิญทานเลขานุการ

สภาเทศบาลชี้แจงระเบียบขอบังคับวาดวยการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติดวยครับ

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
เลขานุการสภาเทศบาล ในเรื่องของการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

หรืองบเพ่ิมเติมจะตองมีคณะกรรมการแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ
เราจะตั้งใหมทุกป ตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน
ขอ 105 ภายใตขอบังคับ ขอ 103 และ 104 สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือก
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการ
สภาทองถ่ินชุดตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน
ซึ่งตาม (3) คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ฉะนั้นจึงนําเรียนในท่ีประชุม
วาทานสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองทานตองเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติ ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินเจ็ดคน
ซึ่งแลวแตท่ีประชุมวาจะเสนอใหมีก่ีคน แลวจึงเสนอชื่อ โดยการหารือกัน
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ในท่ีประชุม และลงมติวาจะมีใครบาง และตามระเบียบขอ 107
ภายใตบังคับขอ 103 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอ
ตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง และตามวรรคสองการเสนอชื่อใหเสนอได
โดยไมจํากัดจํานวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน และใหนําวิธีการเลือก
ตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน
คนท่ีหนึ่งกอน แลวจึงเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินในลําดับถัดไปทีละคน
จนกวาจะครบตามจํานวนท่ีพึงมี ซึ่งขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน
เปนเชนนี้ครับ

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานเลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีทานเลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ไดชี้แจงไปแลวนั้น การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติมีจํานวนไมนอยกวาสามคน

แตไมเกินเจ็ดคน ผมจึงขอถามทานสมาชิกสภาเทศบาลวาทานเห็นสมควรวา
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติสมควรมีก่ีทาน ขอเชิญเสนอครับ
เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ ครับ

นายอนุสรณ  สุรนารถ - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ  สุรนารถ

สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4. ทานประธานสภาเทศบาลครับ
เนื่องจากวาเอกสารมีคอนขางมาก ผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการสามัญ
ประจําสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ)
จํานวน 5 ทาน ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสธุา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สรุนารถ
ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สรุนารถ ไดเสนอคณะกรรมการ

แปรญัตติรางเทศบัญญัติ จํานวน 5 ทาน ผมขอผูรับรองดวยครับ
( -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง- )

- รับรองถูกตองครับ ไมทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน
หรือไมครับ ขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน เปนอันวาคณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติ มีจํานวน 5 ทาน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
เสนอชื่อไดเลยครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร  สําราญรื่น

นายรักเร  สําราญรื่น - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ และฝายคณะผูบริหาร

ผมนายรักเร  สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4
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ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ ไดเสนอใหมี
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ จํานวน 5 ทาน ในลําดับท่ีหนึ่ง
ผมขอเสนอใหทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ครับ

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร  สําราญรื่น
ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร  สําราญรื่น ไดเสนอใหทานสมาชิก

สภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในลําดับท่ีหนึ่ง
ผมขอผูรับรองดวยครับ

( -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง- )
- รับรองถูกตองครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปเสนอครับ
เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร  สําราญรื่น

นายรักเร  สําราญรื่น - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ผมนายรักเร  สําราญรื่น

สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ในลําดับท่ีสอง ผมขอเสนอ
ใหทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ครับ

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาลคุณรักเร  สําราญรื่น
ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร  สําราญรื่น ไดเสนอใหทานสมาชิกสภา

เทศบาล คุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ในลําดับท่ีสอง ผมขอผูรับรองดวยครับ

( -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง- )
- รับรองถูกตองครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปเสนอครับ
เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร  สําราญรื่น

นายรักเร  สําราญรื่น - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ผมนายรักเร สําราญรื่น

สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ในลําดับท่ีสาม ผมขอเสนอ
ใหทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณทศพร  รติยานุวัฒน เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ครับ

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาลคุณรักเร  สําราญรื่น
ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร  สําราญรื่น ไดเสนอใหทานสมาชิกสภา

เทศบาล คุณทศพร  รติยานุวัฒน เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในลําดับท่ีสาม
ผมขอผูรับรองดวยครับ

( -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง- )
- รับรองถูกตองครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปเสนอครับ
เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ
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นายอนุสรณ  สุรนารถ - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ  สุรนารถ

สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ในลําดับท่ีสี่ ผมขอเสนอ
ใหทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาลคุณอนุสรณ สุรนารถ
ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ ไดเสนอใหทานสมาชิก

สภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในลําดับท่ีสี่
ผมขอผูรับรองดวยครับ

( -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง- )
- รับรองถูกตองครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปเสนอครับ
เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ

นายอนุสรณ  สุรนารถ - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ  สุรนารถ

สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ในลําดับท่ีหา ผมขอเสนอ
ใหทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณบรรหาญ  สุคนธวารี เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาลคุณอนุสรณ  สุรนารถ
ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ ไดเสนอใหทานสมาชิก

สภาเทศบาล คุณบรรหาญ  สุคนธวารี เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในลําดับท่ีหา
ผมขอผูรับรองดวยครับ

( -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง- )
- รับรองถูกตองครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด จะเสนอเพ่ิมเติม

อีกหรือไมครับ
( -ไมมี- )

- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเพ่ิมเติม เปนอันวาสภาเทศบาล
นครระยองแหงนี้มีคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง
(คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัต)ิ มีรายชื่อดังนี้

1. นางอําไพ  วงเวียน
2. นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์
3. นายทศพร  รติยานุวัฒน
4. นายบุญปลูก  ณีวงษ
5. นายบรรหาญ  สุคนธวารี
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน ขอ49
ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเม่ือสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว
ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ
แปรญัตติ ทานสมาชิกสภาเทศบาลครับ ทานเห็นสมควรวาจะใชเวลาก่ีวัน
ในการเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ขอเชิญเสนอครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา

นายสมชาย  แสงสุขขา - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3

ผมขอเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติเปนเวลา
10 วัน ครับ เนื่องจากเอกสารมีคอนขางมาก ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสธุา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ตามท่ีทานสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา เสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร

ญัตติเปนเวลา 10 วัน ผมขอผูรับรองดวยครับ
( -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง- )

- รับรองถูกตองครับ ไมทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืน
หรือไมครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล

นายไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2

ผมขออนุญาตหารือวาถา 10 วัน คาดวาจะมีการประชุมสภาฯ อีกครั้ง
ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2558 ถูกตองหรือไมครับ

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาลคุณไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล
ประธานสภาเทศบาล ถาสิบวันก็จะครบกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ ในวันอาทิตยท่ี 23

สิงหาคม 2558 ครับ ซึ่งเราจะสามารถประชุมกันอีกครั้งไดในวันจันทรท่ี 24
สิงหาคม 2558 ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืน
อีกหรือไมครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา

นายนรินทร  เจนจิรวัฒนา - ทานประธานสภาเทศบาลครับ ผมนายนรินทร  เจนจิรวัฒนา ตามท่ีเม่ือสักครู
สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีมีทานสมาชิกสภาเทศบาลเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตตฯิ เปนเวลา 10 วันนั้น

ผมเกรงวาจะเนิ่นนานเกินไป ซึ่งผมไดหารือกับเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลแลว
ผมขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ เปนเวลา 5 วัน และตามท่ีเม่ือสักครู
ท่ีบอกวาหากกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติเปนเวลา 10 วัน
ก็จะครบกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ ในวันท่ี 23 สิงหาคม 2558 นั้น
ซึ่งวันท่ี 23 สิงหาคม 2558 นั้นจะตรงกับวันอาทิตยครับ ผมจึงขอเสนอวา
ควรจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ  เปนเวลา 6 วัน และขอเสนอวัน
ประชุมสภาเทศบาลนคระยอง ครั้งตอไป ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2558
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอใหเสนอระยะเวลาวาควรมีก่ีวันกอนครับ เพราะยังมีประเด็นของ
ประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลครับ

ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา เสนอระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติฯ ตอคณะกรรมการแปรญัตตฯิ เปนเวลา 6 วัน ผมขอผูรับรองดวยครับ

( -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง- )
- รับรองถูกตองครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอ
เปนอยางอ่ืนหรือไมครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา

นายสมชาย  แสงสุขขา - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3

ผมมาคิดดูแลวหากกําหนดสิบวันก็ดูจะเนิ่นนานเกินไป ผมจึงขอถอน
ตามท่ีผมเสนอไววาเปนระยะเวลาสิบวันออกไปครับ จึงขอเสนอกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติใหเปนไปตามท่ี
ทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา เสนอ คือเปนระยะเวลา
6 วัน ครับ ขอบคุณครับประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา
ประธานสภาเทศบาล เปนอันวาตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ไดเสนอไว

วาเปนระยะเวลา 10 วัน นั้น เปนอันถอนออกไปนะครับ ก็จะเหลือแค 6 วัน
ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา เสนอครับ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน เปนอันวาระยะเวลา
ในการเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ คือ 6 วัน คือกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ ตั้งแตวันท่ี 14 – 15 สิงหาคม 2558
และตามท่ีเม่ือสักครูท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา
เสนอตอวาจะขอนัดประชุมครั้งตอไปในวันท่ี 20 สิงหาคม 2558 นั้น
ผมขอผูรับรองดวยครับ

( -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง- )
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - รับรองถูกตองครับ ผมขอนัดประชุมครั้งตอไปเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2
ประธานสภาเทศบาล และวาระท่ี 3 ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม

ตากสินมหาราชครับ สวนเอกสารจะใหเจาหนาท่ีสภาเทศบาลแจกใหทาน
ภายหลังครับ และขอใหคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง
(คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัต)ิ ทําหนาท่ีของทานดวยครับ
ตั้งแตวันท่ี 14 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558
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มติท่ีประชุม - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จํานวน 5 ทาน
เปนคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติ) ไดแก นางอําไพ  วงเวียน, นายพจนาท
นัยพงศประสิทธิ,์ นายทศพร  รติยานุวัฒน, นายบุญปลูก  ณีวงษ
และนายบรรหาญ  สุคนธวารี

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติอ่ืน ๆ
นายประกิต ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องจะเสนอตอ
ประธานสภาเทศบาล ทางคณะผูบริหาร ขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม
วันนี้สภาเทศบาลนครระยองไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการ
ประชุมแลว ผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
ทานนายกเทศมนตรี พรอมท้ังคณะผูบริหารทุกทาน ทานหัวหนาสวนราชการ
ทานประธานชุมชน ทานสื่อมวลชน ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ผมขอปดการประชุมครับ

(ปดประชุมเวลา 17.30 น.)

(ลงชื่อ) ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุธน  ซื่อประเสริฐ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ฟาประทานชัย)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายอนุสรณ  สุรนารถ) ตรวจรายงานการประชุม

(นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา)
ประธานสภาเทศบาลนครระยอง
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(ลงชื่อ) ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุธน  ซื่อประเสริฐ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต)
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(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ฟาประทานชัย)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายอนุสรณ  สุรนารถ) ตรวจรายงานการประชุม

(นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา)
ประธานสภาเทศบาลนครระยอง

(ลงชื่อ) นายสธุน  ซื่อประเสริฐ         ผูจดบนัทึกรายงานการประชุม
(นายสุธน  ซื่อประเสริฐ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) วรกมล  ปนปลื้มจิตต          ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต)

(ลงชื่อ) ภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต      กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต)

(ลงชื่อ) พจนาท  นัยพงศประสิทธิ์       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) ประเสริฐ  ฟาประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ฟาประทานชัย)

(ลงชื่อ) อนุสรณ  สุรนารถ            กรรมการและเลขานุการ
(นายอนุสรณ  สุรนารถ) ตรวจรายงานการประชุม


