
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี 3 ประจําป 2559 ครั้งท่ี 1/2559 

วันท่ี 11 สิงหาคม 2559 
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. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท เลขานุการนายกเทศมนตรี 
11. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
12. นายนิพนธ เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
13. นายพัชวัฒณ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายนรินทร เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายอวบ วงศมหา สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายวิโรจน มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายประเสรฐิ ฟาประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายพจนาท นัยพงศประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายจิรโรจน เกษรศิริศิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายปกรณ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายณัฐพัฒน เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายมานะ กึกกองสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายทศพร รติยานุวัฒน สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายภาณุพงค พัฒนวงศอนันต สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายรักเร สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
30. นายอนุสรณ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
31. นายบุญปลูก ณีวงษ สมาชิกสภาเทศบาล 
32. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผูไมมาประชุม 
1. นางวรกมล ปนปลื้มจิตต สมาชิกสภาเทศบาล(ลาปวย) 
2. นายสุพรรณ บุญอนันต สมาชิกสภาเทศบาล(ลาปวย) 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายณวัฒน โตศักดิ์ ทองถ่ินจังหวัดระยอง 
2. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
3. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
4. นางเสาวลักษณ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
5. นายธนวัฒน พนชั่ว หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
6. นางก่ิงแกว ถนอมถ่ิน ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
7. นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

8. นางกรรณิกา วิโรจนแสงทอง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
9. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ ผูอํานวยการกองชาง 
10. นางผองศรี ปยะยาตัง ผูอํานวยการกองการศึกษา 

11. นายเจตน ศรีสขุโข ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นายมานพ ศรีสพุรรณถาวร รก.ผูอํานวยการกองการแพทย 
13. นางลัดดา โกสีย ผูจัดการสถานธนานุบาล 
14. นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ ผูอํานวยการสวนพัสดุ 
15. นางซอนกลิ่น ชูเชิด หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
16. นางสาวชนิดา เอมเปย หัวหนาฝายปกครอง 
17. นายชนินทร จันทนขาว หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
18. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
19. นางพิมพผกา ทายพงศศักดิ์ หัวหนาฝายอํานวยการ 
20. นางสาวอรุณรัตน ภูพันตันติ หัวหนาฝายงบประมาณ 
21. นางสาวกนก อารีรักษ ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
22. นางสาวฐปนีย โสภณ หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
23. นางสาวรัชนี คุมครอง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
24. นางเสาวลักษณ แกนทอง หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี 
25. วาท่ีเรือตรีเชาวลิต เล็กโลง หัวหนาฝายนิติการ 
26. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
27. นางสาววัชรีย ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง 
28. นางกุลยา กุลรัตน เจาพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา14.00 น. 

นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ   - ทานผูมีเกียรติ พอแมพ่ีนองท่ีอยูทางบานท่ีชมการถายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2559 ครั้งท่ี 1/2559 
  บัดนี้ สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ผมขอกราบเรียนเชิญทานประธาน 
  สภาเทศบาลข้ึนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปนประธานในท่ีประชุมตอไป 
  ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                      ทานรองนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ทานสื่อมวลชนและผูเขารวม 

  การประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญ  
  สมัยท่ี 3 ประจาํป พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 1/2559 บัดนี้ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับผมขอเชิญ 
  ทานเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชุมสภาดวยครับ 

นายสุธน ซ่ือประเสริฐ  - ประกาศสภาเทศบาลนครระยองเรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3  ประจาํป 2559 ตามมติท่ีประชุมสภา 

  เทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป2559     
  เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2559  ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจาํป 2559 
  ตั้งแตวันท่ี 10 สิงหาคม 2559เปนตนไปมีกําหนดไมเกิน  30 วัน 

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล   
  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยท่ี 3 ประจาํป 2559แหงสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแตวันท่ี 10  
  สิงหาคม 2559  เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน  30 วัน 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559นายประกิต   
  ปฐวศีรีสุธาประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ วันนี้ผมมีเรื่องแจง 
ประธานสภาเทศบาล   ใหสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติไดรับทราบ ดังนี้ 

1. เรื่อง รับโอนขาราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเปนพนักงาน    
  เทศบาล จํานวน 1 ราย คือ นางจิราภรณ  พันสวาง ขาราชการพลเรือนสามัญ  
  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  
  สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกระทรวงวัฒนธรรม มาบรรจุเปนพนักงาน 
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  เทศบาล และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
  งานธุรการ ฝายแผนงานและโครงการ กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  15  กรกฎาคม  2559 เปนตนไป 

      (  -ท่ีประชมุปรบมือ-  ) 

     2. เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ไดแก 

1.) นายสมมาตร  คุมพิทักษ พนักงานเทศบาล ตําแหนงนายชางโยธา 
  ชํานาญงาน สังกัดกองชาง เทศบาลตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา  
  จังหวัดระยอง มาดํารงตําแหนงนายชางโยธาชํานาญงาน งานสาธารณูปโภค  
  ฝายการโยธา กองชาง เทศบาลนครระยอง 

      (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 
2.) นางอมรรัตน  มนตประสิทธิ์ พนักงานเทศบาล ตําแหนงเจาพนักงาน 

  จัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน สังกัดกองคลัง เทศบาลตําบลบานคายพัฒนา  
  จังหวัดระยอง มาดํารงตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน  
  งานจัดเก็บรายได ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย สวนพัฒนารายได  
  สํานักการคลัง เทศบาลนครระยอง 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  1  สิงหาคม  2559 เปนตนไป 

      (  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

    - ยินดีตอนรับ และขอแสดงความยินดีกับทุกทานครับ 

มติท่ีประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2     
                       ประจําป 2559 ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 6  มิถุนายน 2559 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล   สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจาํป พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 6 
   มิถุนายน  255 9มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงาน 

  การประชุมขอเชิญครับ เชิญทานอําไพ วงเวียน ครับ 

นางอําไพ วงเวียน   - เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานทองถ่ินจังหวัด คณะผูบริหาร และสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล  

  นครระยอง เขต 1 ทานประธานสภาเทศบาลคะ  สืบเนื่องจากคราวท่ีแลว  
  ในหนาท่ี 4 ท่ีไมใชการแกไข ซ่ึงวันนี้ทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย  
  รัตนพรวารีสกุล ไดมาประชุม จึงตองการใหตัวทานสมาชิกสภาเทศบาลเอง 
  ไดชี้แจงในเรื่องของชื่อวาท่ีถูกตองนั้นมี ร หรือไม หรือชื่อท่ีถูกตองของทาน 
  เปนอยางไร ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา   - ขอบคุณครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ วงเวียน  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย  รัตนพรวารีสกุล  
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นายไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล  - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ผมนายไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ตองขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอุตสาหเปนหวงเปนใยในครั้งท่ีแลว  

  สืบเนื่องมาจากวาครั้งท่ีแลวผมไดไปประชุมท่ีกรุงเทพฯ ก็เลยไมไดมารวม 
  ประชุมดวย ซ่ึง คุณอําไพ ไดสอบถามในเรื่องของ ชื่อ ไพรทูรย วามี ร   
  หรือไมใชไหมครับ คือจริง ๆ แลวผมไดเปลี่ยนชื่อครับ ซ่ึงคําวา ไพฑูรย  
  จะออกเสียงเหมือนกัน เพียงแตวา คําวา ไพ จะเพ่ิม ร เปน ไพร  
  แลว ฑ ก็เปลี่ยนเปน ท ตามหลักโหราศาสตรครับ ซ่ึงอาจจะทําใหร่ํารวยมากข้ึน  
  ขอแจงใหทุกทานทราบ และในสวนของเจาหนาท่ี ผมไดแจงใหทราบนานแลว   
  เพียงแตเนื่องจากวาใกลหมดวาระแลว ผมจึงบอกเจาหนาท่ีวาคงไมตองเปลี่ยน  
  คืออยูในชวงรักษาการครับ ซ่ึงเปนความผิดของผมเองครับ ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ  แตวันนั้นทางเจาหนาท่ีสภาเทศบาล  

  ไดรับทราบจากทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล แลว  
  จึงไดทําปายท่ีนั่งใหทานใหมแลวครับ เชิญสมาชิกภาเทศบาลทานตอไป 

(  -ไมมี-  ) 

    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมติจากทานสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใด
      เห็นสมควรใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
   สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 1/2559  

  เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน2559โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกตอง  

มติท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญ  
สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2559ครั้งท่ี 1/2559เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน  2559 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  

                      พ.ศ. 2560 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เชิญทานนายกเทศมนตรี 

  เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวม 
  การประชุมทุกทาน ดวยนายกเทศมนตรีมีความจําเปนตองเสนอญัตติ 
  ตอสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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  หลักการ  ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
  พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

1. งบประมาณรายจายท่ัวไป  จํานวน  692,600,000 29บาท  
(หกรอยเกาสิบสองลานหกแสนบาทถวน) แยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้     

ดาน บริหารท่ัวไป 
      แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป  ยอดรวม    69,221,600 บาท 
      แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน ยอดรวม    19,547,100 บาท 

  ดาน  บริการชุมชนและสังคม 
      แผนงาน  การศึกษา   ยอดรวม  256,855,000 บาท 
      แผนงาน  สาธารณสุข   ยอดรวม    53,554,200 บาท 
      แผนงาน  เคหะและชุมชน  ยอดรวม 186,286,800 บาท 
      แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม      9,010,400 บาท 
      แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและ 

  นันทนาการ    ยอดรวม   15,595,800 บาท 

  ดาน  การเศรษฐกิจ 
      แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม         344,000 บาท 
      แผนงาน  การพาณิชย   ยอดรวม      5,100,800 บาท 

  ดาน  การดําเนินงานอ่ืน 
      แผนงาน  งบกลาง   ยอดรวม    77,084,300 บาท 

2. งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการสถานีขนสง    
  จํานวน 2,193,200 บาท(สองลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนสามพันสองรอยบาทถวน)  

3. งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล   
  จํานวน  35,484,100  บาท(สามสิบหาลานสี่แสนแปดหม่ืนสี่พันหนึ่ง- 
  รอยบาทถวน) 

  เหตุผล  เพ่ือใหเทศบาลนครระยองมีงบประมาณรายจายประจาํป 
  งบประมาณ พ.ศ. 2560 ใชในการดําเนินงานตามนโยบายของ 
  คณะผูบริหารท่ีไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป   
  (พ.ศ. 2560 - 2562)และขอรายงานฐานะการคลังและสาระสําคัญ 
  ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

   ดังตอไปนี้ 

  ฐานะการคลังของเทศบาล 
    ดานรายรับโดยในปงบประมาณพ.ศ. 2558การจัดเก็บรายไดของ 
     เทศบาลฯ และการรับจัดสรรเงินรายไดจากสวนกลางสูงกวาประมาณการ 

   รายรับท่ีตั้งไว จึงมีการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมอีก 2 ฉบับ 
   รวมเปนเงิน 620,770,000 บาท (หกรอยยี่สิบลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) 
 
 



 7 

   มีรายรับจริงจํานวน628,377,860.73 บาท (หกรอยยี่สิบแปดลานสาม- 
   แสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยหกสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค)รายรับสูงกวา 
   ประมาณการท่ีตั้งไว  จํานวน 7,607,860.73 บาท (เจ็ดลานหกแสนเจ็ด- 
   พันแปดรอยหกสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค) หรือคิดเปนรอยละ 1.23 

     ดานรายจายไดมีวางแผนการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือให 
      การใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
      โดยเทศบาล ฯ ใชจายเงินไปท้ังสิ้น จํานวน 618,497,876.15 บาท   
      (หกรอยสิบแปดลานสี่แสนเกาหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยเจ็ดสิบหกบาทสิบหาสตางค) 
      รายจายต่ํากวาประมาณการท่ีตั้งไว  จํานวน 2,272,123.85 บาท   
      (สองลานสองแสนเจ็ดหม่ืนสองพันหนึ่งรอยยี่สิบสามบาทแปดสิบหาสตางค)   
      หรือคิดเปนรอยละ  0.37 

      สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ในระยะเวลาเกาเดือนท่ีผานมา  เทศบาล ฯ มีรายรับจริง  

  จํานวน 541,499,602.05บาท (หารอยสี่สิบเอ็ดลานสี่แสนเกาหม่ืนเกา- 
  พันหกรอยสองบาทหาสตางค) คิดเปนรอยละ 87.62 ของประมาณการ 
  รายรับ จํานวน618,000,000 บาท  (หกรอยสิบแปดลานบาทถวน)  
   ดานรายจายเทศบาลใชจายเงินและกอหนี้ผูกพันไปแลว จํานวน 492,258,091.03บ 
  (สี่รอยเกาสิบสองลานสองแสนหาหม่ืนแปดพันเกาสิบเอ็ดบาทสามสตางค)  
  คิดเปนรอยละ 79.65 คาดวาการจัดเก็บรายไดและการใชจายเงิน 
  งบประมาณจะเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

    ปจจุบัน เทศบาลนครระยองมียอดเงินสะสม จํานวน 345,119,523.83 บาท 
  (สามรอยสี่สิบหาลานหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเกาพันหารอยยี่สิบสามบาทแปดสิบ- 
  สามสตางค)ฝากไวท่ีกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจํานวน  
  56,004,686.84 บาท (หาสิบหกลานสี่พัน-หกรอยแปดสิบหกบาทแปด- 
  สิบสี่สตางค) และไมมีหนี้เงินกูคงเหลือ โดยมีรายละเอียดท่ีจะนําเสนอ 
  ดังตอไปนี้ 

 สาระสําคัญของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  เทศบาลนครระยองไดประมาณการรายรับ-รายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2560 โดยประมาณการรายรับไวท้ังสิ้น เปนเงิน 692,600,000 บาท 
  (หกรอยเกาสิบสองลานหกแสนบาทถวน) แยกเปน 

    1. รายรับจากเงินรายไดของเทศบาลและเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับ 
  ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 29และภารกิจถายโอนเลือกทํา   
  จํานวน 415,530,000 บาท (สี่รอยสิบหาลานหาแสนสามหม่ืนบาทถวน) 

    2. รายรับจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 29ดานการศึกษา สวัสดิการสังคม  
29  และการสาธารณสุข29 จํานวน 147,867,000 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบเจ็ดลาน- 
  แปดแสนหกหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)  
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    และ  3. รายรับจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัด 
  การศึกษาภาคบังคับ เปนเงินเดือนครูและคาจางประจํา และเงินอุดหนุน 
  สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเงินเดือนและสวัสดิการขาราชการ 
  ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 129,203,000 บาท  (หนึ่งรอยยี่สิบเกาลานสอง- 
  แสนสามพันบาทถวน) 

โดยในสวนของรายรับจากเงินรายไดของเทศบาล และเงินอุดหนุน    
  ท่ัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 29และภารกิจถายโอนเลือกทํา 
  จํานวน 415,530,000 บาท  (สี่รอยสิบหาลานหาแสนสามหม่ืนบาทถวน)   
  มีการประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึนจากปกอน จํานวน 5,547,000 บาท   
  (หาลานหาแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)  หรือคิดเปนรอยละ 1.35  
  โดยคาดการณวาจะมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม 
  ตาง ๆ รวมท้ังภาษีจัดสรรจากรัฐบาล แตในสวนของเงินอุดหนุนท่ัวไปคาดวา 
  จะไดรับการจัดสรรงบประมาณลดลง  

    สําหรับนโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณในป พ.ศ. 2560  
  คณะผูบริหารยงัคงมีนโยบายในการใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปอยาง 
  ประหยัด โปรงใส เพ่ือใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
  ตอประชาชนและทองถ่ิน ภายใตวิสัยทัศน “นครสีเขียวและรุงเรืองดวย 
  ความพอเพียง” โดยยังคงสงเสริมใหประชาชน 29ตระหนักและใสใจ 
29  ตอผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดจนลดการใชพลังงาน หรือใหใชอยางรู 
29  คุณคา29และสงเสริมการเขาถึงการรักษาพยาบาลอยางเทาเทียม  
  รวมท้ังสงเสริมอาชีพหรือเสริมทักษะดานตางๆ ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนา 
  แหลงทองเท่ียวในเขตเทศบาลเพ่ือยกระดับรายไดของประชาชน และยังคง 
  มุงเนนการจัดการศึกษาเพ่ือสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม 
29  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 29 รวมท้ังการตั้งงบประมาณรองรับ 
  ใหเพียงพอสําหรับการเผชิญเหตุ กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดข้ึน  
  โดยมีการฝกซอมแผนเผชิญเหตุอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือลดระดับความรุนแรง 
  และความสูญเสียอันอาจเกิดข้ึน  

29    ในสวนของงบประมาณรายจาย จํานวน 29 692,600,000 บาท  
  (หกรอยเกาสิบสองลานหกแสนบาทถวน) 29 แยกออกเปน 3 สวน คือ 

    1.)การตั้งงบประมาณรายจาย จากเงินรายไดของเทศบาลและเงิน  
29  อุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน 
29  เลือกทํา จํานวน29 415,530,000 บาท(สี่รอยสิบหาลานหาแสนสามหม่ืน- 
  บาทถวน) 29โดยตั้งงบประมาณรายจายแยกเปน 

    - งบบุคลากร จํานวน 155,770,200บาท (หนึ่งรอยหาสิบหา- 
29  ลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนสองรอยบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 37.49 

29- งบดําเนินงาน จํานวน 138,600,600บาท (หนึ่งรอยสามสิบ- 
29  แปดลานหกแสนหกรอยบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ  33.35 
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- งบลงทุน จํานวน  94,370,000 บาท (เกาสิบสี่ลานสามแสนเจ็ด- 
29  หม่ืนบาทถวน)หรือคิดเปนรอยละ  22.71 

29-  งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,700,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนบาทถวน) 
29  หรือคิดเปนรอยละ 0.41 

29- งบรายจายอ่ืน  จํานวน 30,000  บาท  (สามหม่ืนบาทถวน)  
29  หรือคิดเปนรอยละ 0.01 

29- และเปนรายจายงบกลาง จํานวน 25,059,200 บาท  
29  (ยี่สิบหาลานหาหม่ืนเกาพันสองรอยบาทถวน)  หรือคิดเปนรอยละ  6.03 

      2.) การตั้งงบประมาณรายจาย  29จากเงินอุดหนุนท่ัวไป 29ดาน 
29  การศึกษา สวัสดิการสังคม และการสาธารณสุขจํานวน 29147,867,000 บาท  
  (หนึ่งรอยสี่สิบเจ็ดลานแปดแสนหกหม่ืน-เจ็ดพันบาทถวน)   
29  โดยตั้งงบประมาณรายจายแยกเปน 

    - งบบุคลากร จํานวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถวน)  
29  หรือคิดเปน รอยละ 0.12 

29- งบดําเนินงาน จํานวน 74,714,500บาท (เจ็ดสิบสี่ลานเจ็ดแสน- 
29  หนึ่งหม่ืนสี่พันหารอยบาทถวน)หรือคิดเปนรอยละ 50.53  

- งบลงทุน จํานวน 1,200,000 บาท  (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)   
29  หรือคิดเปนรอยละ 0.81 

29-  งบเงินอุดหนุน จํานวน 20,181,500 บาท (ยี่สิบลานหนึ่งแสน- 
29  แปดหม่ืนหนึ่งพันหารอยบาทถวน)  หรือคิดเปนรอยละ 13.65  

29-  และเปนรายจายงบกลาง จํานวน 51,591,000บาท  
29  (หาสิบเอ็ดลานหาแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ  
  34.89 

    3.) การตั้งงบประมาณรายจาย 29จากเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุน 
  สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เปนเงินเดือนครูและคาจางประจํา  
  และเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเงินเดือนและ 
  สวัสดิการขาราชการครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 129,203,000 บาท   
  (หนึ่งรอยยี่สิบเกาลานสองแสนสามพันบาทถวน) 29 โดยตั้งงบประมาณรายจาย 
29  แยกเปน 

    - งบบุคลากร จํานวน 128,510,300 บาท (หนึ่งรอยยี่สิบแปด- 
29  ลานหาแสนหนึ่งหม่ืนสามรอยบาทถวน)  หรือคิดเปนรอยละ 99.46  

29- งบดําเนินงาน จํานวน 258,600บาท (สองแสนหาหม่ืนแปดพัน- 
29  หกรอยบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 0.20  

29- และเปนรายจายงบกลาง จํานวน 434,100บาท (สี่แสนสาม- 
29      หม่ืนสี่พันหนึ่งรอยบาทถวน)  หรือคิดเปนรอยละ 0.34  

งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการสถานีขนสง ประมาณการรายรับไว    
  จํานวน 2,193,200 บาท (สองลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนสามพันสองรอยบาทถวน) 
  โดยนํามาตั้งเปนรายจายท้ังจํานวน  แยกรายละเอียดไดดังนี้ 
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 29   -  งบบุคลากร  จํานวน 599,000 บาท (หาแสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) 
29  หรือคิดเปนรอยละ 27.31 

29-  งบดําเนินงาน จํานวน  1,002,000บาท (หนึ่งลานสองพันบาทถวน)  
29  หรือคิดเปนรอยละ 45.69 

- งบลงทุน จํานวน 49,000 บาท (สี่หม่ืนเกาพันบาทถวน)  
29  หรือคิดเปนรอยละ 2.23 

29- และเปนรายจายงบกลาง จํานวน 543,200 บาท (หาแสนสี่หม่ืน- 
29      สามพันสองรอยบาทถวน)  หรือคิดเปนรอยละ 24.77 

งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล  ประมาณการ 
  รายรับไว จํานวน 52,001,500 บาท (หาสิบสองลานหนึ่งพันหารอยบาทถวน)  
  โดยนํามาตั้งเปนรายจายท้ังสิ้น จํานวน 35,484,100 บาท (สามสิบหา- 
  ลานสี่แสนแปดหม่ืนสี่พันหนึ่งรอยบาทถวน)  แยกรายละเอียดไดดังนี้ 

- งบบุคลากร จํานวน 3,009,000 บาท (สามลานเกาพันบาทถวน)   
29  หรือคิดเปนรอยละ 8.48  

29- งบดําเนินงาน จํานวน 2,272,000 บาท (สองลานสองแสนเจ็ด- 
29  หม่ืนสองพันบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 6.40 

- งบลงทุน จํานวน 9,600 บาท (เกาพันหกรอยบาทถวน)  
29  หรือคิดเปนรอยละ 0.03  

29- งบรายจายอ่ืนจํานวน 23,643,500 บาท (ยี่สิบสามลานหก- 
29  แสนสี่หม่ืนสามพันหารอยบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 66.63 

29- และเปนรายจายงบกลาง  จํานวน 6,550,000 บาท (หกลานหา- 
29      แสนหาหม่ืนบาทถวน)  หรือคิดเปนรอยละ 18.46 

29งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   
29  จํานวน29 692,600,000 บาท (หกรอยเกาสิบสองลานหกแสนบาทถวน)  
29  ดําเนินการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล-นครระยอง   
29  (พ.ศ. 2559 – 2563) ท้ัง 8 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

29     ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปน 
29       ระเบียบและยั่งยืน       

29  ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจรและ 
29  ความปลอดภัย                      

29  ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอม ภายใตแนวทาง 
29  เมืองคารบอนต่ํา   

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

29  บริหารจัดการท่ีดี   
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โดยคณะผูบริหารไดพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการท่ีปรากฏอยู 
  ในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2560 - 2562)   
  มาดําเนินการ ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ 
  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 หมวด 3 วิธีการจัดทํา 
  งบประมาณ ขอ 23 “ใหเจาหนาท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ  
  วิเคราะหและแกไขงบประมาณในชั้นตนแลวใหเสนอตอคณะผูบริหาร 
  ทองถ่ิน เม่ือคณะผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณ  
  ยอดใดเปนงบประมาณประจําปแลว  ใหเจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวม 
  และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน 
  อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผูบริหารทองถ่ินไดนําเสนอตอสภาทองถ่ิน ภายในวันท่ี  15   
  สิงหาคม” 

     จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
  พ.ศ. 2560 เพ่ือสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี ผมตองขอชื่นชม และขอขอบคุณ  
ประธานสภาเทศบาล    กองวิชาการและแผนงาน รวมถึงเจาหนาท่ีทุกทาน ท่ีเก่ียวของกับการทํา  

  รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย โดยจัดทําไดเรียบรอย และสมบูรณ  
  ทําใหงายตอการพิจารณา  ทานสมาชิกสภาเทศบาลครับเนื่องจาก 
  การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2560 เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญและเอกสารคอนขางมาก ผมขอเสนอ 
  วาใหเราพิจารณาประมาณการรายรับกอน และตอดวยงบประมาณรายจาย 
  ทีละกองงานตามเอกสาร ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใด 
  มีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  
  เจนจริวัฒนา  

นายนรินทร เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ผมนายนรินทร เจนจิรวัฒนา  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ทานประธานสภาเทศบาลครับ  

  กอนท่ีจะมีการพิจารณาเอกสาร ใหทานประธานสภาเทศบาล เปดไปดู 
  หนาท่ี 11 กับหนาท่ี 12  ผมวาเอกสารซํ้า เพราะผมดูแลวตัวเลขตาง ๆ  
  ในชองตารางเหมือนกัน หรือเทากันหมดเลย ในเอกสารซํ้าหรือไมครับ  
  แตลําดับหนาไมซํ้า เพราะวาถาเกิดซํ้าจะไดดึงออกนะครับ ขอใหทานประธานสภา 
  เทศบาลวินิจฉัยดูครับ แฟมสีฟาครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เหมือนกันจริงครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล    คือหนาท่ี 11 และหนาท่ี 12 นั้นเหมือนกัน เราจะดึงเอกสารออกหนึ่งใบ  

  ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา  
  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ  
  เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร เจนจิรวัฒนา 
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นายนรินทร เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาลครับ ขออนุญาตหารือทานประธาน
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาลครับ คือผมมองไมเห็นใบหนาทานประธานสภาเทศบาล  

  เลยครับ ผมวาสไลดท่ีฉายนั้นผมอยูขางหลังมองไมคอยเห็นครับ เนื่องจากใน 
  แฟมมีเอกสารขอมูลพรอมอยูแลว เอาเปนวาฉายเฉพาะท่ีจําเปนดีกวา  
  หรือไมครับ ผมขออนุญาตหารือครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ผมเห็นดีดวยครับ ทางเจาหนาท่ีสภาเทศบาล ไมตองปดไฟครับ เพราะผม
ประธานสภาเทศบาล    เห็นวาสไลดก็มองดูชัดเจนอยูแลว ดีหรือไมครับทานสมาชิกสภาเทศบาล  

นายนรินทร เจนจิรวัฒนา  - ผมหารือทานประธานสภาเทศบาล ซ่ึงแลวแตทานประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    จะวินิจฉัยครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ผมเห็นดวยตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา เสนอ  
ประธานสภาเทศบาล    และตองขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร เจนจิรวัฒนา มากครับ  

  เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ผมนายนรินทร เจนจิรวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ในรอบหลายป หลายสมัยท่ีผานมา  

  ในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของแตละปนั้น  
  สภาเทศบาลนครระยองของเราไดมีการพิจารณา โดยการลําดับเอกสาร 
  ตามท่ีเจาหนาท่ีไดจัดใสแฟม โดยมีการพิจารณาตั้งแตหมวดรายรับ รายจาย  
  แตละกองงานท่ีเอกสารจัดลําดับไว แตเนื่องจากวากอนท่ีจะเขามา 
  หองประชุม ผมไดมีโอกาสพบปะกับเพ่ือนสมาชิกหลายทาน บางทานให 
  ขอคิดเห็นวาในการพิจารณาแตละกองนั้น บางครั้งมีการตกหลน และเขาก็ 
  ยังตีความไมออก เม่ือพิจารณาขามไปแลว เขาก็ไมกลาท่ีจะยอนกลับมา  
  สอบถามในขอท่ีสงสัยของกองงานท่ีเราไดพิจารณากันไปแลว นี่คือประเด็น  
  เม่ือไดมีการพูดคุยกัน ดังนั้นในวันนี้ครับทานประธานสภาเทศบาล  
  ผมจึงตองการนําเสนอวาในการพิจารณานั้น ไมตองลําดับตามเอกสาร 
  ท่ีจัดเรียงเอาไว  คือควรจะหารือกับสมาชิกสภาเทศบาลทานอ่ืน ๆ วาจะมี 
  ความเห็นอยางไร ท่ีผมเปดโอกาสกวางอยางนี้ หมายถึงวาสมาชิกสภา 
  เทศบาลทานใดมีขอสงสัยกับกองงานใดท่ีตองการสอบถามกับฝายผูบริหาร  
  หรือทานนายกเทศมนตรี ก็สามารถท่ีจะสอบถามได เพราะวาแฟมเอกสารนี้  
  ไดมีการแจกไวลวงหนาหลายวันแลวเพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลหลายทานได 
  มีการศึกษาในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ผมขอนําเสนออยางนี้  
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล    มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ ตามท่ีทานสมาชิก  

  สภาเทศบาล คุณนรินทร เจนจิรวัฒนา เสนอใหพิจารณารวมไปเลยท้ังเลม  
  ผมขอผูรับรองดวยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - รับรองถูกตองครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล    แตทุกครั้งท่ีผมทําหนาท่ีประธานสภาเทศบาลพอจบกองสุดทาย ผมจะถาม  

  ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกครั้งวา ทานใดมีขอสงสัยไมวาจะเปน 
  ประมาณการรายรับ หรอืงบประมาณรายจาย ของแตละกองงาน  
  หรือกองงานไหนก็เสนอได แตจะตองการอยางท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณนรินทร เจนจิรวัฒนา เสนอก็ได ตองแลวแตทานสมาชิกสภาเทศบาลครับ   
  เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    ผูทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 จากการท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร เจนจิรวัฒนา  
  ไดปรึกษาหารือกับทานประธานสภาเทศบาลในเรื่องของการอภิปราย 
  เรื่องงบประมาณคือสามารถท่ีจะอภิปราย ไมจําเปนตองเรียงตามท่ีเจาหนาท่ี  
  ไดเรียงตามในแฟมให สําหรับความเห็นของผมคือวาในขอเท็จจริงทุก ๆ ป 
  ท่ีผานมาผมเองก็มีสวนในการท่ีจะอภิปรายในเรื่องของงบประมาณ  
  ซ่ึงมีบางครั้งท่ีผมเองไดมีการอภิปรายไปแลว แลวก็ลืมท่ีจะพูด โดยบางครั้ง 
  อาจจะตกหลนไปบาง ซ่ึงผมก็ไมกลาท่ีจะยอนกลับมา เพราะกลัวเสียเวลา  
  และดูแลววาไดผานไปแลวบางครั้งอาจจะไมเปนประเด็นท่ีสําคัญมากนัก  
  ดังนั้นจากการท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร เจนจิรวัฒนา  
  ไดปรึกษาหารือนั้น ผมเห็นดวย  วาถาสมาชิกสภาเทศบาลเห็นวามีการ 
  เรียงลําดับแบบเดิม ผมขอปรึกษาหารือวาถาสมมุติวามีการเรียงลําดับและมี 
  การอภิปรายไปแลว เปนแตละกองงานไป แลวผมลืม ผมสามารถกลับมา 
  อภิปรายตอไดหรือไม ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน มโนพรศิริกุล  
ประธานสมาชิกเทศบาล    ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลท้ังสองทาน ในรางเทศบัญญัตินั้น  

  มีความจําเปนตอสภาเทศบาลแหงนี้ก็จริงครับ และมีความจําเปนตอพ่ีนอง 
  ประชาชน ซ่ึงดีแลวครับ การพิจารณาจะไดละเอียดรอบคอบ เปนอันวา 
  เราพิจารณาโดยเริ่มจากประมาณการรายรับกอน และหลังจากนั้นเราก็เริ่ม 
  พิจารณางบประมาณรายจาย โดยพิจารณาไปทีละกองงาน และเพ่ือใหการ  
  ประชุมเปนระเบียบเรียบรอย แตอยางท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณนรินทร เจนจิรวัฒนา และทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน มโนพรศิริกุล  
  เสนอไว คือสามารถยอนกลับมาถามกองงานท่ีผานไปได ดีหรือไมครับ  
  แตการดําเนินการประชุมผมก็ตองดําเนินการประชุมไปเรื่อย ๆ กอน  
  เชน กองการศึกษา และก็ไปยังกองสวัสดิการสังคม แตหากทานพิจารณาไป  
  ในสวนของกองสวัสดิการและสังคม เสร็จแลว ทานจะไปถามกองชางก็ได  
  แตการดําเนินการก็ขอใหดําเนินไปเปนแบบนี้กอนดีหรือไมครับ มีสมาชิกสภา 
  เทศบาลทานใดมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ 

(  -ไมมี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เม่ือไมมี ผมขอเริ่มจากประมาณการรายรับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  
ประธานสภาเทศบาล    ประสงคจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงประมาณการรายรับของ  

  งบประมาณป พ.ศ.2560 ขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณวิโรจน มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผูทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ทานประธานสภาเทศบาลครับ ผมขออนุญาตอภิปรายในเรื่องของ 
  รายรับและรายจาย เพราะวามันเก่ียวพันธกันพอดี อยางท่ีเม่ือสักครู 
  ผมไดกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลวาผมอาจจะพูดในเรื่องภาพรวม 
  ไปกอน สวนการอภิปรายอยางท่ีทานประธานสภาเทศบาลไดเรียนให 
  ท่ีประชุมทราบวาเปนการพิจารณาในเรื่องของเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงงบประมาณปนี้ท้ังหมด  
  692,600,000 บาท เปรียบเทียบกับงบป พ.ศ.2559 ท้ังหมด 618,000,000 บาท  
  ดังนั้นจะเห็นไดวางบประมาณมีการเพ่ิมข้ึนมาถึง74,600,000 บาท  
  ผมไดเปดดู และมีการเปรียบเทียบในเรื่องของรายรับท่ีมากข้ึน ซ่ึงสามารถ 
  แยกออกมาเปนงบประมาณซ่ึงเทศบาลสามารถจัดเก็บเองได   
  เพ่ิมข้ึนมามีอยู 2  ตัว  ตัวท่ี 1 คือ เรื่องของภาษีโรงเรือน มีการประมาณการ 
  วาจะเก็บไดเพ่ิมประมาณ 3,000,000 บาท ตัวท่ี 2 ในเรื่องของภาษีขยะ  
  ซ่ึงเปนท่ีทราบกันวาเราไดเพ่ิมคาเก็บขนขยะจากพ่ีนองประชาชน โดยจะเพ่ิม 
  มาอีกประมาณ 1,700,000 บาท ซ่ึง 2 ตัวนี้ จะเปนในสวนของภาษี 
  ท่ีเทศบาลจัดเก็บ และ ไดเพ่ิม จะเห็นไดวา 74 ลานบาทเศษนั้น เราเก็บเพ่ิม 
  มาประมาณ 4 ลานกวาบาท ท่ีเหลือละครับทานประธานสภาเทศบาล  
  ท่ีเหลือเทาท่ีผมดูก็คือวาจะเปนงบของจัดสรร ซ่ึงรัฐจัดสรรใหเราในเรื่องภาษี 
  น้ํามันก็ดี ภาษีมูลคาเพ่ิมก็ดี และอีกตัวหนึ่งจะเปนเงินอุดหนุน ซ่ึงเปนประมาณการ 
  จัดสรรประมาณ 10 ลาน เงินอุดหนุนประมาณ 60 ลานบาท เพราะฉะนั้น  
  3 ตัวรวมกัน ก็คือ 74 ลานบาท ดังนั้นจะเห็นไดวางบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนมานั้น 
  เปนงบประมาณท่ีภาครัฐจัดเก็บใหเรา ผมขออนุญาตสรุปวาในเรื่องของ 
  งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนมาวาจะแยกมาเปนอะไรบาง เพ่ือจะเปนประโยชน 
  ในการพิจารณาของกองงานตาง ๆ ตอไป สิ่งท่ีเราไดรับเพ่ิมมาจากเงินจํานวน 
  เจ็ดสิบสี่ลานบาทเศษ คือจะเปนรายจายท่ีเทศบาลจะตองจาย คือในเรื่องของ 
  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ซ่ึงเราจะตองมีหนาท่ี ท่ีเปนผูจาย ประมาณสี่สิบกวาลานบาท  
  ท่ีไดเพ่ิมมา ท่ีผมอานมางบท้ังหมดคือจะไดเพ่ิมในเรื่องของรถดูดสิ่งปฏิกูลของ 
  กองชาง 18,900,000 บาท เราจะไดเพ่ิมในเรื่องของ สะพานเฉลิมชัย 
  อีก 35,000,000 บาท เพราะฉะนั้นเงินท่ีจะไดก็คืออยูตรงนี้ท่ีจะไดเพ่ิมมา  
  เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีผมไดกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลวาเราจะไดสิ่งท่ี 
  เพ่ิมมาแตวาก็จะมีสิ่งท่ีเสียไป ซ่ึงในรายละเอียดผมจะไปพิจารณาในเรื่องของ 
  แตละกองงานตาง ๆ วามีอะไรท่ีเราจะตองเสียไปบาง เงินเพ่ิมก็จริงแตเรา 
  ตองตัดงบประมาณหรือบางโครงการออกไป ผมตองการจะกราบเรียน 
  ทานประธานสภาเทศบาลวา ขณะนี้เราอยูในชวงของการรักษาการท้ัง 
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  สภาเทศบาล ท้ังผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ดังนั้น การพิจารณาในเรื่อง 
  งบประมาณนั้นผมตองการจะขอวิงวอนใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  
  ชวยกันพิจารณากันอยางรอบคอบ การใชเงิน ใชภาษีใหคุมคา เราเปนตัวแทน 
  ของพ่ีนองประชาชน เราควรจะมีการตรวจสอบและมีการเสนอแนะ สิ่งไหน 
  ท่ีดี สิ่งไหนท่ีไมดี เราควรจะชี้แนะ สิ่งใดท่ีดี เราควรสนับสนุน ทําใหคุมคากับ 
  ท่ีประชาชนไดมอบหมายใหเราเขามาทําหนาท่ีแทนตรงนี้ ในชวงแรกนี้ผมขอ 
  กลาวถึงตรงนี้กอนนะครับ และในเรื่องของรายละเอียดนั้นผมขออนุญาต 
  พิจารณาเปนแตละกองงานไป ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณ วิโรจน มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไป  

      (  -ไมมี-  )  

- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสงสัยในงบประมาณการรายรับผมจะขาม 
  ไปยังงบประมาณรายจายครับ โดยเริ่มท่ีสํานักปลัดเทศบาล แตถาทานสมาชิกสภา 
  เทศบาลสงสัยเก่ียวกับประมาณการรายรับก็สามารถยอนกลับไปถามไดครับ  
  ตอไปเปนการพิจารณางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  
  ของสํานักปลัดเทศบาล เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา  

นายสมชาย แสงสุขขา  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย แสงสุขขา  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ขอใหทานประธานสภาเทศบาล  

  เปดไปหนา 40 ในหมวดรายจายแถวสุดทายท่ีเปนคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  
  อาคารตาง ๆ คากอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลนครระยอง หลังท่ี 2  
  หลังแรก และหลังท่ี2 อยูตรงไหนครบั ผมยังไมทราบเลยครับ เปนเงินจํานวน  
  25,460,000 บาท ผมขอความกระจางดวย ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณบุญปลูก ณีวงษ  

นายบุญปลูก ณีวงษ  - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ผมนายบุญปลูก ณีวงษ  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ทานประธานสภาเทศบาลครับ  

  ในหนา 152 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ และใหทาน 
  เปดตอไปท่ีหนา 155 ไปดูท่ีคุรุภัณฑไฟฟาและวิทยุครับ ในเอกสารแจงวา 
  คาเครื่องรับวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต เปนจํานวนเงิน  
  108,000 บาท อันนี้เราไดวิทยุจํานวน 9 เครื่อง แตพนักงานเทศกิจของเรา  
  มีจํานวนประมาณ 30 กวานาย คาดวาจํานวนจะไมสมดุลกับจํานวน 
  พนักงานของเรา ซ่ึงในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเทศกิจเรา ปฏิบัติงาน  
  24 ชั่วโมง ในเวลาฝนตก น้ําทวม เวลากลางคืนตองออกปฏิบัติหนาท่ี  
  ซ่ึงวิทยุจํานวน 9 เครื่อง ผมวาไมนาจะเพียงพอในการท่ีจะสนับสนุนการ 
  ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเทศกิจ จึงตองการใหทบทวนเพ่ิมข้ึน ใหสมดุลกับ 
  จํานวนพนักงานเทศกิจของเรา ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก ณีวงษ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไป เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณวิโรจน มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน มโนพรศิริกุล  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน มโนพรศิริกุล ทานประธานสภาเทศบาลครับ ขออนุญาต  

  ทานประธานสภาเทศบาลดูเรื่องของสํานักปลัดเทศบาล ซ่ึงสํานักปลัดเทศบาล 
  งบประมาณประจําป 2560 ตั้งไว จํานวน 135,157,200 บาท  
  สวนในป 2559 สํานักปลัดเทศบาลตั้งงบประมาณไว จํานวน 85,202,000 บาท  
  หักลบดูแลว ปนี้ไดเพ่ิมมา 50,000,000 บาท สําหรับในรายละเอียด 
  ในหนาท่ี 135 หากจะมาพิจารณาใหดีนะครับ อยางท่ีเม่ือสักครูผมได 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลคือวาเทศบาลมีภาระท่ีจะตองจาย 
  ในเรื่องของเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 43 ลานกวาบาท คือเกือบ 44 ลานบาท  
  นั่นคือรายจายอันท่ี 1 ซ่ึงปท่ีแลวไมมี อันท่ี 2 คือในเรื่องของเบี้ยยังชีพ 
  ผูพิการอีก 7 ลานบาท เม่ือ 2 ตัว รวมกัน คือ 50 ลานบาท ซ่ึงผมไมแปลกใจ 
  วาเงินของสํานักปลัดเทศบาลไดเพ่ิมมา 50 ลานบาท คือไปจาย 2 ตัวนี้หมด  
  แตวาสิ่งท่ีผมตั้งขอสังเกตผานทานประธานสภาเทศบาลไปยังผูบริหาร  
  คือ ปกติงบประมาณของปท่ีแลว หรือปกอน ๆ ในสํานักปลัดเทศบาลจะมีอยู 
  โครงการหนึ่ง คือโครงการเทศบาลสัญจร ซ่ึงก็ถือวาเปนการใหบริการแก 
  พ่ีนองประชาชนในทุก ๆ เขต ทุก ๆ ป จํานวนปละ 5แสนกวาบาทบาง  
  ซ่ึงปท่ีแลว จํานวน 3 แสนกวาบาท แตปนี้ทางสํานักปลัดเทศบาลไมได 
  ตั้งงบประมาณสําหรับโครงการเทศบาลสัญจรไว จึงตองการกราบเรียนวาปนี้ 
  เราไมมีโครงการนี้เลยใชหรือไม  และประเด็นตอไปคือในหนาท่ี 141  
  หากจะมาพิจารณาในเรื่องของงบประมาณ ซ่ึงผมคงจะไดกลาวตอไปในเรื่อง 
  ของกองงานอ่ืน ๆ แตจะเก่ียวพันธกันในเรื่องวางบประมาณในการเดินทางไป 
  อบรมสัมมนาในหลาย ๆ กองงานนั้นไมมี ถูกตัดออกไป หรือถูกตัดงบประมาณออกไป  
  เนื่องดวยอาจจะติดขัดในเรื่องระเบียบราชการหรือคําสั่งของกระทรวงมหาดไทย  
  อันนี้ไมทราบได แตท่ีผมตองการจะใหทานประธานสภาเทศบาลดูในหนาท่ี 141  
  คือมีหมวดของรายจาย อยางเชนการรับรอง และพิธีการ ตั้งไวท่ี 970,000 บาท  
  สวนในป 2559 ตั้งไวท่ี 1,050,000 บาท ลดลงไปประมาณ  120,000 บาท  
  ท่ีผมจะกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล คือ คารับรองในรายละเอียด 
  เขียนไววาเพ่ือจายเปนคารับรองคาใชจายอ่ืน ๆ ซ่ึงจําเปนตองจาย  
  เพ่ือตอนรับคณะบุคคลท่ีไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา 
  ดูงาน สวนคําพูดวาทัศนศึกษาหรือดูงาน ผมวาก็คงไมตางกับท่ีวาเราพา 
  ผูนําชุมชนหรือผูสูงอายุไปอบรมหรือศึกษาดูงานเหมือนกัน ผมสงสัยวาปนี ้
  ทําไมของสํานักปลัดเทศบาลตัดงบประมาณไปแค 120,000 บาท  
  เทานั้นเอง อีกประเด็นหนึ่งคือในเรื่องของคาใชจาย ในการเดินทางไปราชการ  
  ตั้งไวท่ี 900,000 บาท ป 2559 นั้น จํานวน 968,000 ลดไป 68,000 บาท  
  ซ่ึงในรายละเอียดเขียนวาเพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
  ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของคณะบุคคล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
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  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ตรงนี้ครับท่ีผมสงสัย  
  และผมก็ไมคอยสบายใจ เพราะวาเคยมีสมาชิกสภาเทศบาลเคยมาปรึกษา 
  พูดคุยกับผมวาเวลามีการเดินทางไปอบรมสัมมนา บางครั้งไมมีหนังสือเชิญ  
  หรือไมมีการเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไปเลย แตวาในงบประมาณนี้กลับมา 
  เขียนวามีสมาชิกสภาเทศบาลไปดวย อันนี้ผมก็ไมคอยสบายใจเทาไหร  
  ขอใหทานประธานสภาเทศบาลพิจารณาดูตรงนี้ดวยครับ ตอไปครับทาน 
  ประธานสภาเทศบาล คือในหนาท่ี 142 โครงการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิม 
  ศักยภาพเจาหนาท่ีทองถ่ินเทศบาลนครระยอง ตั้งงบประมาณไว 250,000 บาท  
  สวนในป 2559 ตั้งงบประมาณไว 1,200,000 บาท หายไป 950,000 บาท  
  ตรงนี้ถามวาในรายละเอียดไดบอกไววาเปนการเพ่ิมศักยภาพใหกับเจาหนาท่ี 
  ของเทศบาลนครระยอง เปนคาอบรม หรือประชุม อะไรก็แลวแต เปนการ 
  เพ่ิมศักยภาพใหกับเจาหนาท่ีของเรา ตัดไป 950,000 บาท ผมไมทราบวา 
  ถาอยางนี้การทํางานของเจาหนาท่ีเราจะมีศักยภาพคุมคา และทํางานใหกับ 
  พ่ีนองประชาชนไดดีเทาเดิมหรือไม  ลําดับตอไป ขอใหไปท่ีหนา 144  
  สิ่งท่ีผมตองการตั้งขอสังเกต และขอสอบถามคือในเรื่องหมวดงบลงทุน  
  ซ่ึงคือคาครุภัณฑ หากจะมาดูกันใหละเอียด คือปนี้ครุภัณฑของ 
  สํานักปลัดเทศบาล มีการจัดซ้ือในเรื่องของเครื่องปรับอากาศ ท้ังหมด 11 ตัว   
  สวนในป 2559 เราตั้งงบประมาณซ้ือแอรไว จํานวน 5 ตัว สิ่งท่ีผมตองการ 
  จะเรียนถามทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังผูบริหารวา จํานวน 11 ตัว นั้น  
  เราเอาไปไวท่ีไหน และมีความจําเปนตองไปใชอะไร เพราะถือวาเปน 
  งบประมาณคอยขางมาก และมีความจําเปนมากนอยแคไหน ซ่ึงปท่ีแลว 
  เราก็ไดตั้งไวอีก จํานวน 5 ตัว ปนี้เพ่ิม 11 ตัว ในสวนของสํานักปลัดเทศบาล 
  ผมมีขอเรียนสอบถามแคนี้กอน ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล  
นายไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล - ขออนุญาตทานประธานสภาเทศบาลครับ ผมไมไดจะอภิปรายแตจะขออนุญาต  
สมาชิกสภาเทศบาล    นําน้ํามาแจกใหกับสมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล    ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย  รัตนพรวารีสกุล  

  สําหรับน้ําดื่มท่ีแจกใหกับเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลครับ เชิญสมาชิกสภา 
  เทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ สุรนารถ  

นายอนุสรณ สุรนารถ  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง  
สมาชิกสภาเทศบาล    ทานผูบริหารเทศบาลนครระยอง ผมนายอนุสรณ สุรนารถ  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ทานประธานสภาเทศบาลครับ  
  ในหมวดคาใชจายของสํานักปลัดเทศบาลปนี้ลดลงไปคอนขางมาก  
  คือ 1,800,000 บาท ซ่ึงเทาท่ีฟงมาก็ดวยปญหาตาง ๆ ท่ีตั้งงบประมาณ 
  ไมไดนั้นเปนสวนหนึ่ง แตท่ีผมตองการกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล 
  ผานไปยังคณะผูบริหาร คือในเรื่องของการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย  
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  เพราะวาเราเดินไปตลาดประชาชนเขาจะพูดกันมากเรื่องน้ําทวม ขอออกนอก 
  ประเด็นครับ  เพราะวาจะไมไดเก่ียวกับงบประมาณ คือประชาชนในตลาด 
  เขาจะบอกวาพอมีฝนตก ถนนจันทอุดมน้ําจะทวมทุกครั้ง เพราะฉะนั้น 
  ในแผนงานของการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยของเรานั้นปนี้ไมได 
  ตั้งงบประมาณไวหรืออยางไร เพราะไมมีงบประมาณในการท่ีจะทําทอ 
  เพ่ือระบายน้ําออกไป เพ่ือใหถนนจันทอุดมน้ําไมทวม เพราะวาเทาท่ีเสนอ 
  โครงการท่ีผานมานั้น คราวท่ีแลวก็ไปแกถนนขางซอยยานยนตออกไป  
  และตรงสี่แยกถนนจันทอุดมก็ยังไมไดดําเนินการ จึงตองการฝากตรงนี้กับ 
  ทานประธานเทศบาลผานไปยังผูบริหารดวย เพราะวาชาวบานเคาพูดกันมา 
  หนาหูมากวาเทศบาลเรายังไมไดดําเนินการตั้งโครงการใด ๆ ท้ังสิ้น สวนเรื่อง 
  งบประมาณคือมีเรื่องท่ีผมติดใจอยูตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน   
  มโนพรศิริกุล ขออนุญาตเอยนามครับ คือเรื่องแอรท่ีวาในปนี้เพ่ิมข้ึนมาก  
  ซ่ึงสํานักปลัดเทศบาลขนาดหองก็เล็กนิดเดียว ไมรูวาจะนําไปติดตรงไหน  
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวม 
  การประชุมทุกทาน ตองขออนุญาตตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภา 
  เทศบาลท่ีมีขอสงสัยในหลาย ๆ เรื่อง ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณสมชาย  แสงสุขขา ขออนุญาตเอยนามครับ ท่ีบอกวายอดเงินยี่สิบหาลาน 
  กวาบาท นั้นมาจากไหน เขาโชวเลขมาใหดูของป 2558 เรื่องอาคาร 
  สํานักงานท่ีตอนนั้นเราตั้งไวแตตอนนี้ยังไมไดใช คือแบบยังรอการปรับปรุงอยู 
  อีกเล็กนอย เนื่องจากวาคณะกรรมการจากกรุงเทพฯ ยังทวงติงเรื่องแบบ 
  เล็กนอย อยูระหวางการปรับแบบ สวนเรื่องท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณวิโรจน มโนพรศิริกุล และทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ  
  พูดถึงเรื่องแอรท่ีสํานักปลัดเทศบาลนั้น ซ่ึงสํานักปลัดเทศบาลไดดูแล 
  สํานักงานท้ังหมดท้ังตัวอาคารเลยครับ ท่ีตั้งงบประมาณ จํานวน 9 ตัว นั้น  
  คือเพ่ือทดแทนยังกองวิชาการและแผนงานบาง แมแตท่ีหองทานปลัดเทศบาล  
  ซ่ึงหองทานปลัดเทศบาลทุกวันนี้แอรเย็นจนหนาว คิดไววาตองการจะถอด 
  แอรออกไปตัวหนึ่งดวย คือแอรจํานวน 9 ตัว นั้น ไมไดใชเฉพาะหองสํานักปลัดเทศบาล 
  เพียงหองเดียว โดยสํานักงานเทศบาลท้ังหมดนั้น ตั้งไว 9 ตัว คือสําหรับ 
  ทดแทนของเกาท่ีชํารุด จึงกราบเรียนใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ  
  สวนเรื่องท่ีวาทําไมไมไดตั้งงบประมาณเก่ียวกับเรื่องการเทศบาลสัญจร  
  ตองกราบเรียนวาเนื่องจากระเบียบตาง ๆ เราเคยตั้งไวแลวและไดรับการ 
  ทักทวงจาก สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) วาไมสามารถไป 
  ดําเนินการใชจายได  ทําใหเจาหนาท่ีเทศบาลเราปฏิบัติงานลําบาก  
  เม่ือตั้งแลวก็ไมรูจะเอาเงินตรงไหนไปบริหารจัดการได จึงบอกวาใหชะลอไวกอน  



 19 

  ไมเชนนั้นจะผิดระเบียบ และทุกคนจะเดือดรอน สวนเรื่องการศึกษาดูงาน 
  ผมไดเคยคุยกับทางชุมชนวาผมไดทําบันทึกขอตกลงกับทางองคการบริหาร 
  สวนจังหวัดระยองไว ท้ังทุกเทศบาล และ องคการบริหารสวนตําบลดวย  
  เนื่องจากวาเปนนโยบายของจังหวัดวาเรากําลังจะทําแหลง พัฒนาแหลง 
  ทองเท่ียวตามรอยพระราชาท่ีอางเก็บน้ําดอกกราย จึงตองการใหทางชุมชน  
  หรือ อสม. ลองไปศึกษาดูงานท่ีอางดอกกรายดูบาง เนื่องจากเราเคยไป 
  แตตางจังหวัด เปนเวลา 10 ปไดแลว จึงตองการจะใหดูในจังหวัดระยอง 
  ของเราบางวามีอะไรดี เพ่ือท่ีจะโชวผลงานนี้ใหพ่ีนองในตางจังหวัดไดดู  
  เพ่ือจะไดเปนแหลงทองเท่ียวอีกจุดหนึ่ง ใหนักทองเท่ียวในหลายจังหวัดไดมา 
  เท่ียวในจังหวัดระยองของเราบาง ในรอบนี้จึงไมไดตั้งงบประมาณใน 
  การศึกษาดูงานไว แตตั้งเปนใหดูภายในจังหวัดอยางเดียว และเพ่ือเปนการ 
  สนองนโยบายของจังหวัดดวย สวนเรื่องท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณบุญปลูก  ณีวงษ ขออนุญาตเอยนามครับ พูดเก่ียวกับเรื่องวิทยุสื่อสาร  
  ปจจุบันมีอยูสวนหนึ่งแลว ท่ีเราตั้งข้ึนมาอีกประมาณ 10 เครื่อง เพ่ือข้ึนมาเสริม   
  ไมไดซ้ือแจกทุกคน เพราะตอนนี้หลายทานมีอยูแลว จึงเสริมข้ึนมาเพ่ือให 
  เพียงพอตอการใชงาน จึงกราบเรียนเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลรับทราบ  
  และขอขอบพระคุณอยางสูงครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    คุณนรินทร เจนจริวัฒนา  

นายนรินทร เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตอีกครั้งครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายนรินทร เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ทานประธานสภาเทศบาลครับ ผมไดฟงทานนายกเทศมนตรีชี้แจงมา  
  ก็หูตาสวางข้ึนมาก ผมมีขอเสนอแนะวาถาในคราวตอไปในการจัดทํา 
  งบประมาณมาใหสภาเทศบาลพิจารณา ในกรณีซ้ือครุภัณฑจํานวนหลายชิ้น  
  กรุณาระบุลงไปไดไหมครับวาใชท่ีไหน สมาชิกสภาเทศบาลอานแลวตอง 
  เขาใจ ไมตองมาอธิบายกันยืดเยื้อในสภาเทศบาล เสียเวลาครับ  
  ผมขออนุญาตเอยนามครับ คือตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน   
  มโนพรศิริกุล ถามมานั้นผมก็สงสัยอยูเหมือนกัน ซ่ึงสงสัยตรงกันวาทําไม 
  แคสํานักปลัดเทศบาลแหงเดียวทําไมถึงตองซ้ือแอรถึงจํานวน 11 เครื่อง  
  แตพอไดฟงทานนายกเทศมนตรีชี้แจงใหฟงวาไมไดใชท่ีหองสํานักปลัดเทศบาล  
  คือใชท้ังอาคารของเทศบาล ผมดูอยางกองการศึกษาเวลาทําโครงการ  
  หรือวาระบุการลงทุนจัดสรางอาคารเรียน โรงเรียนไหนซ่ึงเขาเขียนอยาง 
  ชัดเจน ทํารั้วท่ีไหนก็เขียนอยางชัดเจน ซ่ึงตรงนี้เปนขอเสนอแนะนะครับ  
  ผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับทานประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตเรียนถามถึง 
  ทานนายกเทศมนตรี และตองการฝากขอคิดเห็นครับ คือใหทานประธาน 
  สภาเทศบาล เปดไปดูในหนา 147 งบรายจายอ่ืน ๆ งบประมาณจํานวน  
  30,000 บาท เปนคาจางสถาบันหรือผูเชี่ยวชาญสํารวจความพึงพอใจ  
  จํานวน 30,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจางสถาบันหรือผูเชี่ยวชาญสํารวจ 
  ความพึงพอใจในการใหบริการของพนักงาน และเจาหนาท่ีของเทศบาล 
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  นครระยอง คําวา “สถาบัน” คงหมายถึงสถาบันการศึกษาถาผมตีความไมผิด  
  แตผูเชี่ยวชาญนั้นก็คงมีหลายระดับ ไมทราบวาระดับไหนถึงจะเรียกวา 
  ผูเชี่ยวชาญท่ีเราจะจางได ทีนี้ถาเปนสถาบันการศึกษาท่ีเราจะจางเขา  
  ผมก็ไมรูวาไดทํา TOR ไปแลวหรือยัง ถาเปนเชนนั้นเราจางในเขตของระยอง 
  เราไดครับ ผมไมรูวาผิดระเบียบหรือไม หรือไดรับความเชื่อถือพอหรือไม  
  เงินจํานวนนี้จะไดไมรั่วไหวออกนอกเขตจังหวัดระยอง เพราะในนี้ไมไดระบุวา 
  ท่ีไหน อยางไร แตถาเราสามารถใชเปนสถาบันการศึกษาและใชของในเขต 
  จังหวัดระยองของเรา ผมวานาจะเปนการดีครับ ผมตองการฝากทานประธาน 
  สภาเทศบาลไปยังทานนายกเทศมนตรีดวย ขอบคุณครับทานประธาน 
  สภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวม 
  การประชุมทุกทาน ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานท่ีสอบถาม 
  เก่ียวกับเรื่องรายจายอ่ืน ๆ เก่ียวกับเรื่องการจางสถาบัน ซ่ึงสมัยกอนเรา 
  เคยจางวิทยาลัยเทคนิคระยอง แตตอมาทาง กทจ. จังหวัด เปนผูกําหนด 
  วาตองเปนสถาบันใดไดบาง ซ่ึงตอนนี้เรากําหนดเองไมไดแลว เราก็จะไปจาง  
  ซ่ึงเราตองการจะจางใหไดอยูในจังหวัดระยอง  และการประเมินตรงนี้เพ่ือมา 
  ประเมินความพึงพอใจ เพ่ือมาประกอบการขอโบนัสของเจาหนาท่ี  
  จึงกราบเรียนใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ ขอบพระคุณครับ 
  ทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไป
ประธานสภาเทศบาล   

      (  -ไมมี-  )  

- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลสงสัยเก่ียวกับสํานักปลัดเทศบาล ผมจะขอขาม 
  ไปกองวิชาการและแผนงาน สมาชิกสภาเทศบาลทานใดสงสัย หรือจะอภิปราย 
  ถึงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกองวิชาการ 
  และแผนงาน ขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน มโนพรศิริกุล  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผูทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ทานประธานสภาเทศบาลครับ ในเรื่องของงบประมาณของ 
  กองวิชาการและแผนงาน ปนี้ตั้งไวท่ี 11,459,100 บาท ซ่ึงผมดูจากตัวเลข 
  ท่ีตั้งไวเทียบกับป 2559 ก็เทา ๆ กัน ซ่ึงจริง ๆ แลว 11,200,000 กวาบาท  
  ซ่ึงผิดกันแค 2 แสนบาท ก็ไมไดมีอะไรท่ีจะติดใจเทาไหร  เพียงแตวาเม่ือ 
  พลิกไปดูแลว ทานประธานสภาเทศบาลครับ ในหนาท่ี 157 ผมเกิดความสงสัย  
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  และก็เกิดคําถามข้ึนมา ตองการจะกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล 
  ผานไปยังผูบริหาร คือ ในเรื่องของหมวดใชสอย ตั้งงบประมาณไวจํานวน  
  2,622,000 บาท โดยรายละเอียดก็จะมีบรรยายไววาเพ่ือจายเปนคาจาง 
  เหมาบริการจางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่งใหกับเทศบาล  
  ไดแก ขอ 1 คาจางผลิตรายการโทรทัศน 990,000 บาท ตรงนี้ครับ 
  ทานประธานสภาเทศบาล ในป 2559 ก็ไดมีการตั้งงบประมาณของคาจาง 
  ผลิตรายการโทรทัศนไว จํานวน 1,080,000 บาท ปนี้ลดลงไป สิ่งท่ีผม 
  ตองการกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล คือ คาจางผลิตรายการ 
  โทรทัศนนั้น ผมเขาใจวาเปนการผลิตรายการเคเบิ้ลทีวีถูกตองหรือไมครับ  
  อันนี้คือท่ีตองการจะกราบเรียนขอท่ี 1  ถาเปนไปอยางท่ีผมเขาใจ สิ่งท่ีผม 
  ตองการกราบเรียนถามตอคือวาปจจุบันนี้ผมไดสอบถาม และพูดคุยกับพ่ีนอง 
  ประชาชนในเขตเทศบาลเรา สวนใหญตามบานไมไดดูเคเบิ้ลทีวีแลวเปน 
  จํานวนมาก อาจจะมีบาง แตไมมากเทาไร เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีตองการจะ 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลคือวางบประมาณตรงนี้ผมคิดวาบางครั้ง 
  เราตองกลับมาทบทวนวามันคุมคาหรือไมกับการท่ีเราจะตั้งงบประมาณไว 
  ปละประมาณลานบาท เพ่ือมาผลิตรายการโทรทัศนเคเบิ้ลทีวี ซ่ึงไมใชแค 
  หนึ่งลานบาทเทานั้น และขอท่ี 3 ครับทานประธานสภาเทศบาล คาเชาชอง 
  รายการโทรทัศนอีก จํานวน 480,000 บาท และในป 2559 อีกหาแสน 
  กวาบาท ซ่ึง 2 ตัวรวมกันก็ประมาณหนึ่งลานหาแสนบาท คือเราก็ไมมีขอมูล 
  วามีคนดูจํานวนมากนอยเทาไรจะคุมคากับเม็ดเงินท่ีเราจายไปหรือไม  
  เพราะปจจุบันนี้ระบบไอทีมีความกาวหนาเปลี่ยนแปลงทุกวัน อยาวาแตทุกปเลย  
  ทุกวัน ทุกเดือน เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีเราจะสื่อสารกับพ่ีนองประชาชนควรจะเปลี่ยน  
  โดยมีความคิดใหม ๆ เปลี่ยนเปนติดตอสื่อสาร เชนทําเปนเว็บไซดของเทศบาล  
  ปรับปรุงใหดีข้ึนหรือไม การสื่อสารทางนี้อาจจะลดลงไปนิดหนึ่ง ผมวาจะเกิด 
  ประโยชน และคุมคากับเงินท่ีเราจายไป อันนี้ผมตั้งเปนขอสังเกตครับ 
  ทานประธานสภาเทศบาล อีกประเด็นหนึ่งท่ีตองการจะกราบเรียน 
  ทานประธานสภาเทศบาล ใหดูในเอกสารหนาเดียวกันครับทานประธาน 
  สภาเทศบาล คือ เรื่องของคาวัสดุ ชวงทาย ๆ ในหมวดของคาวัสดุ  
  คือ คาวัสดุสํานักงาน งบประมาณตั้งไวจํานวน 690,000 บาท แตผมพลิก 
  ไปดูปท่ีแลว คือในป 2559 กองวิชาการและแผนงานตั้งงบประมาณคาวัสดุ 
  สํานักงานไว จํานวน 960,000 บาท ตัวเลขกลับกันครับ คือปนี้ 690,000 บาท  
  แตปท่ีแลว จํานวน 960,000 บาท ผมมีความคิดวาในเรื่องของกองวิชาการ 
  และแผนงานนั้น งานในหนาท่ีสวนใหญ คือ การพิมพเอกสาร อยางเชนวาระ 
  การประชุม หรือในเรื่องของขอมูลขาวสารอะไรตาง ๆ กองวิชาการและ 
  แผนงานจะเปนผูทําท้ังหมด แตผมสงสัยวาคาวัสดุสํานักงานทําไมปนี้ลดลง  
  ตั้งงบประมาณลดลงกวาปท่ีแลว 960,000 ปนี้เหลือ 690,000 แปลวามี 
  การประหยัดข้ึนใชหรือไมครับ หรือวาเราลดการใชจายในเรื่องของวัสด ุ
  สํานักงาน เพราะผมตั้งขอสังเกตไววาผมจะมีเรื่องอภิปรายในสวนของ 
  กองงานอ่ืน ซ่ึงกองงานอ่ืนไมมีการตั้งงบประมาณอยางนี้ไวเลย อันนี้ตอง 
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  ขอชมเชยครับ คือไมไดมีการตําหนิ หรือวาอะไร เพียงแตตั้งขอสังเกตไว 
  เทานั้นเองวาเม่ือไปพิจารณาดูแลว กองวิชาการและแผนงานเปนหนวยงาน 
  ท่ีนาจะใชวัสดุสํานักงานเยอะท่ีสุด และเปนหนวยงานท่ีสิ้นเปลืองมากท่ีสุด  
  แตกลับตั้งงบประมาณไวลดลง ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณสมชาย แสงสุขขา 

นายสมชาย แสงสุขขา  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย แสงสุขขา  
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมสนับสนุน ขออนุญาตเอยนามครับ  

  ทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล ท่ีวาคาจางผลิตรายการ 
  โทรทัศน จํานวน 990,000 บาท และทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน   
  มโนพรศิริกุล ไดบอกวาเวลานี้ไมคอยมีใครดู  ซ่ึงตัวผมเองก็ดูครับ คือหนึ่งสัปดาห  
  ผมดูไดแค 2 วัน เพราะตอไปก็จะเปนการฉายในรายการเดิมท่ีซํ้าซาก  
  ซ่ึงรายการใหมมีแค 2 วัน ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณทศพร รติยานุวัฒน 

นายทศพร รติยานุวัฒน  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานผูบริหาร หนาเดิมครับ
สมาชิกสภาเทศบาล    หัวขอท่ี 2 คาเชาระบบโครงขายเสียงตามสาย จํานวน 600 ,000 บาท  

  ไมทราบวาเสียงตามสายของเราครอบคลุมในเขตเทศบาลนครระยองของเรา 
  ท้ังหมดหรือไมครับ เพราะมีบางจุดผมทราบมาวาเสียงตามสายไปไมถึง  
  จุดท่ีไปไมถึงคือเนินพระ เพราะวาไปเปนพ้ืนท่ีระหวาง RY เคเบี้ล กับเคเบิ้ล ระยอง  
  ซ่ึงของเราไปสิ้นสุดแคจุด Flick Pub และตั้งแต Flick Pub ไปถึงโนนไมมี 
  เสียงตามสาย จึงฝากผูบริหารดวยวาสัญญาณท่ีเราทําไวกับเคเบิ้ล ระยอง  
  เสียงตามสายไปท่ัวหรือไม ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณทศพร  รติยานุวัฒน  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวม 
      การประชุมทุกทาน ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดสอบถาม  

  งบประมาณในกองวิชาการและแผนงาน เพ่ือความกระจางเก่ียวกับเรื่อง 
  คาจางผลิตรายการโทรทัศน จํานวน 990,000 บาท ซ่ึงกอนท่ีเรา 
  จะตั้งงบประมาณ เราก็สํารวจอยูแลววาปจจุบันมีผูใชเคเบิ้ลทีวี อยูประมาณ 
  เทาไร และเหมาะสมหรือไมท่ีเราจะจางตอไป ปรากฏวายังมีผูดูเคเบิ้ลทีว ี
  อยูประมาณ 2,000 กวาราย เราจึงคิดวายังมีความจําเปนท่ีเราจะตอง 
  ประชาสัมพันธเก่ียวกับกองงานตาง ๆ ไมวาจะเปนกองชาง สํานักการสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดลอม ซ่ึงเราตองประชาสัมพันธไปเรื่อย ๆ และการจางผลิตรายการ 
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  โทรทัศนนี้เราไมไดผลิต และออกทางเคเบิ้ลทีวีอยางเดียว เราจางเขาทํามา 
  เพ่ือจะเอาไปลงในยูทูป เพ่ือไปลงในโซเชียลมีเดียเหมือนกัน ซ่ึงเราจะตองจาง 
  ผลิตอยูเหมือนกัน  เพราะเราผลิตเองไมได ทางคณะผูบริหารดูแลวเห็นวา 
  ยังนาจะมีความจําเปนอยูท่ีวาเปนการประชาสัมพันธ เพ่ือใหพ่ีนองประชาชน 
  ไดทราบขอมูลขาวสารหรือเก่ียวกับเรื่องกองงานตาง ๆ ของเทศบาลนครระยอง  
  สวนอีกเรื่องหนึ่งท่ีวาคาวัสดุสํานักงานปท่ีแลวตั้งไว จํานวน 9 แสนกวาบาท  
  ปนี้เหลือ จํานวน 690,000 บาท ทานดูใหดีนะครับ ไมมีปฏิทินนะครับ  
  ปนี้เรางดทําปฏิทิน เนื่องจากเกรงวาจะมีการทักทวงอะไรตาง ๆ เพราะหากมี 
  การทักทวงก็จะตองตัดงบประมาณออกไป และเพ่ือความสบายใจของทุกฝาย   
  เม่ือมีการทักทวงมาเราก็ตองเชื่อฟง เราก็เลยตัดงบประมาณสวนนี้ออกไป  
  เราก็ลดรายจายบางรายการออกไปเล็กนอย จึงเหลืองบประมาณ  
  จํานวน 690,000 บาท จึงกราบเรียนใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได 
  รับทราบโดยท่ัวกัน ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไป
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา  

นายสมชาย แสงสุขขา  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย แสงสุขขา  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 เราไดประชุมกันมาเปนเวลาพอสมควรแลว  

  ผมขออนุญาตครับทานประธานสภาเทศบาล ผมขอเสนอใหพักการประชุมครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เม่ือสักครูทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ ยกมือครับ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ  

นายบุญปลูก ณีวงษ  - ผมก็กําลังจะนําเสนอเหมือนท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา  
สมาชิกสภาเทศบาล    เสนอครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา เสนอพักการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    ผมขอผูรับรองดวยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  )  

- รับรองถูกตองครับ ผมขอพักการประชุม 10 นาที   

  (  -พักการประชุม 10 นาที-  )  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                      ทานรองนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ทานสื่อมวลชนและผูเขารวม 

  การประชุมทุกทาน ผมขอดําเนินการประชุมตอครับ ขณะนี้เรากําลังพิจารณา 
  ถึงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองวิชาการ 
  และแผนงาน สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคอภิปรายขอเชิญครับ  
  เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ สุรนารถ  
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นายอนุสรณ สุรนารถ  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานทองถ่ินจังหวัด  
สมาชิกสภาเทศบาล    ทานคณะผูบริหารทุกทาน ผมนายอนุสรณ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล  

  นครระยอง เขต 4 ทานประธานสภาเทศบาลครับ ในกองวิชาการและ 
  แผนงานในสวนท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล  
  ไดอภิปรายไปแลว คือ คาจางผลิตรายการโทรทัศน จํานวน 990,000  
  คาเชาระบบโครงขายเสียงตามสายเอกชน จํานวน 600,000 และคาเชา 
  ชองรายการโทรทัศน จํานวน 480,000 บาท เม่ือรวมกันแลวก็ประมาณ  
  2,070,000 บาท ซ่ึงลดลงไป ไมทราบวาดวยเหตุใด แตเทาท่ีผมดูในขอท่ี 2  
  คาเชาระบบโครงขายเสียงตามสายเอกชน จํานวน 600,000 บาท ผมมองด ู
  แลววาไมคอยคุมคา เพราะเทาท่ีผานมาไมวาจะเปนประธานชุมชนก็ดี  
  คณะทานสมาชิกสภาเทศบาลก็ดี ท่ีแจงไปยังผูดูแลรับผิดชอบ ไมคอยใสใจ 
  ท่ีจะลงไปแกไข คือในเม่ือเสียงตามสายเสียบอย ๆ และแจงไปก็ไมไดลงไป 
  แกไขปรับปรุงแตอยางใด ผมจึงตองการสอบถามวาตั้งงบประมาณไว  
  จํานวน 600,000 บาท อยางท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณทศพร   
  รติยานุวัฒน ไดอภิปรายไปเม่ือสักครูวาไมครบถวนในเขตเทศบาล  
  และทานสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ในเขต 4 ผมไดเคยขอขยายไป  
  5 - 6 เดือนแลวก็ยังไมไดเพ่ิม จึงตองการจะฝากทานผูบริหารในเรื่องนี ้
  ใหตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งวาจะคุมคาหรือไมท่ีเทศบาลเราลงทุนไป  
  จํานวน 600,000 บาท ในเรื่องเสียงตามสาย ขอบคุณครับ 
  ทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไป  

(  -ไมมี-  ) 

- หากยังไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายเก่ียวกับกองวิชาการและ 
  แผนงานแลว ผมจะขอขามไปสํานักการคลัง ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใด 
  ประสงคจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจายประจําป 
  งบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักการคลัง ขอเชิญครับ  

(  -ไมมี-  ) 

- หากยังไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสงสัยเก่ียวกับสํานักการคลัง  
  ผมจะขามไปกองการศึกษา สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถาม 
  หรืออภิปรายถึงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  
  ของกองการศึกษาขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  
  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน มโนพรศิริกุล  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ทานประธานสภาเทศบาลครับ ในเรื่องของกองการศึกษางบประมาณรายจาย 
  ประจําปงบประมาณ 2560 มีการตั้งงบประมาณไวจํานวนท้ังสิ้น  
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  272,450,800 บาท ซ่ึงผมไปเปรียบเทียบกับป 2559 ท่ีตั้งงบประมาณไว    
  จํานวน 292,433,300 บาท ซ่ึงตัวเลขลดลงประมาณ 20 ลาน ท่ีนี้เรามาด ู
  ในรายละเอียดของกองการศึกษา มาดูแลววาอยางเม่ือสักครูท่ีไดกราบเรียน 
  ทานประธานสภาเทศบาลแลววามีการตั้งงบประมาณลดลงไปประมาณ  
  20 ลานบาท ผมจึงกลับมาดูวาในรายละเอียดนั้นมีอะไรลดลงไปหรือไม  
  หรือวาเราตัดอะไรลงไปบาง สิ่งท่ีผมสังเกตดู เปรียบเทียบดูกับงบประมาณ 
  ปท่ีแลว ซ่ึงตั้งไวมากกวา จํานวน 20 ลานบาท สิ่งท่ีลดลงไปของปนี้คือ 
  ในเรื่องของท่ีดินและคากอสราง คือลดลงไป 33 ลานบาท หมายถึงอะไร  
  หมายถึงวางบของป 2559 ท่ีเราตั้งไวนั้น เปนคากอสรางอาคารเรียน 
  ท่ีโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง แตปนี้ไมมี เพราะฉะนั้นถาเรามาดู 
  โดยหักลบกันวาปนี้คากอสรางไมมี 33 ลานบาท โดยหักออกไป แตวาเรา 
  ตั้งงบประมาณลดลงไป 20 ลานบาท แปลวาเราตั้งงบเพ่ิมมาของ 
  กองการศึกษาอีกจํานวน 13 ลานบาท สวนรายละเอียดนั้นขออนุญาต 
  ทานประธานสภาเทศบาลเปดไปท่ีหนา 192 ผมขออนุญาตดูเปนแตละ 
  โครงการไป เนื่องจากวากองการศึกษามีงบประมาณคอนขางมาก  
  และมีโครงการคอนขางมาก จึงตองขออนุญาตทานประธานสภาเทศบาล 
  วาตองขอเปดไปทีละโครงการ ในหนา 192 นั้นโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้งงบประมาณไว 1 ลานบาท สําหรับป 2559  
  ตั้งงบประมาณไว จํานวน 1,530,800 บาท จะเห็นไดวางบประมาณลดลงไป  
  จํานวน 530,000 บาท แปลวาอะไรครับทานประธานสภาเทศบาล  
  แปลวาโครงการท่ีจะมาพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเรา 
  ถูกตัดทอนลงไป ทีนี้ในการอบรมสัมมนาตาง ๆ ก็อาจจะนอยลงไป ซ่ึงผมก็ไม 
  แนใจวาคุณภาพของเราจะไดดีเหมือนเดิมหรือไม สวนโครงการตอไป  
  คือ ในหนาท่ี 193 เปนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 800,000 บาท  
  ในรายละเอียดก็คงจะมีการบรรยายวาเพ่ือใชเปนคาใชจายโครงการการ 
  พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระหวางเทศบาลกับหนวยงานทางการศึกษาอ่ืน ๆ  
  เปนคาใชจายตาง ๆ สิ่งท่ีตองการจะกราบเรียน และสอบถามคือวาผมลองไป 
  เปดดูในปงบประมาณ 2559 โครงการการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไมมี  
  แตวาปนี้มีการตั้งเพ่ิมมา หรือผมอาจจะเขาใจผิดหรือไมก็ไมทราบวาเปน 
  โครงการเปลี่ยนชื่อหรือไม อันนี้ตองขอใหชี้แจงดวยวาเปนอยางท่ีผมเขาใจ 
  หรือไม และประเด็นตอไป ในหนาท่ี 194 บอกไววาเปนแผนงานการศาสนา 
  วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา 
  วัฒนธรรม และนันทนาการ ตั้งงบประมาณไวจํานวนท้ังหมด 7,787,600 บาท  
  และในป 2559 ตั้งไว จํานวน 7,288,300 ลดลงไปประมาณเกือบหาแสนบาท  
  ซ่ึงในรายละเอียดจะขออนุญาตทานประธานสภาเทศบาลมาดูในรายละเอียด 
  ในหนาท่ี 195 ท่ีผมไดตั้งขอสังเกตไวในเรื่องของคาวัสดุสํานักงาน อยางท่ีได 
  กราบเรียนถามทานนายกเทศมนตรีในเรื่องของคาวัสดุสํานักงานของ 
  กองวิชาการและแผนงานไดลดลงไป ซ่ึงทานนายกไดตอบมาวาปนี้ลดลงไป  
  เพราะไมมีปฏิทิน ซ่ึงก็เขาใจได แตในเรื่องของวัสดุสํานักงานของ 
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  กองการศึกษา ซ่ึงตั้งไวเปนคาวัสดุ จํานวน 1,132,000 บาท เปนวัสด ุ
  สํานักงาน จํานวน 900,000 บาท ซ่ึงเทากับป 2559 สิ่งท่ีผมตั้งขอสังเกต 
  คือจะไมมีการลดคาใชจายตรงนี้ไปเลย จึงตองการจะสอบถามตรงนี้วามีสิ่ง 
  ท่ีเพ่ิมเติมอะไรหรือไม ในลําดับตอไปขอใหทานประธานสภาเทศบาลเปดไป 
  ท่ีหนาท่ี 198 โครงการกิจกรรมเก็บตัวจัดสงนักกีฬากรีทาเขารวมการแขงขัน 
  กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ปนี้ตั้งไวจํานวน  
  1,400,000 บาท ผมไปเปดดูในงบประมาณปท่ีแลว โครงการเดียวกันตั้งไว  
  จํานวน 2,000,000 บาท ดูแลวเหมือนวาจะตั้งงบประมาณลดลงไป  
  แตในรายละเอียดของปท่ีแลว จะมีการแขงขันฟุตบอลสงกรานต จํานวน 350,000 บาท  
  กับการแขงขันกีฬานักเรียน จํานวน 250,000  รวม 2 รายการ  
  คือ 600,000 บาท และเม่ือเอา 2 รายการ นี้มาหัก ก็คือจํานวนเทาเดิม  
  ไมมีการลด สิ่งท่ีตองการจะกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลสอบถาม 
  วาในปนี้เราจะไมมีการแขงขันกีฬาสงกรานตถูกตองหรือไมครับ และกีฬา 
  นักเรียนก็จะไมมี ถาใชก็ไมเปนไรนะครับ คือตัวเลขมันฟองออกมาอยางนี้  
  ซ่ึงผมอาจจะเขาใจผิดหรือไม ตองใหผูบริหารกลับมาดูวาเปนอยางท่ีผมเขาใจ 
  หรือไม อีกโครงการหนึ่งในหนาเดียวกัน ในหนา 198 โครงการกิจกรรมวัน 
  เด็กแหงชาติ ตั้งงบไว จํานวน 500,000 บาท โครงการนี้ในป 2559  
  ตั้งงบประมาณไว จํานวน 700,000 บาท จะเห็นวาลดลงไป  
  จํานวน 200,000 บาท และเม่ือผมพลิกไปดูในงบประมาณของป 2558  
  ตั้งไวจํานวน 550,000 บาท ถาเทียบกับปนี้ก็ลดลงไปอีก 50,000 บาท  
  เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีตองการจะกราบเรียนคืองานวันเด็กก็ลดลงไปใชหรือไมครับ  
  ในเรื่องของงบประมาณตัวนี้ผลงานออกมาจะไดเหมือนเดิมหรือไม ตองกราบเรียน 
  สอบถามทานประธานสภาเทศบาล ตอไปในหนาท่ี 199 โครงการการแขงขัน 
  กีฬาสงเสริมสุขภาพเทศบาลนครระยอง ตั้งงบประมาณไว จํานวน 350,000 บาท  
  โครงการนี้ในป 2559 ก็ไมมี สิ่งท่ีตองการจะกราบเรียนคือโครงการนี้ 
  เปนการจัดการแขงขันกีฬาสงเสริมสุขภาพ โดยจัดใหกับใคร ถึงตองมีการ 
  ตั้งงบประมาณไวสําหรับปนี้  ซ่ึงอีกสักครูทางผูบริหารก็คงจะไดตอบคําถาม 
  ของผมอีกครั้งหนึ่ง ในชวงแรกผมตองการจะกราบเรียนทานประธานสภา 
  เทศบาลเพียงเทานี้กอน ในสวนของกองการศึกษา ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบา 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาทานตอไปครับ เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวม 
      การประชุมทุกทาน ผมตองขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีไดสอบถาม  

  เก่ียวกับเรื่องกองการศึกษาเก่ียวกับเรื่องคาใชจายตาง ๆ จะขอตอบทีละเรื่อง      
  ยอนหลังท่ีถามมาครั้งสุดทายเลยวากีฬาสงเสริมสุขภาพนั้น เดิมเราตั้งไวอยู 
  ในโครงการ จํานวน 1,400,000 บาท ทําไมถึงลดลง คือปท่ีแลวตั้งไว  
  จํานวน 2,000,000 บาท ลดลงไปประมาณ 6 แสนบาท เนื่องจากวา  
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  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ไดถามวาประเพณีสงกรานตทําไม 
  ถึงจะตองมีกีฬา เราเลยตัดตรงนั้นออกมา แลวเราจึงตั้งชื่อโครงการกีฬา 
  สงเสริมสุขภาพเพ่ือเลี่ยงไป ไมเชนนั้นก็จะไมมีกีฬา หากวาเอาไปพวงคําวา 
  สงกรานต ประเพณีสงกรานต สงกรานตก็คือ สงกรานตนะครับ  
  เม่ือมาเชนนั้นเราก็ตองเปลี่ยนโครงการข้ึนมาใหม อันนี้ชี้แจงใหสมาชิก 
  สภาเทศบาลไดรับทราบ วาเหตุใดทําไมถึงตองตัดหลาย ๆ อยางลดลง  
  อยางเชน วันเด็กเราก็ลดลงเชนกัน สตง ก็ไดทักทวงมาวาอันนี้ไมได   
  อันนี้ขยายไมได ทีนี้เราก็ตองลดงบประมาณลงเอาเทาท่ีเราจะทําได แตคิดวา 
  ถึงแมวาจะลดลงแตผมก็ยังม่ันใจวาโครงการวันเด็กก็ยังคึกคักเหมือนเดิม  
  เพราะวาเราไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนคอนขางมาก จึงกราบเรียน 
  ใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ หากตรงไหนไมครบถวนก็ใหเพ่ือน 
  สมาชิกสภาเทศบาลทักทวงอีกครั้ง ในเบื้องตนจึงขอกราบเรียนทาน 
  ประธานสภาเทศบาลไวแคนี้กอน ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน มโนพรศิริกุล ครับ  

นายวิโรจน มโนพรศิริกุล  - เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมวิโรจน มโนพรศิริกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ขอบคุณครับทานประธานสภา  

  เทศบาล ขอบคุณผานไปยังทานนายกเทศมนตรีดวยท่ีมาชี้แจง ผมเห็นดวย 
  ท่ีทานนายกเทศมนตรีไดบอกวาบางครั้งเราอาจจะตัดงบประมาณลงไป  
  แตผลงานออกมาก็นาจะเหมือนเดิม ซ่ึงผมวาก็ถูกตองในยุคสมัยนี้ เพราะวา 
  เนื่องจากวาทําไปตามนโยบายของรัฐบาล เศรษฐกิจปนี้ก็อาจจะไมคอยด ี
  เทาไรนัก ดังนั้นงบประมาณอันไหนประหยัดไดเราก็ควรจะประหยัด  
  ผลงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมท่ีออกมาก็นาจะใหเหมือนเดิมหรือวาให 
  ใกลเคียงแบบเดิม ทานประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีขอสงสัยตอไปอีก 
  คือในเรื่องของกองการศึกษา ขอใหทานประธานสภาเทศบาล เปดไป 
  ท่ีหนา 203 สวนใหญจะอยูในหมวดของแผนงานของศาสนาวัฒนธรรม  
  และนันทนาการ โครงการท่ี 1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและงาน 
  กอพระเจดียทราย ตั้งงบประมาณปนี้ไว จํานวน 400,000 บาท ผมพลกิไป 
  ดูของปท่ีแลว คือป 2559 งบประมาณประเพณีสงกรานต ตั้งไวจํานวน  
  920,000 บาท ลดลงไป 520,000 บาท ดีนะครับ เพราะวาอยางท่ีได 
  กราบเรียนไปวาถาเราลดลงไป แตผลงานออกมาดี หรือเทาเดิม หรือจะนอย 
  กวาเดิมเล็กนอย ก็เปนการประหยัดงบประมาณ ซ่ึงเปนไปตามนโยบาย 
  ของรัฐบาล และอีกโครงการหนึ่ง โครงการท่ี 2 คือ โครงการจัดงานสืบสาน 
  ประเพณีลอยกระทง ซ่ึงตั้งงบประมาณไว จํานวน 800,000 บาท  
  สวนในป 2559 ตั้งงบประมาณไว จํานวน900,000 บาท ซ่ึงลดลงไปอีก  
  100,000 บาท ซ่ึงตามท่ีไดกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล คือผมวาดีครับ  
  มีการตัดงบประมาณลงไป สวนโครงการท่ี 3 โครงการภูมิบุรีศรีระยอง  
  ตั้งงบประมาณไว จํานวน 1,250,000 บาท โครงการนี้หากพลิกไปด ู
  งบประมาณในป 2559 ก็ไดเทากับ 1,250,000 บาท เทาเดิม ขอสังเกต 
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  ของผมตรงนี้ครับทานประธานสภาเทศบาลวา 2 โครงการ ท่ีผมไดกลาวมา 
  เม่ือสักครู คือ โครงการสงกรานตก็ดี ลอยกระทงก็ดี คือมีการตัดงบประมาณลงไป  
  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตตัดงบประมาณไป 500,000 บาท  
  และโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ตัดงบประมาณไป  
  100,000 บาท โครงการภูมิบุรีศรีระยอง ไมไดตัดงบประมาณเลย  
  ซ่ึงถาถามวาประเพณีสงกรานตก็ดี ลอยกระทงก็ดี คือวัฒนธรรมประเพณี 
  ของไทย ซ่ึงเราคงปฏิเสธไมได คงตองจัดเหมือนเดิม โดยลดงบประมาณลงไป 
  เล็กนอย ก็คงไมเปนไร แตก็ยังตัด แตโครงการภูมิบุรีไมไดเปนโครงการ 
  วัฒนธรรมและประเพณีของไทย ซ่ึงเปนโครงการของเทศบาลท่ีริเริ่มข้ึนมา 
  ประมาณ 10 กวาปนี้เอง เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีตองการจะกราบเรียนทานประธาน  
  สภาเทศบาลคือวาผมสงสัยวาความจริงไหน ๆ ก็ตัดลดงบประมาณลงไปแลว  
  ก็ควรจะลดลงไปใหเหมือนกัน ผมวาโครงการภูมิบุรีศรีระยอง จัดแค 2 วัน  
  1,250,000 บาท ถาตัดงบประมาณออกไปบางผมคิดวาคุณภาพของงาน 
  ก็คงจะไมนอยกวาเดิมเทาไร บังเอิญผมมีตัวเลขท่ีตองการจะกราบเรียน 
  ทานประธานสภาเทศบาล วาในเรื่องของโครงการของกองการศึกษานั้น  
  ผมจะเปรียบเทียบอยู  3 - 4 โครงการ ใหฟงครับ โครงการท่ี 1 คือ  
  อยางเชนโครงการภูมิบุรีศรีระยอง ถายอนหลังกลับไป ป 2559 อยางท่ีผม 
  กราบเรียน คือ งบประมาณ จาํนวน 1,250,000 บาท เทาเดิม ป 2558  
  จํานวน 1,250,000 บาท ป 2557 จํานวน 1,250,000บาท สังเกตดูจะ 
  เห็นวาโครงการนี้ไมไดมีการตัดงบประมาณลงไปเทาไร  สวนงานลอยกระทง  
  ผมกลับไปดูวา ปนี้ ตั้งงบประมาณไว จํานวน 800,000 บาท ป 2559  
  ตั้งงบประมาณไว จํานวน 900,000 บาท และป 2558 ตั้งงบประมาณไว  
  จํานวน 850,000 บาท งานสงกรานตปนี้ตั้งงบประมาณไว จํานวน 400,000 บาท  
  ป 2559 ตั้งงบประมาณไว จํานวน 920,000 บาท และป 2558  
  ตั้งงบประมาณไว จํานวน 870,000 บาท ทุกโครงการท่ีผมกลาวมานี้  
  ไดมีการตัดงบประมาณลดลงไป ๆ แตวาโครงการภูมิบุรีศรีระยองก็ไมไดลดลงไป  
  แตสิ่งท่ีผมตองการจะกราบเรียน และผมไดคิดแลวคิดอีกวา และผมไดมองหา 
  และก็เปดหา วาโครงการวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ซ่ึงเปนโครงการ 
  ท่ีพ่ีนองชาวระยองโดยเฉพาะอยางยิ่งเทศบาลเราก็จัดมาทุกป  มากบาง  
  นอยบาง แตปนี้ทําไมโครงการงานวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ซ่ึงถือวา 
  เปนมหาราชองคหนึ่งของประเทศไทย มีความสําคัญกับประเทศไทย  
  เพราะพระองคเปนผูทรงกอบกูเอกราชของไทยเรา เปนแหลงทองเท่ียวท่ี 
  พ่ีนองหรือนักทองเท่ียวมาจังหวัดระยองสวนใหญก็มาไหวพระเจาตากสินมหาราช  
  แตปนี้ผมสงสัย และไดเปดดูหลายหนาแลววาปนี้ไมมีงบประมาณงานวัน 
  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเลย ขอสังเกตของผมคือปท่ีแลวเทศบาลเราได 
  ตั้งงบประมาณไว จํานวน 20,000 ป ป 2558 ตั้งงบประมาณไว  
  จํานวน 50,000 บาท และคอย ๆ ลดลงมาจนในปนี้หายไป จึงไมคอยสบายใจเทาไร 
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  ในเรื่องของโครงการนี้ ผมไดดูโครงการตาง ๆ จึงเกิดขอสงสัย และตองการ 
  สอบถามทานผูบริหารวามีความคิดอยางไรบาง ไหน ๆ ก็จะตัดงบประมาณก็ 
  ควรตัดใหเหมือนกัน เพราะวาเนื้องานท่ีออกมาก็คงไมไดแตกตางกันเทาไร  
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล                    เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวม 
      การประชุมทุกทาน ตองขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีไดสอบถาม  

  เก่ียวกับเรื่องงบประมาณในหลาย ๆ โครงการ โครงการประเพณีสงกรานต  
  และงานกอพระเจดียทราย ในปท่ีแลวเราตั้งงบประมาณไว จํานวนเกาแสน 
  กวาบาท ซ่ึงในปท่ีแลวปรากฏวาการทองเท่ียวไดเขามารวมกับเทศบาล 
  นครระยอง อุดหนุนงบประมาณใหเทศบาลเรามา ในปนี้เทศบาลเราจึง 
  ตั้งงบประมาณลดลงไปประมาณ 5 แสนกวาบาท เนื่องจากวา กสท.  
  จะเขามารวมกับเราแลว เรื่องงานประเพณีสงกรานต และงานกอพระเจดียทราย  
  สวนเรื่องโครงการภูมิบุรีศรีระยอง กสท. ไมเขา จึงคงตองใชงบประมาณ 
  เทาเดิม สวนเรื่องโครงการลอยกระทงเทศบาลเราไดรวมกับหอการคา  
  เราพยายามใหหอการคาไดรับภาระไปบาง วาใหหอการคาชวยดูตรงไหนไดบาง  
  หากตัวไหนท่ีหอการคาสามารถรับภาระเราไปได เราก็จะลดงบประมาณ 
  ของเทศบาลเราลงไปเรื่อย ๆ สวนเรื่องงานสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชท่ีเรา 
  เคยไดตั้งงบประมาณไว จํานวน 20,000 บาท แลวทําไมปนี้จึงหายไป  
  ขอกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลวา องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ไดขอรับเปนแมงานท้ังหมดเลย โดยขอรับจัดงานรวมกับจังหวัดท้ังหมด  
  เทศบาลนครระยองเพียงแตไปรวม เชน อาจจะอัญเชิญพระพุทธอังคีรส 
  เพ่ือไปรวมในงานวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  จึงกราบเรียนให 
  สภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ไดทราบ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไป  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณชลัช  รุจิพัฒนพงศ  

นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ  - ขอบคุณทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาลผานไปยัง
สมาชิกสภาเทศบาล    ทานผูบริหาร ผมมีขอสงสัย คือหนา 181 คาพัดลมเพดานไมนอยกวา  

  18 นิ้ว ผมวาอาจจะเขียนผิดหรือไมครับ เพราะวาพัดลมเพดานนั้น  
  จะมีขนาด 36 นิ้ว 48 นิ้ว 56 นิ้ว คือจะไมมีขนาด 18 นิ้ว หากจัดซ้ือไมได 
  จะลําบาก และขอยอนไปสํานักการคลัง หนา 166 วัสดุคอมพิวเตอรท่ีตั้ง 
  งบประมาณไว จํานวน 550,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสด ุ
  คอมพิวเตอร เชน แผน หรือจานบันทึกขอมูล ซ่ึงอันนี้ดูแลวเหมือนจะเปน 
  อะไหล แตทําไมไปตั้งงบประมาณไวสูง ไมทราบวาจะผิดพลาดหรือไม  
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณชลัช  รุจิพัฒนพงศ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย แสงสุขขา  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมไดฟงทานสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณวโิรจน  มโนพรศิรกุิล อภิปรายเรื่องงบประมาณของโครงการภูมิบุรีศรีระยอง  
  ผมก็ยังติดใจอยู เพราะวาโครงการนี้ตั้งแตงบประมาณ จํานวน 800,000 บาท  
  และก็มาเปน จํานวน 1,000,000 บาท และก็ข้ึนเปน จํานวน 1,200,000 บาท  
  ขณะนี้ข้ึนเปน จํานวน 1,250,000 บาท โครงงานหรือการแสดงผมวา 
  ก็เหมือนเดิม ทานเคยสังเกตหรือไมครับ สินคาอาจจะแพงกวาเดิมดวยซํ้าไป  
  มีแตคนบนกันท้ังนั้น ไมไดดีกวาเดิม ผมเห็นดวยตามทานสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล อภิปรายวานาจะตัดงบประมาณลดลงบาง  
  เพราะเห็นวางบประมาณอ่ืนตัดลดลงไปได อยางเชนประเพณีลอยกระทง  
  ทุกปซุมท่ีสวนศรีเมือง ชุมชนไดประมาณ 10 ซุม แตมีพอคาคนอ่ืน ๆ  
  ขายเต็มไปหมด ถามวาทานเก็บคาซุมเขาดวยหรือไม และรายรับมีหรือไม  
  โครงการภูมิบุรีไมใชวาเราจัดแหงเดียวนะครับ แตจะมีของจังหวัดซ่ึงจัด 
  ปละ 3 ครั้ง คือจัดท่ีเมืองเกา ซ่ึงก็เหมือน ๆ กัน ผมวาซํ้าซากครับ  
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  
สมาชิกสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณอนุสรณ  สุรนารถ  

นายอนุสรณ  สุรนารถ  - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานทองถ่ินจังหวัด คณะผูบริหารทุกทาน   

  ผมนายอนุสรณ  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  
  ทานประธานสภาเทศบาลครับ ในหนา 192 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ 
  บุคลากรทางการศึกษา ปท่ีแลวไดตัดงบประมาณลงไปตามท่ีทานสมาชิกสภา 
  เทศบาล คุณวิโรจน มโนพรศิริกุล กลาวมา และยังมีการตัดทอนงบประมาณ 
  ในสวนของวันครู ท่ีเทศบาลเราก็มีบุคลากรครูอยูเปนจํานวนมาก และก็มีการ 
  จัดวันครู เทศบาลไดเคยตั้งงบประมาณไวใหปท่ีแลว จํานวน 100,000 บาท  
  ปนี้ไมมีครับ เหมือนกับโครงการวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ก็คงหมด 
  กําลังใจกันแลวหรือไมครับครูเทศบาล และหนาท่ี 203 โครงการสืบสาน 
  ประเพณีลอยกระทงท่ีทาน้ําสวนศรีเมือง พอดีวาผมอยูในเขต 4 พอดี   
  คือเดิมปแรก ๆ ตั้งงบประมาณไว จํานวน 600,000 บาท และก็มา  
  ตั้งงบประมาณเปน จํานวน 650,000 บาท และเม่ือปท่ีแลว ตั้งงบประมาณไว  
  จํานวน 900,000 บาท ผมดูแลววาเหมือนกันทุกป ไมเห็นมีอะไรท่ีพิเศษ  
  แตท่ีสําคัญคืออาหารแพงข้ึน ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย   
  แสงสุขขา อภิปรายไปเม่ือสักครู ท่ีสําคัญคือรายไดไมไดเขาเทศบาล เขาใจวา 
  มีการเชาซุมจําหนายอาหาร ในแตละจุดท่ีมีอาหารจําหนาย เราก็ไมไดรายได 
  จากตรงนี้เพ่ิมข้ึน มีแตจายปหนึ่ง 800,000 บาท หรือ 900,000 บาท  
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  นาจะมีการตัดงบประมาณตรงนี้ลงไปบางก็ได เพราะวาผูท่ีมารวมกิจกรรม 
  มีแตบุคลากรของเทศบาลเราท้ังนั้น สวนใหญก็จะเปนดนตรีเทศบาล  
  ดนตรีชุมชน แลวโครงการนี้ยังมาพวงกับการประกวดรองเพลงลูกทุงอีก  
  จากตรงนั้น จํานวน 800,000 บาท ไปพวงตรงนี้อีก จํานวน 200,000 บาท  
  ยอนกลับไปท่ีโครงการประกวดรองเพลงไทยลูกทุง มาข้ึนเวทีเดียวกัน  
  และไปตัดสินเอาในงานภูมิบุรีศรีระยอง จํานวน 200,000 บาท ผมขอฝาก 
  ไววาการตั้งงบประมาณนั้น คือไปฝากตรงโนนบาง ฝากตรงนี้บาง ก็สิ้นเปลือง 
  โดยใชเหตุ และเทศบาลเรามีความจําเปนตองใชจายงบประมาณในดานอ่ืน  
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาลครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล  

นายไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาลครับ ผมนายไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ในสวนท่ีไดรับฟงจากสมาชิกสภาเทศบาลหลายทานท่ีไดอภิปรายมานั้น  

  โดยเฉพาะทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล ขออนุญาตเอยนาม  
  คือทุกทานท่ีผานมา ทุกโครงการท่ีมีการอภิปรายนั้น ผมฟงและจับน้ําเสียงด ู
  วาทุกทานมีเหตุผลท่ีมาท่ีไปท้ังสิ้น ในกรณีนี้ผมตองการจะใหหลายทานได 
  คํานึงวาในสิ่งท่ีหลายทานอภิปรายมา ตองการจะใหมองวาโครงการไหน 
  ควรจะใหความสําคัญมาก ความสําคัญนอย ยกตัวอยางเชน โครงการลอยกระทง  
  โครงการงานประเพณีสงกรานต ท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน   
  มโนพรศิริกุล ไดชี้แจงใหเห็นวามันมีความจําเปนในสวนของประเพณี 
  วัฒนธรรม เพราะฉะนั้นเรื่องงบประมาณผมวาไมใชประเด็นสําคัญ ท่ีสําคัญ 
  คือถาใชแลวคุมคา ผมก็วาดีครับ สวนสําหรับงานภูมิบุรีศรีระยอง เทาท่ีเห็น 
  มาหลายทานคงจะทราบดีวาเปนอยางไร และความคุมคามันอยูตรงไหน  
  ตองการใหพวกเราชวยนําไปคิดดวยนะครับ เพราะวาเทาท่ีฟงมาผมวา 
  ทุกทานก็มีเหตุผลท้ังนั้น และคณะผูบริหารดวยนะครับ ขออนุญาตนําเสนอ 
  เพียงเทานี้ ขอบคุณมากครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณอําไพ วงเวียน  

นางอําไพ วงเวียน  - ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่ีเคารพ ทานทองถ่ินจังหวัด ทานคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล  

  ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางอําไพ วงเวียนสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  เขต 1 ในสวนของโครงการภูมิบุรีศรีระยองไมตองถึงขนาดตองตัดออกหรอกคะ  
  มันโหดรายเกินไป แตวาใหกลับไปพิจารณาใหมวาจะลดลงเล็กนอยไดหรือไม  
  และใหคุณภาพงาน เนื้องานดีกวาเดิม หรือเทาเดิม ในสวนท่ีดิฉันตองการ 
  จะสอบถามทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังผูบริหาร คือ ในสวนของ 
  กองการศึกษา ตองการทราบวา ในหนาท่ี 201 ในสวนของครุภัณฑอ่ืน ๆ  
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  คาเครื่องออกกําลังกาย เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือจักรยานไฟฟา จํานวน 10 เครื่อง  
  ในสวนของรายละเอียดตาง ๆ ไมตองพูดถึง แตตองการทราบวาจักรยานไฟฟา  
  จํานวน 10 เครื่อง นั้น เอาไปไวท่ีไหนบาง ไวตามโรงเรียนหรือท่ีไหน  
  แลวของเกาเคยมีหรือไม มันเสียหายหรือมันชํารุดอะไรอยางไร ทําไมถึงตอง  
  มีการจัดซ้ือใหมอีก 10 เครื่อง รบกวนทานประธานสภาเทศบาลเพียงเทานี้  
  ขอบคุณคะ 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ วงเวียน  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวม 
      การประชุมทุกทาน ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเปนหวงเก่ียวกับ 

  เรื่องงบประมาณ ตองกราบเรียนในเบื้องตนเลยวาท่ีสมาชิกสภาเทศบาล 
  ไดสอบถามเรื่องจักรยานไฟฟา อันนี้ซ้ือไวทดแทนของเกาท่ีชํารุด ท่ีชั้นบน 
  หองสมุด ขอกราบเรียนใหทานสมาชิกไดทราบ สวนบางเรื่องอยางเชน  
  ประเพณีโครงการภูมิบุรีศรีระยอง ตั้งงบประมาณไว 1,250,000 บาท  
  หากทานสมาชิกสภาเทศบาลไดรับเปนกรรมการโดยเขามารวมประชุม  
  และทานลองดูนะวาตัวไหนไมเหมาะสม คือควรจะใชเงินเทาไร ทานตัดตรงนั้น 
  เลยก็ได ผมก็ตองการจะตัดงบประมาณลง แตปจจุบันคาใชจายคอนขางสูง  
  โดยเฉพาะการไปจางการแสดงดนตรีสุนทราภรณ ซ่ึงก็แพงข้ึน ยกตัวอยาง 
  รายการคุณพระชวย โยง นงค พวง จาํนวน 3 คน ราคาปจจุบันนี้แทบจะ 
  จางไมไหว ปจจุบันราคากระโดดข้ึนไปถึงเกือบ 200,000 บาท บางครั้ง 
  เทศบาลเราตั้งงบประมาณไว เราไปลงทุนตรงนี้มาก ดังนั้นชาวบาน 
  เคาตองการ คือหากวาเราจัดงานโดยไมมีอะไรเลย ชาวบานก็จะตําหนิเอา  
  ซ่ึงมีความจําเปนท่ีจะตองตั้งงบประมาณเขาไปใชจายในเรื่องนี้ ก็แตละอยางนั้น 
  ตองใชเงินท้ังนั้น อยางท่ีเราเคยอุดหนุนชุมชนไป ชุมชนบอกแคนี้นอย 
  ไมสามารถท่ีจะมารวมงานได ตองมาขอเพ่ิม เทศบาลเราก็ตองใหไป มันเปน  
  เหตุจําเปนท้ังนั้นเลย ครั้นวาจะไมจัดงานภูมิบุรีศรีระยองเลย ถาหากเราพูด 
  วาเราจะยกเลิกเลยนั้น ผมคิดวาสมาชิกสภาเทศบาลคงไมยอม เพราะวางาน 
  ภูมิบุรีศรีระยองนั้นจะมายกเลิกไปเลย ผมวาเปนไปไมได ใครจะทนรับเสียง 
  ตอบคําถามไดวายกเลิกเพราะอะไร จริงเราก็ตองการจะลดงบประมาณ  
  ลง แตดูแลวมีคาใชจายท้ังนั้น แตกองการศึกษาตั้งงบประมาณไว  
  จํานวน 1,250,000 บาท หากทานเวลาเขามาประชุมการจัดงาน  
  ทานจะแนะนําวาตัวนี้แคเทานี้ก็พอ หรือวาเหลือก็ไมเปนไร คือหากเหลือ 
  ก็จะไปเปนเงินเหลือจายปลายป จึงตั้งงบประมาณเพ่ือ เอาไปจัดโครงการ 
  ใหมได จึงตองการจะกราบเรียน คือถาหากวางบประมาณไมพอแลวไป 
  จัดงาน เงินไมพอก็เหมือนไปบังคับตัวเอง คือบังคับตัวเองใหบีบงานใหดอย  
  ลงมาอีกเล็กนอย จึงตองการจะกราบเรียนใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 
  ไดรับทราบ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิรกุิล  

นายวิโรจน  มโนพรศิรกุิล  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผูทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ทานประธานสภาเทศบาล อยางท่ีผมไดกราบเรียนทานประธาน 
  สภาเทศบาลในเบื้องตนวาในงบประมาณของกองการศึกษาคอนขางจะมาก  
  เพราะดูแลโรงเรียน จํานวน 6 โรงเรียน และก็ยังมีโครงการตาง ๆ  
  อีกจํานวนมาก ดังนั้นจึงตองมีคําถามมากหนอย จึงกราบเรียนไวเบื้องตน  
  คือถามมากก็เพ่ือความกระจาง และเพ่ือใหทางทานผูบริหารไดตอบคําถาม  
  ซ่ึงบางครั้งพ่ีนองประชาชนอาจจะสงสัย หรืออาจจะไมเขาใจ ซ่ึงผมก็เปน 
  ตัวแทนก็ตองสอบถามเพ่ือความกระจาง และใหทางทานผูบริหารไดตอบ  
  สิ่งท่ีผมตองการจะกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลสอบถามไปยัง 
  ผูบริหาร คือ ในหนาท่ี 192 โครงการพัฒนาความรูและทักษะการใช 
  ภาษาตางประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง ตั้งงบประมาณไว  
  6,000,000 บาท สวนในป 2559 ไดตั้งงบประมาณไว จํานวน 6,000,000 บาท  
  เหมือนกันครับ และไปดูป 2558 ตั้งงบประมาณไว จํานวน 4,800,000 บาท  
  ในรายละเอียดบอกวาเพ่ือใชจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการพัฒนา 
  ความรูและทักษะการใชภาษตางประเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  
  เปนคาตอบแทนครูตางชาติไมนอยกวา 11 คน ในรายละเอียดจะบอกวา 
  มีครูสอนภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ จํานวน 6 โรงเรียน และมีชั่วโมง 
  การสอนไมนอยกวา 22 ชั่วโมงตอสัปดาห และไมนอยกวา 20 สัปดาห  
  มีครูสอนภาษาจีนท่ีโรงเรียนนครระยองวิทยาคมไมนอยวา 22 ชั่วโมงตอ 
  สัปดาห และไมนอยกวา 20 สัปดาห สิ่งท่ีผมตองการจะกราบเรียนสอบถาม 
  คือหากเราเอาตัวเลข คือ งบประมาณท่ี 6,000,000 บาท นั้น เอามาตั้ง  
  แลวหารดวยจํานวนครูท่ีเราจางมาสอน จํานวน 11 คน ก็จะไดวาปหนึ่งนั้น 
  เราจะตองจางครูแตละคน อยูท่ีจํานวนหาแสนสี่หม่ืนหาพันกวาบาท  
  หมายถึง เฉลี่ยเดือนละประมาณ 45,000 บาท ทีนี้เทาท่ีผมอานดู  
  และเขาใจตามท่ีในรายละเอียดท่ีเขียนมานั้น ซ่ึงก็ไมทราบวาถูกหรือไม  
  หากเขาใจผิดหรืออยางไร รบกวนใหทานผูบริหารไดชี้แจงในเรื่องของ 
  รายละเอียด สิ่งท่ีผมสงสัยคือวาเม่ือเราตั้งงบประมาณไว จํานวน 6,000,000 บาท  
  ในรายละเอียดจะเขียนวามีชั่วโมงการสอนไมนอยกวา 22 ชั่วโมงตอสัปดาห  
  และไมนอยกวา 20 สัปดาห สมมุติวาเราเอา 1 สัปดาห คูณดวย 22 ชั่วโมง  
  และคูณดวย 20 สัปดาห จะเทากับ 440 ชั่วโมงตอป อยางนี้ถูกตองหรือไมครับ  
  นั่นคือคําถามขอท่ีหนึ่ง คําถามขอท่ีสอง คือ การท่ีในชวงโรงเรียนปดเทอม  
  เรามีการจายเงินคาจางนี้หรือไม หากวาไมมีการจายเงินเดือนตรงนี้ ตัวเลข 
  ตอเดือนก็ยิ่งสูงข้ึนอีก อันนี้ผมหารดวย 12  ซ่ึงเม่ือหารออกมาเปนชั่วโมง 
  อยางท่ีผมเขาใจแลวนั้น คือ ปหนึ่ง 440 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นหนึ่งชั่วโมง 
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  ก็จะเปนเงินจํานวนหนึ่งพันสองรอยกวาบาท ซ่ึงผมก็คิดวาตัวนี้ตรงนี้เทาท่ี 
  ผมสอบถามและดูจากท่ีอ่ืน ตัวเลขเคาก็ประมาณ 500 - 600 บาท  
  จึงสงสัยตรงนี้วาผมเขาใจถูกหรือเขาใจผิด จึงตองการจะกราบเรียน 
  ทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังผูบริหาร ขอบคุณครับทานประธาน 
  สภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิรกุิล  
ประธานสภาเทศบาล    เ ชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไป เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวม 
      การประชุมทุกทาน ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเปนหวง  

  ก็เปนเรื่องท่ีดีนะครับ ก็เพ่ือจะทําใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ 
  ขอมูลท่ีแทจริง และทราบรายละเอียด และก็เพ่ือพ่ีนองประชาชน 
  จะไดทราบความกระจาง ท่ีตั้งงบประมาณไวเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะ 
  การใชภาษาตางประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลท้ัง 6 แหง  
  จํานวน 6,000,000 บาท ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาลไดถามวาให 
  ลองคูณเปนชั่วโมงอะไรแลว ซ่ึงตรงนี้เงินเดือนนั้นเรารวมไปถึงชวงปดเทอมดวย  
  อันนี้เราตองคิดใหเขาดวย ไมไดคิดแตวาชั่วโมงสอนอยางเดียว ถาหากเราไป 
  จางท่ีสอนชวงเปดเทอมอยางเดียว แลวชวงปดเทอมจะไปไหน เขาก็จะอยูไมได  
  คือจําเปนตองคิดรวมไปเลย จึงเฉลี่ยออกมาเปนอยางนี้ คือ ท้ัง 6 โรงเรียน  
  จํานวน 22 ชั่วโมงตอสัปดาห ตอโรงเรียนนะครับ จึงกราบเรียนให 
  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบวาครูตางชาตินั้นดูเหมือนหางาย  
  แตวาจริง ๆ แลวหาไมงายนะครับ ซ่ึงเรื่องครูตางชาตินั้นเราก็พยายามจะหา 
  ครูดี ๆ เขามา และครูแตละทานนั้นตองมีใบรับรองเขามา ไมใชวา 
  ชาวตางชาติท่ีเขามาอยูเมืองไทยแลวมาจางสอนไดเลย อันนั้นไมได  
  ตองมีหนังสือรับรองเชนเดียวกัน และในโครงการนี้จะมีการเสริมทักษะนักเรียน  
  คัดเลือก ผมไมแนใวามีจํานวนก่ีทาน แตนาจะเปนประมาณ 25 - 30 ทาน  
  ท่ีไปเมืองนอก ซ่ึงอันนี้ก็เปนคาใชจายในตรงนี้ดวยขอบคุณครับทานประธาน 
  สภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

(  -ไมมี-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - หาก ยังไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสงสัยเพ่ิมเติม ผมจะขอขามไปยัง 
ประธานสภาเทศบาล      สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใด 

  ประสงคจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจายประจาํป  
  พ.ศ.2560 ของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขอเชิญครับ  
  เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล 
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นายวิโรจน  มโนพรศิรกุิล  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผูทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

  เขต 1 ทานประธานสภาเทศบาลครับ ในเรื่องของสํานักการสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดลอม ผมมีขอสังเกตและสงสัยคือ ในหนาท่ี 214 ในหมวดของ 
  คาใชสอย รายละเอียดบรรทัดท่ี 4 จากขางลาง คาจางเก็บขนขยะมูลฝอย 
  จํานวน 35,962,000 บาท และคาจางกําจัดขยะติดเชื้อ  
  จํานวน 280,000 บาท คือผมไปดูในงบประมาณของปท่ีแลว คือป 2559  
  ในเรื่องของคาจางเก็บขนขยะ ปท่ีแลว จํานวน 31,290,000 บาท  
  เพ่ิมมา จํานวน 4,670,000 บาท ขยะติดเชื้อปท่ีแลว จํานวน 210,000 บาท  
  ปนี้ตั้งงบประมาณไว จํานวน 280,000 บาท ท่ีตองการจะกราบเรียน 
  สอบถามคือตรงนี้เราเพ่ิมเนื่องจากวาเพราะอะไร เพราะวาจํานวนขยะ 
  เพ่ิมข้ึนหรือไม หรือวาเรามีการทําสัญญาไววาตองเพ่ิมใหผูรับจางหรือไม  
  เนื่องจากวาผมไดนั่งติดกับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน  
  ขออนุญาตเอยนามครับ คือเราไดเปดดูในเรื่องของวาระการประชุมครั้งท่ีแลว  
  ท่ีทางทานผูบริหารไดนําเสนอกับสภาเทศบาลในเรื่องของการขออนุมัติเงิน  
  งบประมาณท่ีตองไปทําสัญญากับบริษัทจัดเก็บขยะ 5 ป เปนงบผูกพัน  
  จํานวน 202,000,000 บาท จึงไมทราบวามีการซํ้าซอนกันหรือไม  
  คือมันคนละสวนกันตรงนี้ ดูแลวไมคอยเขาใจ จึงขอสอบถาม ขอบคุณครับ  
  ทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิรกุิล 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวม 
      การประชุมทุกทาน ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดสอบถาม 

  เพ่ือความกระจางแกเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลดวยกัน ท่ีถามวาทําไมคาขยะ 
  ของปท่ีแลวประมาณ 31 ลาน ปนี้ประมาณ 35 ลาน เนื่องจากวาขยะเรา 
  มีปริมาณเพ่ิมข้ึนสวนหนึ่ง และปงบประมาณท่ีจะถึง เราตองวิ่งไปท่ีองคการ  
  บริหารสวนจังหวัดระยองนะครับ คาใชจายจะเพ่ิมข้ึนตรงนี้ เนื่องจากวา 
  วิ่งทางไกลข้ึน คาน้ํามันจึงมากกวาเดิม ซ่ึงเปนคาใชจายเพ่ิมข้ึนเปนเงา 
  ตามตัว จึงเปนตัวเลขนี้ออกมา และในปหนา คือ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559  
  ขยะก็จะไปท่ีบอขยะแหงใหมแลว บอท่ีนี่ก็ทําการรื้อ คงไมไดไปท้ิงท่ีนี่แลว  
  เนื่องจากวาจะมีการปรับปรุงสวนสาธารณะ ตอไปขยะก็จะไปอยูท่ีองคการ  
  บริหารสวนจังหวัดระยองท้ังหมดเลย โดยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  รวมกับ ปตท. ไปบริหารจัดการขยะของจังหวัดระยองท้ังหมด ขอบคุณครับ  
  ทานประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

(  -ไมมี-  ) 

- เม่ือยังไมมีสามาชิกสภาเทศบาลทานใดสงสัยถึงสํานักการสาธารณสุขและ 
  สิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม ผมจะขอขามไปยังกองการแพทย สมาชิกสภาเทศบาล 
  ทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติมหรืออภิปรายถึงงบประมาณรายจาย 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองการแพทย ขอเชิญครับ  
  เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ 

นายอนุสรณ  สุรนารถ  - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาล ท่ีเคารพ ทานทองถ่ินจังหวัด ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  

  และคณะผูบริหารทุกทาน ทานประธานสภาเทศบาลครับ ในหนาท่ี 214  
  ของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ผมยังไมกระจางตรงท่ีวาคา 
  เก็บขนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเพ่ิมข้ึนมากประมาณ 3 - 4 ลานบาท  
  ทานประธานสภาเทศบาลครับ ชวงท่ีเราทําสัญญาคราวกอน ซ่ึงชวงนั้น 
  น้ํามันมันแพง คาน้ํามันถึง 30 กวาบาท  ตอนนี้เหลือแค 20 บาท หรือ 22 บาท  
  มันไมนาจะแพงข้ึนมาก ทานประธานสภาเทศบาลครับ ผมเห็นวาจะแพง 
  เกินไปครับ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวม 
      การประชุมทุกทาน ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดสอบถาม 

  เพ่ือความกระจางท่ีแทจริง คือคาขยะนั้นเดิมคาเก็บขนขยะตันหนึ่ง  
  ประมาณ 800 บาท หรือเกือบ 900 บาท ตอนนี้รูสึกวาจะขยับข้ึนไป 
  เปนตันละประมาณ 1,000 บาท ขยะเพ่ิมข้ึนและคาเก็บขนก็เพ่ิมข้ึน  
  เงินตรงนี้ก็เลยเพ่ิมข้ึน จาก 800 - 900 บาท มาเปน 1,000 บาท เทากับ 
  วาเพ่ิมข้ึนมาตันละ 100 บาท ปหนึ่งมีขยะเพ่ิมมาประมาณ 30,000  
  หรือเกือบ ๆ 40,000 ตัน ก็เอา 100 คูณตัวนั้นเขาไป เพราะฉะนั้น 
  คาใชจายตรงนี้ก็เพ่ิมข้ึนมาเปนเงาตามตัว ไมทราบวาเพ่ือนสมาชิกสภา 
  เทศบาลพอเขาใจหรือไมครับ คือขยะมันเพ่ิมข้ึน และคาเก็บขนมันก็เพ่ิมข้ึน  
  ไมใชวาน้ํามันถูกลงนะครับ น้ํามันถูกลงก็สวนน้ํามันถูกลง เราก็ไปคํานวณ 
  มาแลวปรากฏวาคาเก็บขนขยะนั้น ตันละ 1,000 บาท แตเดิม 800 กวาบาท  
  หรือเกือบ 900 บาท เทากับเพ่ิมมา 100 บาทกวานิด ๆ จึงกราบเรียน 
  ใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    คุณ วิโรจน  มโนพรศิรกุิล  

นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผูทรงเกียรติ ขออนุญาตสอบถามเพ่ือความกระจางอีกเล็กนอยในประเด็น 

  เรื่องของคาเก็บขนขยะท่ีทานนายกเทศมนตรีไดกรุณาชี้แจง ผมสงสัยวา 
  ปกติเวลาเทศบาลเราทําสัญญา ทํา TOR กับบริษัทนั้น เราจะไมมีการระบุ  
  หรือวาเรามีระบุในนั้นวาใหมีการเพ่ิมไดในเรื่องของอัตราคาจาง เพราะวาถา  
  เราไมมีการระบุในสัญญาเลย ก็นาจะใหหมดสัญญาไปกอนแลวคอยเพ่ิมไป  
  เรื่องขยะนั้นท่ีมีจํานวนเพ่ิม นั้นคืออีกเรื่องหนึ่ง แตวาจะเพ่ิมหรือเรามีระบุไว  
  อันนี้ก็ไมทราบได แตวาทานนายกเทศมนตรีชี้แจงวาขยะมันเพ่ิม มันก็เลย 
  ตองจายเงินเพ่ิม ถาเปนอยางนี้ตอไปเราทําสัญญาหรือทํา TOR ไวถาขยะ 
  เพ่ิมก็ตองจายเพ่ิมไปเรื่อย ๆ ใชหรือไมครับ แลวเราจะตั้งงบประมาณไว 
  เพียงพอหรือไมครับ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิรกุิล  
ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวม 
      การประชุมทุกทาน ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดสอบถาม 

  เพ่ือความกระจางอีกครั้ง คือท่ีกําหนดไวตรงนี้ คือท่ีจะไปลง TOR ครั้ง 
  หนาท่ีจะหาผูรับจาง นี่คือกรอบของมัน เรากําหนดวาตันหนึ่งแคนี้  
  แลวหากวามีผูเขามาแขงราคากัน ใครจะใหต่ํากวานี้ก็ได แตราคาคือเรา 
  กําหนดไวเทานั้น อันนี้ไมใชวาตั้งแลวไปจายเขาเลย วันท่ี  1 ตุลาคม 2559  
  เทศบาลเราก็จะเริ่มประกาศหาผูรับจางรายใหมเพ่ือเขามาเก็บขนขยะในอีก  
  5 ปขางหนา ซ่ึงจะหมดสัญญาวันท่ี 30 กันยายน 2559  และเม่ืออีก 5 ป  
  ครบสัญญาอีกครั้ง เราก็จะเริ่มทําสัญญาใหมกันอีก อันนี้คืออัตราคาธรรมเนียม  
  ท่ีเราตั้งไว ขอบพระคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  
ประธานสภาเทศบาล    เจนจริวัฒนา  

นายนรนิทร  เจนจริวัฒนา  - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ผมนาย นรนิทร  เจนจิรวัฒนา  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ทานประธานสภาเทศบาลครับยังคง  

  อยูสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมนะครับ ผมมีเรื่องหนึ่งตองการ 
  สอบถามกับทานนายกเทศมนตรีท่ีเปนผูเสนอญัตติ ทานประธานสภา 
  เทศบาลครับ ใหไปดูในหนา 216 งบลงทุน คาครุภัณฑ ทายของหนา  
  เปนคาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ งบประมาณ จํานวน 500,000 บาท  
  รายละเอียดบอกวาจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑ 
  ขนาดใหญ ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติ ทานประธานสภาเทศบาลครับ  
  คําวาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญนั้นไมไดบอกรายละเอียดวาคืออะไร  
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  เปนเครื่องจักร เปนโรงงาน หรือวาเปนยานยนต หรืออะไร เพราะวา 
  งบประมาณคอนขางจะสูง และยังเปนคาซอมท่ีนอกเหนือจากปกติท่ัวไปดวย  
  จึงตองการไดความกระจางชัดเจนข้ึน ขอบคุณครับทานประธานสภา 
  เทศบาลครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณ นรนิทร  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวม 
      การประชุมทุกทาน ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกท่ีไดสอบถามเก่ียวกับเรื่อง 

  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ คือตรงนี้เราตั้งไวเพ่ือซอมใหญของรถน้ํา  
  เลยนะครับ เชนเดียวกับครั้งท่ีแลวเราตั้งงบประมาณไวซอมรถดูดทอระบายน้ํา 
  ท่ีวามันตองซอมใหญเลย เนื่องจากวาครบอายุการใชงาน และคอนขางจะ 
  เสียมาก ซอมไปประมาณสี่แสนกวาบาท ไมเก่ียวกับเรื่อง ปะยาง อะไรพวกนี้  
  เล็ก ๆ นอย ๆ ไมเก่ียวนะครับ ซ่ึงอันนั้นก็จะมีงบประมาณอีกตัวหนึ่ง  
  อันนี้ตั้งไวเพราะดูแลวรถน้ํานั้น บางครั้งตองยกตัวถังท้ิงเลย ถังน้ําหรือ 
  อาจจะซอมใหญเลย หรืออาจจะตองฟตเครื่องใหม คือ โครงสรางครุภัณฑ  
  ขนาดใหญ คือมันอาจจะเปนภาษาท่ีวาดูแลวก็เหมือนภาษาวิชาการเกินไป  
  แตถามมาก็ดีครับ พ่ีนองประชาชนท่ีฟงเสียงตามสายจะไดเขาใจดวย  
  ขอบพระคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณ นรนิทร  
ประธานสภาเทศบาล    เจนจิรวัฒนา  

นายนรนิทร  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล กระจางแลวครับวาครุภัณฑ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ขนาดใหญ คืออะไร จริง ๆ แลวตองการฝากถึงเจาหนาท่ี คือหากเจาหนาท่ี  

  ตอเติมถอยคําหรือขอความลงไปอีกนิด วงเล็บก็ไดครับ (รถดูดทอ)  
  เพราะเรามี 2 คัน กอนท่ีจะข้ึนมาอธิบายท่ีผมสงสัยจะสอบถามไปถึง 
  ทานนายกเทศมนตรีวาครุภัณฑขนาดใหญคืออะไรครับ และท่ีทานนายกเทศมนตรี 
  ชี้แจงมา ผมไปดูแลวครับทานประธานสภาเทศบาล มันไมไดเสียหายเฉพาะ 
  อุปกรณในการดูดทอ สีรถก็จะไมเหลือแลวครับ นาน 7 ป แลวครับ  
  แลวก็อยูใกลน้ําเค็มดวย ผมเปนหวงวางบประมาณ จํานวน 500,000 บาท นั้น  
  จะพอซอมรถคันนี้หรือไม และอุปกรณเครื่องนี้ ก็ไมไดมีจําหนายท่ัวไป  
  ในทองตลาด เพราะเปนรถเฉพาะกิจ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณ นรนิทร  เจนจริวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไป  

(  -ไมมี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสงสัยเก่ียวกับสํานักการสาธารณสุขและ 
ประธานสภาเทศบาล    สิ่งแวดลอมผมจะขามไปท่ีกองการแพทย สมาชิกสภาเทศบาลทานใดสงสัย  

  หรือตองการอภิปรายในงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ.2560 ของกองการแพทย ขอเชิญครับ 

(  -ไมมี-  ) 

- เม่ือไมมีสมาชิกทานใดสงสัยเก่ียวกับงบประมาณรายจายของกองการแพทย  
  ผมขอขามไปกองชาง ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคท่ีจะสอบถาม  
  เพ่ิมเติมหรืออภิปรายงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560  
  ของกองชาง ขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ  

นายอนุสรณ  สุรนารถ  - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานเทศบาลท่ีเคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ทานทองถ่ินจังหวัด ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ และคณะผูบริหาร 

  ทุกทาน ทานประธานสภาเทศบาลครับ ไมใชวาจะตําหนิเรื่องการตั้ง 
  งบประมาณอยางเดียว ในสวนของกองการแพทยปนี้ก็มีงบประมาณเพ่ิมข้ึน  
  ประมาณ 7,000,000 บาท แตดวยการขยายงานท่ีใหญข้ึน ตองขอชมเชย 
  ทานผูบริหารท่ีตั้งงบประมาณเขามาสนับสนุนในสวนนี้ เพ่ือความกาวหนา 
  ของวงการแพทยของเทศบาลเรา ตองขอขมเชยในสวนท่ีตั้งงบประมาณ  
  ในแตละโครงการก็ไมมากจนเกินไป คือพอดีครับ ขอชมเชยครับ ในสวนของ  
  กองชางปนี้มีงบประมาณเพ่ิมข้ึนประมาณสามสิบสี่ลานบาทเศษ  
  คือ คาใชจายเก่ียวกับสะพานเฉลิมชัยท่ีปากน้ํา หากทานสมาชิกสภา 
  เทศบาลทุกทานไดไปรวมหมผาพระเจดียกลางน้ํา แลวลอดใตสะพานไป 
  จะเห็นวานากลัวมากสะพานปากน้ํา และใชงานอยางหนัก ท้ังรถ 18 ลอ  
  ลอดไปแลวก็นาตกใจ ท่ีทานอนุมัติงบประมาณทําสะพานตรงนี้ผมเห็นดวย  
  แตในสวนอ่ืนยังไมพบ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล 

นายไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล มี 2 เรื่อง เก่ียวกับเรื่องของกองชาง 
สมาชิกสภาเทศบาล    เรื่องแรกท่ีนาเปนหวง คือ เรื่องถนนปูยา ซอยพอปูยา ผมอาจจะเรียกไมถูก  

  ซ่ึงตรงนี้หากนึกใหดีจะเห็นวาตรงนั้นเปนแอง เพราะฉะนั้นถาหากวาทํา 
  ถนนไปแลว โดยท่ีไมมีการวางระดับใหดี ถาหากวาถนนสูงกวาระดับเดิม 
  มันจะกลายเปนคันก้ันน้ํา เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีนาเปนหวงคือในเรื่องของการ 
  ออกแบบ การกอสราง ขออนุญาตฝากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบวาหากทําไมดีจะ 
  กลายเปนการขังน้ําเขาไปในบานของพ่ีนองประชาชน อันนี้ก็เปนเรื่องท่ี 1  
  สวนเรื่องท่ี 2 คือ เรื่องสะพานเฉลิมชัย คือสืบเนื่องมาจากวาสะพานเปยมพงศสานต  
  คาดวานาจะสรางประมาณวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 และใชระยะเวลาในการ 
  กอสรางประมาณ 7  - 8 เดือน ประมาณนั้น ถาหากเราใชงบประมาณคราวนี้ 
  จะมีการกอสรางสะพานเฉลิมชัยดวย ซ่ึงถาหากวาเราคํานวณระยะเวลาไมดี  
  ก็จะกลายเปนท้ัง 2 สะพาน นั้นถูกบล็อค จะมีปญหาเรื่องการจราจรมาก  
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  เพราะฉะนั้นจึงตองการจะฝากคณะผูบริหารวา ใหวางแผนการกอสรางใหดี  
  เพราะไมเชนนั้นจะเปนการล็อคบริเวณท้ังหมด คนท่ีอยูตรงกลางจะเปนเกาะ  
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทาน สมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน  มโนพรศิรกุิล  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผูทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ทานประธานสภาเทศบาลครับ ในสวนของกองชาง มีคําถามท่ี 
  ตองการสอบถามทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังผูบริหาร คือหนาท่ี 255  
  งบลงทุนคาครุภัณฑท้ังหมดยี่สิบลานหาแสนบาทเศษ สิ่งท่ีตองการจะ 
  สอบถามเพ่ือความกระจางคือในเรื่องของคารถดูดสิ่งโสโครกและฉีดลาง  
  ทอระบายน้ํา จํานวน 18,900,000 บาท ตามท่ีผมเขาใจคือเปนรถท่ี 
  เทศบาลเรามีอยูแลว จํานวน 2 คัน ถาจําไมผิด คือตอนท่ีตั้งงบประมาณมานั้น  
  เพ่ือเราจะซ้ือเพ่ิมอีก 1 คัน คําถามคือวาปจจุบันนี้เรามีอยู 2 คัน  
  แตไมพอใชหรือวาของเดิมมีอยูแลวชํารุด หรือวาเราตองการเพ่ิม อีกตัวหนึ่ง 
  คือครุภัณฑทางการเกษตร ก็คือคารถฟารมแท็กเตอร ขับเคลื่อน 4 ลอ  
  เปนจํานวน 1,650,000 บาท ซ่ึงปกติในงบประมาณของป 2559  
  ก็ไมมีตัวนี้ สิ่งท่ีตองการสอบถามคือเดิมของเทศบาลเราเคยมีรถฟารมแท็กเตอร 
  หรือไม คือนาจะเปนรถแท็กเตอร ในนี้เขียนบรรยายวาสําหรับใชในงานบําบัด 
  น้ําเสียหมายถึงอะไร อยางไร จึงตองการสอบถามเพ่ือความกระจาง  
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณ วิโรจน  มโนพรศิรกุิล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวม 
การประชุมทุกทาน ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดสอบถามใน   

  สวนของกองชาง และกองชางสุขา เก่ียวกับเรื่องรถดูดสิ่งโสโครก  
  และฉีดลางทอระบายน้ํา คือ รถดูดสวมและทอระบายน้ํา ปจจุบันเดิมมีอยู  
  2 คัน คันแรกซ้ือไวเม่ือป 2552 ตอนนี้ก็ 7 ปแลว แลวใชงานเกินปริมาณ 
  งานชั่วโมงท่ีบริษัทกําหนดไวมาก โดยไดซอมหลายครั้งแลว คิดเปนจํานวน 
  เงินประมาณลานกวาบาท และคิดวาจะตองซอมใหญอีกครั้งหนึ่ง ผมเกรงวา 
  อีกไมนานก็คงจะใชงานไมคลองตัว และประกอบกับทอระบายน้ําในเขต  
  เทศบาลนครระยองเราคอนขางมาก และ 2 คันนี้จริง ๆ แลวะก็ดูดไมทัน 
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  บางครั้งใชงานแทบจะไมไดหยุดเลย ซ่ึง 2 คันนี้ทํางานแทบจะทุกวัน  
  ผมยังบอกวาใหพักเครื่องบางโดยวันอาทิตยใหหยุดสักวันหนึ่ง เพ่ือไปทํา 
  ความสะอาด ไปตรวจเครื่องยนตอะไรตาง ๆ ถาเกิดไมพักเลยแลวเครื่องจะ 
  เสียเร็วกวานี้ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองซ้ือเพ่ิม เพ่ือบริการพ่ีนองประชาชน  
  แกปญหาความเดือนรอนเก่ียวกับเรื่องลอกทอระบายน้ํา สวนเรื่องรถฟารม 
  แท็กเตอร อันนี้ซ้ือมาไวใชเพ่ือเก็บขยะชายหาด เดิมเราไปดูเรื่องรถเก็บขยะ 
  ชายหาดมาคันหนึ่ง ท่ีอําเภอแกลง ก็ราคาคอนขางประมาณ 7 - 8 ลานบาท  
  เปนรถประกอบจากนอกเลย ปรากฏวาเคาใชรถแท็กเตอรและก็ไปทําท่ี 
  ดานหลังเหมือนคลาย ๆ คลาด และเจาะลงไปในดินประมาณ 30 เซนติเมตร  
  และก็กวาด รวมขยะพลาสติกหรือเศษอะไรตาง ๆ โดยก็มีคนคอยเก็บ  
  จึงจําเปนตองซ้ือรถแท็กเตอรมาไวและประกอบคลาดดานหลัง เพ่ือใหลากไป 
  ตามชายหาด ซ่ึงทุกวันนี้ชายหาดแหลมเจริญ หาดแสงจันทร ครั้งแรกคิดวา 
  จะซ้ือรถอยางนั้น แตเกรงวาพอมันจะเสีย แลวไมทราบวาจะหาอะไหลไดท่ีไหน  
  คือซ้ือมาแลวมันใชประโยชนไดไมเต็มท่ี ซ่ึงทางอําเภอแกลงเขามีตัวอยางใหดู แลว  
  เจาหนาท่ีไปดู และถายรูปมา คือตองใชกําลังคนวากวาดเสร็จก็ตองใช 
  คนหอบ ไมเหมือนกับรถท่ีวาคันละ 7 -8 ลานบาท อันนั้นจะหอบให 
  เรียบรอยเลย แตเราก็จะทดลองอันนี้ดูกอน หากวาไดผลก็คิดวานาจะใช 
  รถคนนี้ อยางนอยก็ประหยัดงบประมาณลงไปหลายลานบาท จึงกราบเรียน 
  ใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบ  ขอบพระคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไป  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร  เจนจริวัฒนา  - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ทานประธานสภาเทศบาลครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล    เราไดพิจารณามาถึงจนทายแลว คงเหลืออีกเพียงเล็กนอย ผมตองการเสนอ  

  ทานประธานสภาเทศบาลวาใหพักการประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกลับมาอีกครั้งนี้ 
  จะไดพิจารณาครั้งเดียวจบเลย  เพราะวาผมเห็นใจทานตัวแทนทานผูวาราชการจังหวัด  
  คือทานทองถ่ินจังหวัด แตทานรับปากกับผมแลววาทานจะอยูจนเราเลิกครับ  
  ตองขอบคุณทานทองถ่ินดวยนะครับ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล    ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา  

  เสนอพักการประชุม ผมขอผูรับรองดวยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  ) 

- รับรองถูกตองครับ ผมขอพักการประชุม 10 นาที  

  (  -พักการประชุม 10 นาที-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  
ประธานสภาเทศบาล    ทานนายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมครับ  

  ครบเวลาพักการประชุมแลว ผมขอดําเนินการประชุมตอครับ ตอนนี้อยู 
  ระหวางการพิจารณางบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  ของกองชาง ทานสมาชิกสภาทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ  
  เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ทานประธานเทศบาลครับ ผมดูแลว  

  งบลงทุนคาครุภัณฑ คือรถดูดสิ่งโสโครก และฉีดลางทอระบายน้ํา  
  สําหรับโครงการ รถคันนี้ตั้งแตแรก ๆ ผมจําไดวาราคาประมาณสิบเจ็ดลานบาท  
  แตนานเขาก็ข้ึนไปเรื่อย แตถามวามีความจําเปนหรือไม คือมีความจําเปนครับ  
  ผมจึงตองการเสนอวาขอใหเปนเขตละหนึ่งคัน  เรียนทานผูบริหารวาถามี 
  งบประมาณเหลือก็ควรจะซ้ือ 2 คัน  เพราะวายิ่งนานวันราคาก็จะข้ึนไป 
  เรื่อย ๆ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ทานประธานสภาเทศบาลครับ ผมขออนุญาตสอบถามทานประธานสภา 
  ผานไปยังผูบริหารในเรื่องของกองชาง คือเม่ือสักครูกอนท่ีจะมีการพักการ 
  ประชุม ชวงท่ีมีการพักการประชุม ผมไดรับโทรศัพทจากชาวบานท่ีอยูบริเวณ 
  แถวกนปกวาเทศบาลมีการตั้งงบประมาณกอสรางสะพานเฉลิมชัย  
  เพ่ือทําการปรับปรุงสะพาน ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ   
  สุรนารถ ไดอภิปรายไววาเวลาลองเรือไปหมผาพระเจดียกลางน้ํา  
  จะเห็นสะพานขางลางชํารุดมาก ชาวบานท่ีเปนเพ่ือนกับผมไดโทรศัพท 
  มาบอกวาจริง ๆ แลวสะพานกนปกนั้นก็มีความจําเปน แตตอนนี้ชํารุดมากแลว  
  และก็มีรถใหญ ๆ เชนรถบรรทุกนั้นวิ่งบอยมาก ตัวสะพานบริเวณเสาขางลาง 
  ดูสึกกรอนคอนขางมากกวาสะพานเปยมพงศสานตดวยซํ้าไป ซ่ึงผมเองจําไดวา 
  เม่ือหลายปกอนมีทานสมาชิกสภาเทศบาลบางทานเคยอภิปรายในเรื่อง 
  ของการกอสรางสะพานกนปกตรงนี้ จึงตองการจะกราบเรียนทานประธาน 
  สภาเทศบาลผานไปยังผูบริหารวาสะพานกนปกนั้นก็มีความสําคัญ ตองขอให 
  ทานผูบริหารไดพิจารณาดวยวามันมีความเสี่ยงมากนอยแคไหน หากเกิดการ 
  ชํารุดไปมาก ๆ แลว อาจจะเกิดอันตรายกับผูใชรถใชถนน และประชาชน 
  ในบริเวณนั้นได สวนอีกเรื่องหนึ่ง คือตองการเสนอแนะวาปจจุบันนี้ในเขต 
  เทศบาลนครระยองของเรานั้น อยางท่ีทุกทานก็คงทราบดีวาเวลานี้มีตึกสูง  
  เชน คอนโดมิเนียม ของศุภาลัย ท่ีบริเวณแถวถนนอดุลยธรรมประภาส   
  สูงประมาณ 30 ชั้น โรงแรมท่ีขางหางแหลมทองก็สูงประมาณ 30 ชั้น  
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  แตวาสิ่งท่ีตองการจะกราบเรียนทานประธานเทศบาลผานไปยังผูบริหาร  
  คือ เครื่องมือหรือรถดับเพลิงของเทศบาลเรานั้น มีขีดความสามารถในการ 
  รองรับตึกสูง ๆ อยางนี้ไดมากนอยแคไหน อันนี้พูดไวนะครับ จึงฝากให 
  ทางผูบริหารไดลองศึกษาดู และก็หางบประมาณลองดูวามีความเปนไปได 
  แคไหน ตอนนี้อาจจะยังไมมาก แตผมเชื่อวาตอไประยองเติบโตข้ึนเรื่อย ๆ  
  ตึกสูง ๆ ก็จะมีมากข้ึน จึงกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลไวเพียงแคนี้ 
  กอนครับ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวม 
      การประชุมทุกทาน ตองขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดสอบถาม 

  ดวยความเปนหวงเก่ียวกับเรื่องของสะพานกนปก กราบเรียนเพ่ือน 
  สมาชิกสภาเทศบาลวาสะพานกนปกนั้น ผมไดทําแผนไปยังองคการบริหาร 
  สวนจังหวัดระยอง ขอสนับสนุนงบประมาณ โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัด 
  เปนผูตั้งงบประมาณให เพ่ือจะมาสรางในงบประมาณป 2560 เชนกัน  
  ซ่ึงผมจะเรงรัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยองวาใหชวยดําเนินการจัด 
  งบประมาณลงไปท่ีสะพานกนปกใหดวย สวนเรื่องตึกสูงผมเองก็มีความเปนหวง 
  เหมือนกันวามีตึกสูงข้ึนมาหลายอาคารแลว ซ่ึงพยายามเปดใน Google  
  ดูเก่ียวกับเรื่องรถดับเพลิงบันไดสูง ซ่ึงดูแลวราคาคอนขางสูงพอสมควร  
  คือพยายามจะศึกษาไมวาจะเปนโรงงานตาง ๆ ท่ีมีความจําเปนตองใช 
  รถประเภทนี้ และศึกษาวารถประเภทใดท่ีมีความเหมาะสม และซ้ือมาแลว 
  คุมคา เพราะวาราคาคอนขางจะแพงมาก ผมก็พยายามคิดนาน ๆ  
  และพยายามหารือกับหลาย ๆ ฝายวาถาหากเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 
  ทานใดมีความรูหรือมีขอมูลอะไรดี ๆ ใหลองนําเสนอคณะบริหารบางก็ไดวา 
  รถประเภทไหนดี หรือท่ีมีนําเขามาจากในประเทศท่ีดี ๆ และนาสนใจก็ลอง 
  มานําเสนอเปนขอมูล เพ่ือท่ีผมจะไดนําไปพิจารณาในการตั้งงบประมาณ 
  ในคราวตอ ๆ ไป ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล     

(  -ไมมี-  ) 

- หากยังไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสงสัยถึงกองชาง ผมจะขอขามไป 
  ยังกองสวัสดิการสังคม ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถาม 
  เพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  
  ของกองสวัสดิการสังคมขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย   
  แสงสุขขาครับ 
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นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ขอใหทานประธานสภาเทศบาล  

  เปดไปหนาท่ี 260 จะมีอยู 2 โครงการ มีโครงการอบรมและศึกษาดูงาน 
  เพ่ือพัฒนาชมรมผูสูงอายุของเทศบาลนครระยอง และอีกหนึ่งโครงการ  
  คือ โครงการอบรมสัมมนาในการพัฒนาชุมชน เม่ืองบประมาณปท่ีแลว  
  คือ 1,200,000 บาท ท้ังคูเลยนะครับ แตงบประมาณปนี้ผมสงสัยวาทําไม 
  ลดลงเหลือ 120,000 บาท ถามวาจะไปศึกษาดูงานกันท่ีไหนครับ ผูสูงอาย ุ
  มีจํานวนประมาณพันกวาคน และชุมชนอีก 29 ชุมชน เพราะวาถึงจะดูใน 
  จังหวัดระยองก็ไมเพียงพอสําหรับงบประมาณ จํานวน 120,000 บาท  
  หรือจะใหเดินกันไป ซ่ึงแค 29 ชุมชน เฉลี่ยแลวชุมชนละไมถึง 5,000 บาท  
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวม 
      การประชุมทุกทาน ตองขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดสอบถาม 

  เก่ียวกับเรื่องงบประมาณการศึกษาดูงานของผูสูงอายุและชุมชน คือผมได  
  คุยกับประธานชุมชน ในทุก ๆ ชุมชนแลว ก็หารือกันวาเราเคยเดินทางไป 
  ศึกษาดูงานท่ีตางจังหวัดมาคอนขางจะรวม 10 ปแลว  ปนี้จึงตองการให 
  ดูงานในจังหวัดบานเราบาง ท่ีตั้งงบประมาณไว 120,000 บาท เพราะวา 
  ไมตองไปคางคืน โดยเราเดินทางไปตอนเชาและกลับตอนเย็น เชน ไปดูท่ี 
  อางเก็บน้ําดอกกราย โครงการพระราชดําริของในหลวงของเรา และผมได 
  ยกตัวอยางใหชุมชน และผูสูงอายุฟงแลว หรือเราอาจจะไปดูท่ีบานจํารุงบางวา  
  ทําไมคนตางจังหวัดถึงมุงมาท่ีบานจํารุง แตคนของเราเองยังไมคอยจะไปด ู
  เทาไหร แสดงวาบานจํารุงตองมีอะไรดี และผมก็ไปดูมาแลวปรากฏวา 
  มีอะไรดี ๆ อยูมากท่ีนาจะไปศึกษา จึงแนะนําวานาจะไปดูท่ีบานจํารุง  
  หรือไปท่ีอางเก็บน้ําดอกกรายบาง ไมวาจะเปนผูสูงอายุเองหรือทางชุมชน  
  ปนี้ก็เห็นดีดวย คือลองเวนสักหนึ่งป ท่ีเราจะไมเดินทางไปตางจังหวัดกัน  
  เพ่ือสนองนโยบายของทางจังหวัดดวย และเปนการสงเสริมการทองเท่ียว 
  ภายในจังหวัดดวย จึงกราบเรียนใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบ  
  ขอบพระคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไป  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ  

นายอนุสรณ  สุรนารถ  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ทานทองถ่ินจังหวัด คณะผูบริหารทุกทาน ผมนายอนุสรณ  สุรนารถ  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ทานประธานสภาเทศบาลครับ  
  ในกองสวัสดิการสังคม เม่ือพลิกไปพลิกมา งบประมาณลดลงไป  
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  จํานวน 3,050,000 บาท แทบจะไมมีอะไรทําเลย ดิ้นไมออกเลยหรืออยางไร  
  ผมไมเขาใจ คือโครงการตาง ๆ หายไปหมด จะอนุเคราะหผูมีสายตาไมดี 
  ก็ไมได เพราะไมมีงบประมาณตรงนี้แลว งบประมาณถูกตัดออกไปหมด  
  และงบประมาณสําหรับซอมแซมบานของผูยากไร ดูในโครงการก็ไมมีอะไรพิเศษ  
  มีแตวัสดุใชสอย และซ้ือรถคันหนึ่งเทานั้นเอง ผมก็ไมรูจะบอกวาอยางไร  
  คือตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา ไดอภิปรายไป 
  เม่ือสักครู คือ ตัดงบประมาณตรงโนนตรงนี้ออกไปหมด อยางกลุมสตรี  
  ปท่ีแลว ตั้งงบประมาณไว จํานวน 150,000 บาท แตปนี้เหลืออยู  
  จํานวน 40,000 บาท และงบประมาณเก่ียวกับสานสัมพันธผูสูงอาย ุ
  ทุก 2 เดือนก็ตัดเหลือไมก่ีบาท ก็คงจะไมไดอะไร จึงตองการใหทานผูบริหาร 
  ลองทบทวนใหม คือนาจะมีไวเหมือนเดิม เพราะวาผูสูงอายุเคาก็ตองการรวม 
  กิจกรรม และก็สรางสรรคนันทนาการใหพวกเขาเกิดความอบอุนทางใจ  
  หากวามีงบเหลือใช โอกาสหนาก็นาจะเพ่ิมเติมเขามาได ขอบคุณครับ 
  ทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวม 
      การประชุมทุกทาน ตองขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดเปนหวง 

  เก่ียวกับเรื่องงบประมาณของผูสูงอายุ และโดยเฉพาะอยางยิ่งเก่ียวกับ 
  สานสัมพันธผูสูงอายุ ท่ีจัดทุก 2 เดือน คืองบประมาณตรงนี้ยังมีอยูครับ  
  แตเราใชงบประมาณของ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)  
  คือเทศบาลเราไมตองตั้งงบประมาณลงไป ไมใชงบประมาณของกองสวัสดิการสังคม  
  อันนี้ยังมีอยูเหมือนเดิม สวนงบประมาณเก่ียวกับแวนสายตาเราก็เปลี่ยนไปใช  
  งบประมาณของ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เหมือนกัน  
  เนื่องจากวาเรามาทําแจกจึงเริ่มมีการทักทวงมา ปนี้เราเลยไมไดตั้งงบประมาณไว  
  และหันไปหาพ่ึง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เหมือนกัน  
  ซ่ึงเขาก็จะลงมาเก่ียวกับเรื่องของการตรวจวัดสายตาเหมือนกัน เราจะหารือ 
  วาใหแจกแวนไดหรือไม ก็จะพยายามนํางบประมาณของ สํานักงานหลักประกัน 
  สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) มาดําเนินงานในโครงการตรวจวัดสายตา  
  กราบเรียนเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบ ขอบพระคุณครับทานประธาน 
  สภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกเทศบาลผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ทานประธานสภาเทศบาลครับ ตองขอขอบพระคุณทานนายกเทศมนตรี  
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  ท่ีเปนหวงและไดตอบคําถามท่ีผมสอบถามในเรื่องของสะพานกนปก  
  ตองการฝากทานนายกเทศมนตรีชวยติดตามอยางเรงดวนดวยครับ  
  และผมจะมาสอบถามทานนายกเทศมนตรีอีกครั้งหนึ่งครับ สวนประเด็นใน 
  เรื่องของกองสวัสดิการสังคม ปงบประมาณ 2560 ตั้งงบประมาณไวจํานวน 
  เกาลานบาทเศษ เทียบกับป 2559 ตั้งงบประมาณไวประมาณ 12,000,000 บาท  
  ลดลงไปประมาณ 3,000,000 บาท ผมเห็นดวยกับทานสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณอนุสรณ  สุรนารถ ขออนุญาตเอยนามครับ ท่ีบอกวางบประมาณของ 
  กองสวัสดิการสังคม ไดถูกตัดออกไปเหลืออยูแค 9,000,000 บาท  
  ซ่ึงหากมาเทียบกับงบประมาณท้ังปของเทศบาลท่ีตั้งไวท่ีมีท้ังหมด จํานวนหกรอย 
  กวาลานบาท คิดเปนประมาณ 1.5 เปอรเซ็นต เทานั้นเอง ซ่ึงถามวากองสวัสดิการสังคม  
  มีความสําคัญหรือไม ก็มีความสําคัญ เพราะกองสวัสดิการสังคมก็ตองเก่ียวของ  
  กับชุมชนหรือเก่ียวของกับผูนําชุมชน จริงอยูวาปนี้อาจจะมีปญหาในเรื่อง 
  ของการตั้งงบประมาณท่ีไปศึกษาดูงานหรือไปอบรมอะไรก็แลวแต  
  แตผมตองการจะกราบเรียน และตั้งขอสังเกตวา ความจริงเจาหนาท่ีของ 
  กองสวัสดิการสังคมเองก็มีความรูความสามารถ และมีจํานวนไมนอย  
  ตองการจะหาโครงการหรือวางานอะไรหรือกิจกรรมตาง ๆ ใหเก่ียวของกับ 
  ผูนําชุมชนหรือชุมชนตาง ๆ นั้น ซ่ึงเปนประโยชนกับทองถ่ินของเรามาแทน 
  ท่ีก็ได ไมจําเปนจะตองไปดูงาน หรือจะตองไปท่ีไหน ผูสูงอายุก็ดี หรือผูนํา 
  ชุมชนก็ดี เราอาจจะไมตองไปเท่ียวตางจังหวัด อยางท่ีทานนายกเทศมนตรี 
  ไดเรียนบอกวาอาจจะมีการไปดูงานในจังหวัดระยอง ซ่ึงก็เปนการตัดงบประมาณ 
  ลงไปอาจจะไดผลลัพธท่ีเทา ๆ กัน แตสิ่งท่ีผมตองการจะกราบเรียนคือ 
  โครงการอ่ืน ๆ เจาหนาท่ีของเราก็นาจะคิดหาโครงการอะไรท่ีจะมาทําแทน  
  ไมเชนนั้นถาดูแลวงบประมาณของกองสวัสดิการสังคม จํานวน 9,000,000 บาท   
  ไปเปนเงินเดือนพนักงานคาตอบแทนแลวจํานวนครึ่งหนึ่ง หรือ 50 เปอรเซ็นต  
  ซ้ือรถ 1 คัน จํานวน 17,700,000 กวาบาท แทบจะไมมีอะไรทําเลยท้ังป  
  ซ่ึงผมคิดวาตรงนี้นาสนใจ และฝากกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล 
  ผานไปยังผูบริหารดวยวาตองลงมาดู เพ่ือไมใหชาวบานตอวาได หรือวามีขอ 
  สงสัยไดวาเทศบาลทําอะไรกันอยางนี้ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ  

(  -ไมมี-  ) 

- เม่ือไมมีทานสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามเพ่ิมเติมถึงกองสวัสดิการสังคม 
  ผมจะขอขามไปยังงบประมาณรายจายเฉพาะการครับ สมาชิกสภาเทศบาล 
  ทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจายเฉพาะการ 
  ของสถานีขนสงจังหวัดระยอง ขอเชิญครับ  

(  -ไมมี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เม่ือไมมีทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายเพ่ิมเติม  
ประธานสภาเทศบาล    ผมจะขอขามไปสถานธนานุบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงค 

  จะสอบถามเพ่ิมเติมถึงสถานธนานุบาล ขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิก 
  สภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ  

นายอนุสรณ  สุรนารถ  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ทานทองถ่ินจังหวัด และคณะผูบริหารทุกทาน ผมนายอนุสรณ  สุรนารถ  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 ทานประธานสภาเทศบาลครับ  
  ผมขอยอนกลับไปสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในหนาท่ี 210  
  และในญัตติท่ีทานนายกเทศมนตรีเสนอยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางสมดุล 
  ของสิ่งแวดลอมภายใตแนวทางเมืองคารบอนต่ํา คือท่ีผมดูแลวในโครงการ 
  เก่ียวเนื่องกับปาชายเลนนั้นไมมีเลย และการอบรมมัคคุเทศก หรืออบรม 
  เจาบานนอยก็ไมมี ปกติเราจะทําเปนนักสืบสายน้ําไปปละ 2 ครั้ง ก็ไมไดตั้ง 
  งบประมาณไวเลย จึงตองการทราบ และตองการจะสอบถามไปยัง 
  ทานผูบริหารวาโครงการเหลานี้ท่ีเราจะปลูกฝงเด็กและเยาวชนของเราใหรูจัก 
  เก่ียวกับปาชายเลน ซ่ึงมันอยูในโครงการของเทศบาลของเราดวย  
  ผมขอสอบถามแคนี้ครับ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานครับ หากทานสงสัยหรือจะอภิปรายเพ่ิมเติม  

  ถึงประมาณการรายรับ งบประมาณรายจายประจําป 2560 ของทุกกองงาน  
  ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา และทานสมาชิก 
  สภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล ท่ีไดหารือไวตั้งแตตอนตน  
  ก็ขอเชิญไดเลยครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพรทูรย  รัตนพรวารสีกุล - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาลครับ ผมนายไพรทูรย  รัตนพรวารีสกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขออนุญาตกลาวถึงยุทธศาสตร เนื่องจากวาเทศบาลนครระยองของเรา  

  จะมีท้ังหมด 8 ยุทธศาสตร คือ ในยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนากายภาพเมือง  
  และผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการ 
  จัดระบบขนสงมวลชน การจราจรและความปลอดภัย และยุทธศาสตรท่ี 6  
  29ดานการเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีของประชาชน 29ยุทธศาสตรท่ี 8  
29  ดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการท่ีดี  
  ทานประธานสภาเทศบาลครับ จากยุทธศาสตรท้ังหมด จะมีอยูประมาณ 4 - 5  ขอ  
  ซ่ึงถาหากวามองยุทธศาสตรเหลานี้แลว ภาพรวมของงบประมาณปนี้ผมมองดู 
  วาเราใหความสําคัญนอยไป ความสําคัญเรื่องการจราจร ซ่ึงตรงกับยุทธศาสตรท่ี 2  
  เรื่องการจราจรปจจุบันเราจะทราบกันดีวาขณะนี้เทศบาลนครระยองของเรา 
  การจราจรมีปญหามาก ซ่ึงหากวาเรามีการตั้งงบประมาณเก่ียวกับเรื่องนี้  
  ผมคิดวานาจะบรรเทาไดบาง  เชน การติดตั้ง CCTV ซ่ึงปจจุบันถามวาในเขต 
  เทศบาลนครระยองของเรากวางใหญไพศาล แตในขณะเดียวกันผูบังคับใช 
  กฎหมาย คือตํารวจนั้นมีจํานวนนอย ซ่ึงไมเพียงพอในการดูแลพ่ีนอง 
  ประชาชน ถาหากวาเรามีกลอง CCTV สําหรับตรวจเช็ค คนไหนท่ีทําผิด 
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  กฎจราจรก็ถายรูปมา ก็สงถึงบาน ผมวาไมเกิน 2 เดือน ดําเนินการเรียบรอยนะครับ  
  อันนี้ตองขอฝากไวดวย และเรื่องท่ี 2 ก็คือเรื่องความม่ันคงในชีวิตและ 
  ทรัพยสินของพ่ีนองประชาชน ปจจุบนัในเรื่องของ CCTV ตํารวจเขาก็ทําของเขา  
  เทศบาลเราก็ทําของเรา องคการบริหารสวนจังหวัดก็ทําของเขา ซ่ึงขาดความ 
  เปนเอกภาพ  ถามวาปจจุบันเวลามีปญหาก็ไปตรงโนนทีตรงนี้ที ตรงไหน ๆ  
  ก็ไมวาง คนท่ีเดือดรอนก็คือพ่ีนองประชาชน แตความเปนเอกภาพในการ 
  ปองกันชีวิตและทรัพยสินเราก็ไมมีดวย ขอฝากตรงนี้ไวดวย เรื่องท่ี 3  
  คือเรื่องการแกไขปญหาน้ําทวม ซ่ึงดูจากงบประมาณตรงนี้เทศบาลเราก็ให 
  ความสําคัญนอยไปนิด ถามวาปจจุบันเราแกไขปญหาขณะนี้ไดขนาดไหน  
  เม่ือเร็ว ๆ นี้ฝนตกมาวันเดียว คืนเดียวน้ําทวมเลย น้ําทวมขัง  ซ่ึงปญหา 
  เหลานี้ถามวาการท่ีเราเสียเงินซ้ือรถคันละ 18,000,000 บาท  
  เพ่ือมาดูดทอ กับการท่ีเราทําทอ หรือขยายทอ ในขณะเดียวกันเราก็สงเสริม 
  พ่ีนองประชาชนชวยกันรักษาความสะอาด คือตองไมท้ิงขยะลงทอ ไมท้ิงไขมันลงทอ  
  ไมท้ิงน้ําเสียลงทอ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ผมวาบางครั้งนาจะดีกวาท่ีเราไประวัง 
  ท่ีปลายเหตุ ตรงนี้ก็ขอฝากไวอีกเรื่องหนึ่ง เพราะการแกไขปญหาน้ําทวมของ 
  พ่ีนองประชาชนก็เปนสิ่งท่ีควรทํา และอีกเรื่องหนึ่งท่ีผมจะพูด คือ เรื่องการ 
  รองรับ เนื่องจากวาปจจุบันในเขตเทศบาลนครระยองของเรามีอาคารสูง 
  คอนขางมาก และถามวาการล่ําลือของเรา คือถาหากวาเกิดภัยพิบัติข้ึนมา  
  เชน เพลิงไหมก็ดี อาคารถลมก็ดี เรามีความพรอมขนาดไหน เครื่องมือและ 
  อุปกรณของเทศบาลเราดีหรือไม ผมเชื่อวาเจาหนาท่ีของเทศบาลเราพรอม  
  เพราะวาดูจากลักษณะการฝกของเจาหนาท่ีของเทศบาลเราเขามีความคิด 
  มาก ๆ เลย ซ่ึงงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ คอนขาง 
  มีความพรอมทีเดียว เพียงแตวาเปนหวงในเรื่องเครื่องมือ และอุปกรณ  
  ปจจุบันเทาท่ีสอบถามดูในเขตเทศบาลนครระยอง เทศบาลเรามีอาคารสูง 
  ถึง 30 ชั้น แตในขณะเดียวกันเรามีการความพรอมในการรองรับอาคาร 
  ลักษณะนี้แค 6 ชั้น แลวถามวาหากนอกเหนือจากชั้นท่ี 6 ข้ึนไป ก็ตัวใคร 
  ตัวมันครับ ตรงนี้ฝากไวดวยวาหากเปนไปได ปหนาหรือปตอไป ตองการให 
  เห็นความสําคัญกับสิ่งตาง ๆ เหลานี้ดวย เหตุไมเกิดนั้นดีแลว แตถาเกิดแลว 
  จะทําอยางไร ขอบพระคุณมากครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย  รัตนพรวารีสกุล  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  

  คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา 

นายนรินทร  เจนจริวัฒนา  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานทองถ่ินจังหวัด  
สมาชิกสภาเทศบาล    ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ตลอดจนผูเขารวม  
        การประชุมทุกทาน ทานประธานสภาเทศบาลครับ ทายสุดท่ีเราพิจารณา  

  รางเทศบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 ก็นาจะหมดแฟมแลว 
  ซ่ึงครบทุกกองงานแลว กอนท่ีมีการลงมติรับรางเทศบัญญัติ ผมขอกลาวอะไร 
  เล็กนอยครับ การท่ีเราจะพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น  
  มันเปนเรื่องท่ีละเอียดออน และเปนเรื่องท่ีสําคัญ ถึงแมวาเราจะมีการ 
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  พิจารณาทุกป ๆ แตวาในแตละปโครงสรางของเอกสารก็เปลี่ยนไปบาง  
  ดวยตัวเงินก็ดี โครงการก็ดี สิ่งท่ีสมาชิกสภาเทศบาลไดมีการอภิปราย  
  ไดมีการทวงติง หรือมีการสอบถามเพ่ิมเติม เพราะวาบางครั้งเอกสารก็ไม 
  กระจางชัดเจน จึงตองมีการสอบถาม สมาชิกสภาเทศบาลหลายทานท่ีได 
  อภิปรายมาท้ังหมดวันนี้ อยางทานประธานสภาเทศบาลไดรับฟง ก็ไมไดมี 
  เจตนาสอไปทางอ่ืนครับ คือเปนหนาท่ีครับ เพราะสมาชิกสภาเทศบาล 
  อยูฝายนิติบัญญัติ มีหนาท่ีในการพิจารณากลั่นกรองเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจาย ดังนั้นผมจึงไมตองการใหคนใดคนหนึ่งเขาใจวาสมาชิกสภาเทศบาล 
  มากความ มากเรื่อง คือเปนหนาท่ีครับ ไมเชนนั้นคงไมมีการประชุมกัน 
  เพ่ือพิจารณาโดยละเอียด ผมยกตัวอยางครับทานประธานสภาเทศบาลครับ  
  หลาย ๆ โครงการท่ีมีสมาชิกสภาเทศบาลไดสอบถาม ซ่ึงทานนายกเทศมนตรี 
  ก็ไดมีการชี้แจงจนเราเกิดความเขาใจและกระจาง เชน ผมไมเคยรูมากอนวา 
  การจางครูชาวตางชาติ นั้นเราจะตองตอบแทนโดยจายเงินใหเขาในชวง 
  ปดเทอมดวย คือหากไมชี้แจงเราจะรูไดอยางไร หรือครูชาวตางชาติคอนขาง 
  สรรหาไดยาก แตผมก็ไมรูวาเทศบาลเรามีการสรรหาโดยมีการลงประกาศ 
  ผานทางเว็บไซดบางหรือไม อันนี้ก็ไมทราบ อีกเรื่องหนึ่งครับทานประธานสภา 
  เทศบาล รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2560 หากวาเราดู 
  ตามเอกสาร จะมีตัวเงินถึง 692,000,000 บาท กับอีก 6 - 7 แสนบาท  
  แตโดยแทจริงแลวเม่ือเราพิจารณาโดยละเอียดจึงเห็นวาเงินท่ีคณะผูบริหาร 
  จะนําไปบริหารจัดการไดนั้น มันไมใช 692,000,000บาท อยางท่ีเห็น  
  เพราะเปนรายจายท่ีตองจายประจําอยูแลว เชน เงินเดือน หรือคาวัสด ุ
  อุปกรณตาง ๆ ผมดูแลวก็เหลือเงินอยูเพียงประมาณสามรอยกวาลานบาท  
  บางทานอาจจะเขาใจวางบประมาณ 692,000,000 บาท ไมใชนะครับ  
  โครงการตาง ๆ ท่ีสมาชิกสภาเทศบาลหลายทาน ไดมีการพูดคุยกันไปเม่ือ 
  ตั้งแตชวงบาย ผมวาตัวเม็ดเงินไมใชประเด็น จริงอยูท่ีทานนายกเทศมนตรี 
  ชี้แจง ผมขออนุญาตยกตัวอยาง เชน โครงการภูมิบุรีศรีระยอง การเวลาเปลี่ยน  
  คาใชจายตองเปลี่ยนครับ เพราะเศรษฐกิจเปลี่ยนไป แตท่ีเราทวงติง  
  หรือเรานําเสนอนั้นคือเราตองการเห็นรูปแบบอะไรท่ีมันเปลี่ยนแปลงบาง  
  ไมใช 2 – 3 ป ผานไป การจัดรูปงานก็ยังคงจัดแบบเดิม ๆ พอถึงเวลาท่ีจะ 
  จัดโครงการภูมิบุรีศรีระยอง หลายทานก็คงจะมองภาพออกวางานคงตองเปน 
  ลักษณะแบบไหน และอีกสิ่งหนึ่งคือผูท่ีจัดโครงการบางครั้งผมวานาจะมีการ 
  แจกแบบสอบถามดูบาง เพราะโครงการท่ีทําไปแลวนั้นพ่ีนองประชาชน 
  บริเวณใกลเคียงหรืออยูในบริเวณนั้นเขามีความคิดเห็นอยางไร เนื่องจากวา 
  สถานท่ีท่ีเราจัดงานนั้นก็ตั้งอยูบนถนนยมจินดา ในปหนึ่ง ๆ ก็จะมีอะไรครับ  
  การทองเท่ียว หรือหนวยงานวัฒนธรรมก็มีการจัดคลาย ๆ กับเทศบาลเรา  
  สิ่งเหลานี้ท่ีตองการจะนําเสนอวาบางครั้งท่ีสมาชิกสภาเทศบาลไดมีการ 
  อภิปรายตาง ๆ อาจจะเปนการสะทอนใหผูบริหารไดนําไปคิดพิจารณา 
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  ซ่ึงตองมีประโยชนบาง ไมมากก็นอยในระดับหนึ่ง สิ่งเหลานี้ท่ีผมตองการ 
  จะขอพูด ทายสุดผมก็หวังวาเม่ือรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายผานการ 
  รับหลักการไปแลว คณะผูบริหารจะไดนํางบประมาณนี้ไปใชบริหารจัดการ 
  ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพ่ีนองประชาชนดวย ขอบพระคุณครับทานประธาน  
  สภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนริทร  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ์  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ทานประธานสภา  

  เทศบาลครับ ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา  
  ขออนุญาตเอยนามครับ ท่ีไดอภิปรายไปเม่ือสักครู ในเรื่องของการพิจารณา 
  รางเทศบัญญัติงบประมาณประจําป จริง ๆ แลวมันก็เปนงานซ่ึงสมาชิกสภา 
  เทศบาลควรจะใหความสนใจ ผมไดเคยอภิปรายไปเม่ือชวงบายตอนท่ีผม 
  เริ่มอภิปรายแลววาทุกคนควรจะมาดูในรายละเอียดใหมากข้ึน มีการสอบถาม 
  ใหมากข้ึน จริงอยูท่ีผมอาจจะสอบถามหลาย ๆ เรื่อง สอบถามในทุกกองงาน  
  สิ่งท่ีผมทําไปผมไมไดทําเพ่ือตัวผมเอง ซ่ึงสิ่งท่ีผมทําไปผมเองก็ตองการจะรู  
  และก็ตองการจะสอบถามเพ่ือความกระจาง และใหประชาชนไดรับทราบ 
  เหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมอภิปรายก็ดี สอบถามก็ดี ผมไมไดมีอคติ  
  ผมทําดวยความบริสุทธิ์ของผม ผมสงสัยก็สอบถาม เพราะฉะนั้นตามท่ี 
  ทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา ไดบอกวาบางครั้ง  
  บางทาน อาจจะมาบอกวาสงสัยอะไรนักหนา จะตองมาสอบถามอะไร  
  ผมคิดวาสิ่งท่ีผมสอบถามหรือสมาชิกหลาย ๆ ทานสอบถาม เปนความ 
  สวยงามในทางปฏิบัติของสมาชิกสภาเทศบาล ทําใหสภาเทศบาลแหงนี้มี 
  ความศักดิ์สิทธิ์ ทําใหสภาเทศบาลแหงนี้ดูแลวมีความสมบูรณแบบเพ่ิมมากข้ึน 
  เทานั้นเอง  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ  

(  -ไมมี-  ) 

- ผมตองขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานท่ีไดพิจารณางบประมาณ 
  รายจายเพ่ือใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดกับพ่ีนองประชาชน 
  ของเรา ถาไมมีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอเชิญ 
  ทานเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบขอบังคับในการพิจารณา 
  งบประมาณดวยครับ 

นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล    ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง คณะผูบริหาร และผูมีเกียรติทุกทาน  

  ในเรื่องของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปซ่ึงมีดวยกันท้ังหมด  
  สามวาระ ซ่ึงวาระท่ีหนึ่งคือข้ันรับหลักการ เพราะฉะนั้นสมาชิกสภาเทศบาล 
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  ไดอภิปรายในทุกหนวยงานนั้นเปนเรื่องของข้ันรับหลักการ และการพิจารณา 
  รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 จะพิจารณา 
  สามวาระรวดเดียวไมได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ 
  การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ในขอ 45 บอกวาญัตติรางขอบัญญัติท่ี 
  ประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะ 
  อนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ซ่ึงตรงนี้คือวรรคหนึ่ง  
  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน 
  จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได  
  เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว  
  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติ 
  เต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนคณะกรรมการแปรญัตติ ซ่ึงหมายถึง 
  กรณีท่ีไมใชเทศบัญญัติเก่ียวกับการเงินจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวได  
  แตตอนนี้เปนการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณซ่ึงเปนเทศบัญญัต ิ
  เก่ียวกับการเงินจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได เพราะฉะนั้นในวรรคสาม 
  จะบอกวาญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  
  และในการพิจารณาวาระท่ีสองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว 
  ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัต ิ
  งบประมาณนั้น ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาลครับ ตามท่ีทานเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                  ไดชี้แจงไปนั้น วันนี้ในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองของเราเปนการ 

ประชุมในวาระท่ีหนึ่ง ข้ันรับหลักการผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยอง 
  แหงนี้ครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โปรดยกมือครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 22 ทาน -  )  

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน 22 ทาน เปนอันวาสภาเทศบาล  
      นครระยองแหงนี้ ไดเห็นชอบรับหลักการในรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
        รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน ขอ 49  
  ญัตติรางเทศบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
  จะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ  
  ทานสมาชิกสภาเทศบาลครับ ทานเห็นสมควรวาจะใชเวลาก่ีวันในการเสนอ 
  คําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ขอเชิญเสนอครับ  
  เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณทศพร  รติยานุวัฒน 

นายทศพร  รติยานุวัฒน  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง  
สมาชิกสภาเทศบาล    ทานผูบริหาร และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  

  ผมนายทศพร  รติยานุวัฒนสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 
  ผมขอเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติเปนเวลา  
  6 วัน ครับ 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณทศพร  รติยานุวัฒน  
ประธานสภาเทศบาล    ตามท่ีทานสมาชิก สภาเทศบาล คุณทศพร  รติยานุวัฒนเสนอกําหนด 

  ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติเปนเวลา 6 วัน ผมขอผูรับรองดวยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  ) 

    - รับรองถูกตองครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอ  
  เปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  

 (  -ไมมี-  ) 

    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน เปนอันวาระยะเวลา  
      ในการเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ คือ 6 วัน คือกําหนด  

  ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ ตั้งแตวันท่ี 12 – 17 สิงหาคม 2559   
  และผมขอนัดประชุมครั้งตอไปเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ในวันท่ี 18  
  สิงหาคม 2559เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมตากสินมหาราชสวนเอกสาร 
  จะใหเจาหนาท่ีสภาเทศบาลแจกใหทานภายหลังครับ และขอใหคณะกรรมการ 
  สามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ)  
  ทําหนาท่ีของทาน ตั้งแตวันท่ี 12 สิงหาคม 2559  ถึงวันท่ี 17 สิงหาคม 2559  
  ดวยครับ 

มติท่ีประชุม   - รับหลักการ  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง 
                        (คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                  นครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ) ขอเชิญทานเลขานุการ
      สภาเทศบาลชี้แจงระเบียบขอบังคับวาดวยการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
      รางเทศบัญญัติดวยครับ  

นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาเทศบาล    ในเรื่องของการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

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

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานเลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีทานเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                    ไดชี้แจงไปแลวนั้น การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติมีจํานวนไมนอยกวาสามคน  

แตไมเกินเจ็ดคน ผมจึงขอถามทานสมาชิกสภาเทศบาลวาทานเห็นสมควรวา    
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติสมควรมีก่ีทาน ขอเชิญเสนอครับ  
เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ 

นายบุญปลูก  ณีวงษ  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายบุญปลูก  ณีวงษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 

  ขอเสนอใหมีคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง  
  (คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ) จํานวน 5 ทาน  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณบุญปลูก  ณีวงษ ไดเสนอคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล                  แปรญัตติรางเทศบัญญัติ จํานวน 5 ทาน ผมขอผูรับรองดวยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  ) 

    - รับรองถูกตองครับ ไมทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน  
  หรือไมครับขอเชิญครับ  

      (  -ไมมี-  )  

    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน เปนอันวามติสภาเทศบาล 
      นครระยองแหงนี้เสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 
      จํานวน 5 ทาน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อไดเลยครับ  
                                           เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ ์

นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทานนายกเทศมนตรี ทานเลขานุการ  

  นายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และทานสมาชิกสภา 
  เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์  
  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2  ในลําดับท่ีหนึ่ง ผมขอเสนอให 
  นายพัชวัฒณ  สมัยพัฒนาเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ ์
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ีคุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ ไดเสนอ คุณพัชวัฒณ  สมัยพัฒนา 

  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับท่ีหนึ่ง ผมขอผูรับรองดวยครับ  
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(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - รับรองถูกตองครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ - ทานประธานสภาเทศบาลครับ ในลําดับท่ีสอง ผมขอเสนอให นายปกรณ 
สมาชิกสภาเทศบาล        แสงสุข เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ ์
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ีคุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ ไดเสนอ คุณปกรณ  แสงสุข 

  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับท่ีสอง ผมขอผูรับรองดวยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  ) 

    - รับรองถูกตองครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ 

นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ - ทานประธานสภาเทศบาลครับ ในลําดับท่ีสาม ผมขอเสนอให นายภาณุพงค 
สมาชิกสภาเทศบาล      พัฒนวงศอนันต เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ ์
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ีคุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ ไดเสนอ คุณภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต 

  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับท่ีสาม ผมขอผูรับรองดวยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  ) 

    - รับรองถูกตองครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ 

นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ - ทานประธานสภาเทศบาลครับ ในลําดับท่ีสี่ ผมขอเสนอให นายสมชาย 
สมาชิกสภาเทศบาล    แสงสุขขา เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ ์
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ีคุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ ไดเสนอ คุณสมชาย  แสงสุขขา. 

  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับท่ีสี่ ผมขอผูรับรองดวยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  ) 

    - รับรองถูกตองครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ 

นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ - ทานประธานสภาเทศบาลครับ ในลําดับท่ีหา ผมขอเสนอให นายอนุสรณ   
สมาชิกสภาเทศบาล    สุรนารถ เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ ์
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ีคุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ ไดเสนอ คุณอนุสรณ  สุรนารถ  

  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับท่ีหา ผมขอผูรับรองดวยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - รับรองถูกตองครับ ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอรายชื่อ  
ประธานสภาเทศบาล      คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติครบจํานวนท้ัง 5 ทาน แลว ดังนี้  

     1. นายพัชวัฒณ  สมัยพัฒนา  
     2. นายปกรณ  แสงสุข  
     3. นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต  
     4. นายสมชาย  แสงสุขขา  
     5. นายอนุสรณ  สุรนารถ  

  ไมทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ 

      (  -ไมมี-  )  

    - เม่ือไมมีเปนอันวาสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ไดคัดเลือกคณะกรรมการ
      สามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติ 

  รางเทศบัญญัติ) จํานวน 5 ทาน โดยมีรายชื่อดังนี้ 

     1. นายพัชวัฒณ  สมัยพัฒนา  
     2. นายปกรณ  แสงสุข  
     3. นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต  
     4. นายสมชาย  แสงสุขขา  
     5. นายอนุสรณ  สุรนารถ  

มติท่ีประชุม   - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จํานวน 5 ทาน  
      เปนคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง(คณะกรรมการ  
      แปรญัตติรางเทศบัญญัติ) ไดแก นายพัชวัฒณ  สมัยพัฒนา, 
      นายปกรณ  แสงสุข, นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต,  

  นายสมชาย  แสงสุขขา, นายอนุสรณ  สุรนารถ 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติอ่ืน ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องจะเสนอตอ 
ประธานสภาเทศบาล       ทางคณะผูบริหารขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน  

นางอําไพ  วงเวียน  - ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ดิฉันนางอําไพ  วงเวียน  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท้ังหิวและงวงแตก็ตองพูด ในระเบียบ 
  วาระอ่ืน ๆ ตองการจะฝากทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังทานผูบริหาร  
  ตอนนี้ กระแสท่ี HOT ท่ีสุดและ HOT พอ ๆ กับเกมสโปรเกมอน  
  คือ สะพานเปยมพงศศานต ตั้งแตพีเซ็นเตอร รูปหลอ คือทานนายกเทศมนตรี  
  นายวรวิทย  ศุภโชคชัย ข้ึนสะพานถายรูป ปรากฏวามีพ่ีนองประชาชน  
  โทรศัพทมาถาม และไลนมาวาจะทําอะไรกับสะพานเปยมพงศสานต  
  แลวบางคนก็ทราบมาวาสะพานเปยมพงศสานต จะมีการปด แตจะปดในวันท่ี 
  เทาไร เริ่มปดเม่ือไหร เดือนอะไร แลวกอนท่ีจะปดจะมีการอําลาอาลัย 
  สะพานเปยมพงศสานตหรือไมคะ เทาท่ีดิฉันจําไดวาเคยเห็นรูปรางหนาตา 
  สะพานเปยมพงศสานตยุคใหม ก็คอนขางมีความสวยงามพอสมควร  
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  แตไมทราบวาเปนท่ีแนชัดหรือยังวาสะพานเปยมพงศสานตมีหนาตาอยางไร  
  ประเด็นท่ีหนึ่ง ดิฉันถามวาสะพานเปยมพงศสานตจะปดเม่ือไร เดือนอะไร  
  วันท่ีเทาไร ประเด็นท่ีสอง ความปลอดภัยในการถายรูป เพราะวาเม่ือ 2 วันท่ีผานมา  
  ประมาณ 3 ทุมกวา ๆ ก็ยังมีคนถายรูปสะพานเปยมพงศสานต คือคนเปน 
  นายแบบยืนอยูบนฟุตบาท รถไมชนอยูแลว แตตากลองลืมตัวไปยืนอยูกลางถนน  
  รถมอเตอรไซดวิ่งมาอาจจะเฉ่ียวชนได แลวบางครั้งมีผูหญิงท่ีสัมภาระมาก 
  ถายรูปก็วางสัมภาระไวบนฟุตบาท อันนี้อาจจะกอใหเกิดการฉกชิงวิ่งราวทรัพยได  
  และก็ไหน ๆ เราจะจัดงาน เราควรจะติดไฟหรือไม คือไหน ๆ ก็ประชาสัมพันธ 
  จะใหเขามาถายรูปอําลาอาลัยสะพานเปยมพงศสานต จึงนาจะติดไฟใหสะพาน 
  เปยมพงศสานตสวยงามอลังการไปเลยวาอําลาอาลัยสะพานเปยมพงศสานต จริง ๆ  
  เพราะวาเม่ือ 2 วันท่ีผานมา เจาหนาท่ีตํารวจท่ี สภอ.เมืองระยอง ถามวาเขา 
  ผานมานั้นเขาสงสัยมากเลยวาสะพานเปยมพงศสานต มีอะไร สวยก็ไมสวย  
  แถมไฟก็ริบหรี่ แลวประชาชนเขาไปถายรูปกันทําไม คือเขาไมทราบ  
  และตองการสอบถามขอสุดทายวาเทศบาลเรามีแผนท่ีกําหนดเสนทางท่ีชัดเจน 
  ใหกับพ่ีนองประชาชนเห็นหรือไมวาควรจะหลีกเลี่ยง และใชเสนทางไหนไดบาง  
  ฝากทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังผูบริหารไดชี้แจง และประชาสัมพันธ 
  ใหพ่ีนองประชาชนไดรับทราบดวย ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี  

  ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวม 
      การประชุมทุกทาน ตองขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดอภิปราย 

   เก่ียวกับเรื่องงบประมาณในญัตติครับ ผมขอนอมรับวาความคิดเห็นของทาน  
  ทุกคําถาม ทุกความคิดเห็น ถึงแมจะไมอยูในญัตตินี้ ผมจะนําไปเปนขอมูล  
  และเปนบทเรียนในการทําญัตติในปตอไป เพ่ือใหมันครอบคลุมและรัดกุมยิ่งข้ึน 
  เรื่องท่ีสมาชิกสภาเทศบาลไดสอบถามเก่ียวกับเรื่องสะพานเปยมพงศสานต  
  หมายกําหนดการท่ีจะปดสะพานเปยมพงศสานต คือ วันท่ี 10 ตุลาคม 2559  
  โดยปดท้ังหัวท้ังทายท้ังสองดานเลย รถไมสามารถผานไดแนนอน สวนเรื่องผัง 
  การทางจราจรตอนนี้ไดประชุมหารือกับทางฝายจราจรจังหวัดระยองแลว  
  ซ่ึงเกือบจะสมบูรณแลว ซ่ึงจะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง ตามท่ีตกลงกันไปแลว 
  ดูวาแบบนี้ถูกตองหรือไม หากวาทางจราจรบอกถูกตอง เราก็จะเริ่มทําเปน 
  แผนพับแจกใหกับพ่ีนองประชาชนไดรับทราบ และก็จะลงในโซเชียลมิเดีย 
  ตาง ๆ เพ่ือใหพ่ีนองประชาชนไดรับทราบเชนเดียวกัน ก็คิดวาอีกประมาณ 
  สัปดาหหนึ่งก็จะรูแลววาแผนผังเสนทางเปนอยางไร เขาออกอยางไร จากถนน 
  สุขุมวิทจะเขามาถนนตากสินมหาราชจะมาไดอยางไร และจากถนนตากสินมหาราช 
  จะออกไปถนนสุขุมวิทจะออกไปไดอยางไร สวนเรื่องความปลอดภัยผมไดกําชับ 
  วาใหทานปลัดเทศบาลแจงไปยังงานเทศกิจใหจัดชุดเจาหนาท่ีเทศกิจลงไปดู  
  บางคนบางชวงเวลาจะมีคนมาถายรูปกันมาก ก็จะใหดูแลเรื่องจราจร ดูแลใน 
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  เรื่องความปลอดภัย สวนเรื่องจะมีการจัดงานหรือไม คือไดหารือกับทีมงานของ 
  เทศบาลแลววาจะจัดงาน โดยจะปดในวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 และกําหนด 
  จัดงานรื่นรมยชมสะพานเปยมพงศสานต ในวันท่ี 12 - 14 ตุลาคม 2559  
  โดยจะจัดงานแบบเรียบงาย ไมมีการแสดง ไมมีอะไรตาง ๆ คือใหพ่ีนองประชาชน 
  มาถายรูปบนสะพานเปยมพงศสานต  และอาจจะมีอะไรเล็ก ๆ นอย ๆ  
  แตผมคิดวาใน 3 วันนั้น นาจะมีคนมาถายรูปคอนขางมากเพ่ือเก็บไวเปนท่ีระลึก  
  หรือเปนอนุสรณวาหลังจากนี้แลวเราอาจจะไมไดเห็นสะพานเปยมพงศสานตแลว  
  แตสะพานตัวใหมถึงแมจะเปนสะพานราวตาง ๆ ท่ีอาจจะเปนวัสดุตัวใหม  
  ไมใชปูน แตลวดลายตาง ๆ ตัวขอบตัวหนังสือ ผมยังใหคงไว คืออนุรักษไว 
  เชนเดิม สวนตัวหนังสือท่ีเปนสะพานเปยมพงศศานต ผมใหเจาหนาท่ีตัดไวเลย  
  โดยตัดปูนไว และอาจจะนํามาบรรจุกรอบใหญ ๆ และอาจจะไปตั้งไว  
  ณ จุดใดจุดหนึ่ง เพ่ือเปนอนุสรณใหคนไดดู จึงกราบเรียนวาความเคลื่อนไหวของ 
  สะพานเปยมพงศสานตก็นาจะเปนเชนนี้ สวนจะประมาณก่ีเดือนนั้นคือได 
  คุยกับผูรับจางแลววาประมาณ 7 - 8 เดือน สัญญาจริงคือปกวา แตวา 7  - 8 เดือน  
  รถสามารถวิ่งไดแลว สวนเรื่องราวสะพานอะไรตาง ๆ เครื่องตกแตงรายละเอียด 
  ตาง ๆ สามารถตกแตงไวได สวนรถสามารถสัญจรไปมาได ซ่ึงอาจจะมีบางชวง 
  ท่ีโรงเรียนปดเทอมก็อาจจะสะดวก ชวงเวลาเปดเทอมอาจจะลําบากเล็กนอย  
  ซ่ึงท่ีผมลงไปถายรูปท่ีสะพานเปยมพงศสานตไมใชวาอยากจะเปนนายแบบ  
  แตเพราะผมเชื่อวาโซเชียลมิเดียสามารถทําใหคนรับรูไดงายวาสะพานเปยมพงศสานต 
  เราจะทําอะไรกัน เพ่ือใหพ่ีนองประชาชนไดรับรูอยางรวดเร็ว และจะใหมีการ 
  วางแผนลวงหนาวาเม่ือสะพานเปยมพงศสานตปดไปแลว หากทานจะมา 
  ท่ีวาการอําเภอเมืองระยอง  สภอ.เมืองระยอง โรงเรียนอนุบาลระยอง หรือจะ 
  มาโรงเรียนท่ีอยูในเสนถนนตากสินมหาราช จะเขามาไดอยางไร คือตองมีการ 
  วางแผนไวลวงหนา ขอบพระคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไป  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย  รัตนพรวสารีสกุล  

นายไพรทูรย  รัตนพรวสารีสกุล - ทานประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอเสนอวาใหปดประชุมครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพรทูรย  รัตนพรวสารีสกุล ไดเสนอ  
ประธานสภาเทศบาล    ในท่ีประชุมใหปดการประชุม ผมขอผูรับรองดวยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  )  

- รับรองถูกตองครับ แตผมขอเวลาสักเล็กนอยครับ เพราะในเม่ือผูแทน 
  ทานผูวาราชการจังหวัดระยองไดนั่งอยูกับเรามาตั้งแตตนแลว คือทานทองถ่ิน 
  จังหวัด ทานณวัฒน  โตศักดิ์ จึงขอใหทานกลาวอะไรเล็ก ๆ นอย ๆ  
  กับสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ครับ เพราะทานก็ไดเห็นปญหา แตไมใช 
  ปญหาในสภาเทศบาลของเรานะครับ แตเปนปญหาวาทําไมถึงตั้งโครงการ 
  นี้ไมได โครงการนั้นไมได เปนเพราะอะไร เชิญทานทองถ่ินจังหวัดครับ  
  ขอใหทานชวยแนะนําใหดวย ขอบคุณครับ 
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นายณวัฒน  โตศักดิ์  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครระยอง ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
ทองถ่ินจังหวัดระยอง    ทานนายกเทศมนตรี ทานผูบริหารทุกทาน ในวันนี้ทานผูวาราชการจังหวัดระยอง  

  ทานสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ทานไดมอบใหผมทองถ่ินจังหวัดระยองมาเปน 
  ผูสังเกตการประชุมสภาเทศบาล ในวาระท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติ 
  รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2560 ซ่ึงถือวาเปนกฎหมาย 
  ลําดับรองท่ีมีความสําคัญเปนเครื่องมือในการบริหารราชการของเทศบาล  
  แตวันนี้ไดใชเวลามาถือวาพอสมควร และทุกทาน ท้ังทานประธานสภาเทศบาล  
  ท้ังทานสมาชิกสภาเทศบาล ทานผูบริหาร ไดทําหนาท่ีของทานอยางเต็มท่ี  
  และภายใตกรอบระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ เม่ือทางสภาเทศบาลไดรับ 
  รางเทศบัญญัติ ในวาระท่ี 1 ไปแลว ก็ยังมีข้ันตอนในการรับคําขอแปรญัตติ  
  การพิจารณาแปรญัตติ 6 วัน และยังมีข้ันตอนในวาระท่ี 3  คือพิจารณาให 
  ความเห็นชอบกอนท่ีจะสงเรื่องไปยังจังหวัด ซ่ึงทานผูวาราชการจังหวัดจะมี 
  เวลาในการท่ีจะพิจารณาอนุมัติเปนเวลา 15 วัน และก็สงกลับคืนมายังเทศบาล  
  เพ่ือท่ีทานนายกเทศมนตรีจะไดประกาศใชมีผลตามกฎหมายตอไป  
  ตองขอบคุณทางทานประธานสภาเทศบาลท่ีทุกครั้งท่ีมีการประชุมสภาเทศบาล  
  ทานไดมีหนังสือเรียนทานผูวาราชการจังหวัด โดยเชิญทานมารวมการประชุม  
  แตเนื่องจากวาจังหวัดระยองเปนจังหวัดท่ีมีงานมากครับ ทานผูวาราชการ 
  จังหวัดก็คอนขางใหความสําคัญโดยเฉพาะงานของทองถ่ิน ในสภาพปจจุบันนี้ 
  เราก็ทราบอยูแลววาสภาเทศบาลท่ีหมดวาระไป ทานตองปฏิบัติหนาท่ีอยู 
  ตอไปตามคําสั่งตาม คสช.ฉบับท่ี 85 จนกวาจะทาง คสช. กับทาง กกต.  
  จะกําหนดใหมีการเลือกตั้ง คิดวาหลังจากท่ีรัฐธรรมนูญผานการลงประชามติ 
  ไปแลว ก็อาจจะใชเวลาประมาณอีก 6 - 7 เดือน ในการแกไขกฎหมายเก่ียวกับ 
  การเลือกตั้ง กฎหมายเก่ียวกับเรื่องพรรคการเมือง กฎหมายท่ีเก่ียวกับ 
  องคการปกครองสวนทองถ่ิน ก็คงจะตองใชเวลาท่ีทานจะตองอยูปฏิบัติหนาท่ี 
  อยูตอไป คืออาจจะไปถึงป 2560 เพราะฉะนั้นทานผูวาราชการจังหวัดระยอง 
  ทานก็ฝากมาวาก็ขอใหทานสมาชิกสภาทองถ่ินไดปฏิบัติหนาท่ีของทาน 
  อยางเต็มท่ีภายใตกรอบระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมถึงการปฏิบัติหนาท่ี 
  ของทางฝายบริหาร ซ่ึงนําโดยทานนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยองดวย  
  วันนี้ตองขอขอบพระคุณเทศบาลนครระยองอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

(  -ท่ีประชุมปรบมือ-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทาน ณวัฒน  โตศักดิ์  
ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาล ไดประชาสัมพันธถึงงานวันแมพรุงนี้ดวยครับ  

นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ  - ขออนุญาตครับ พรุงนี้เปนวันท่ี 12 สิงหาคม 2559  
เลขานุการสภาเทศบาล    เปนวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซ่ึงทางจังหวัด  

  กับเทศบาล ไดจัดงาน คือ ชวงเชาจะมีการทําบุญตักบาตร ณ สวนศรีเมือง  
  และในชวงสายจะมีการทําพิธี ณ ศูนยราชการจังหวัดระยอง สวนในชวงเย็น 
  จะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ สวนศรีเมือง จึงกราบเรียนเชิญทุกทาน 
  รวมแสดงความจงรักภักดีดวยครับ 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานเลขานุการสภาเทศบาล วันนี้สภาเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล    ไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแลว  

  ผมตองขอขอบคุณทานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทานนายกเทศมนตรี  
  คณะผูบริหารทุกทาน ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานหัวหนา 
  สวนราชการ ทานสื่อมวลชน และผูเขารวมการประชุมทุกทาน ผมขอปดการ 
  ประชุมครับ  

 

(ปดประชุมเวลา 17.30 น.) 
 
 

           (ลงชื่อ)                                            ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 
 

            (ลงชื่อ)                                         ประธานตรวจรายงานการประชุม  
             (นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต) 
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต) 

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)    
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
            
                    (นายประเสรฐิ  ฟาประทานชัย)    
 

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ  
                
                        (นายอนุสรณ  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

 

 
 
 
 
 
 
 


