
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2559 ครั้งท่ี 2/2559 

วันท่ี  18  สิงหาคม  2559 
ณ หองประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผูมาประชุม 

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



 2 

ผูไมมาประชุม 

1. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี      (ไปราชการ) 
2. นายวารินทร ดุษฎีวงษกําจร รองนายกเทศมนตรี      (ไปราชการ) 
3. นายณัฐพัฒน   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล     (ลากิจ) 

ผูเขารวมประชุม 

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

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

10. นายเจตน ศรีสขุโข ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นางลัดดา โกสีย ผูจัดการสถานธนานุบาล 
12. นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ ผูอํานวยการสวนพัสดุ 
13. นางศิริลักษณ ทองเรือง ผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง 
14. นางสาวชนิดา เอมเปย หัวหนาฝายปกครอง 
15. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

16. นางสายสุนีย วาระสิทธิ์ ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได 
17. นางพิมพผกา ทายพงศศักดิ์ หัวหนาฝายอํานวยการ 
18. นางสาวอรุณรัตน ภูพันตันติ หัวหนาฝายงบประมาณ 
19. นายนที ปลื้มจิตต หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
20. นางสาวกนก อารีรักษ ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

21. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
22. นางสาวฐปนีย โสภณ หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
23. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม 
24. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
25. นางสาวรัชนี คุมครอง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
26. นางเสาวลักษณ แกนทอง หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี 
27. วาท่ีเรือตรีเชาวลิต เล็กโลง หัวหนาฝายนิติการ 
28. นางสาววัชรีย ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง 
29. นางกุลยา กุลรัตน เจาพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ   - ทานผูมีเกียรติ พอแมพ่ีนอง ชาวเทศบาลนครระยอง วันนี้เปนการประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล        สภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัย ท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2559  

  ครั้งท่ี 2/2559 บัดนี้ สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ผมขอกราบเรียนเชิญ 
  ทานประธานสภาเทศบาลข้ึนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปนประธาน 
  ในท่ีประชุมตอไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียน ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                  ทานรองนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานเลขานุการ 
        นายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ทานสื่อมวลชน และผูเขารวม 

  การประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยท่ี 3 ประจาํป พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 2/2559 บัดนี้ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   วันนี้ผมไมมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ไดรับทราบ  

มติท่ีประชุม      - รับทราบ                     

ระเบียบวาระท่ี 2  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
                      พ.ศ. 2560 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ      
ประธานสภาเทศบาล    รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  

  ขอเชิญทานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัตกิรุณาทําหนาท่ีของทาน 
  ดวยครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง คุณอนุสรณ  สุรนารถ 

นายอนุสรณ  สุรนารถ  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    และผูเขารวมการประชุมทุกทาน ผมนายอนุสรณ  สุรนารถ   

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 จากบันทึกรายงานการประชุมของ 
  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครระยอง ในการพิจารณา 
  แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2560 ของเทศบาลนครระยอง วันท่ี 17  สิงหาคม  2559 
  ณ หองประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 
  ผูมาประชุม        
  1. นายพัชวัฒณ สมัยพัฒนา  

      2. นายปกรณ  แสงสุข  
                        3 . นายภาณุพงค พัฒนวงคอนันต  

      4. นายสมชาย  แสงสุขขา  
                       5 . นายอนุสรณ  สุรนารถ  
                        ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมไดมีมติเลือกนายปกรณ  แสงสุข  

  เปนประธานกรรมการ  นายพัชวัฒณ  สมัยพัฒนา เปนกรรมการ  นายภาณุพงค   
  พัฒนวงคอนันต เปนกรรมการ นายสมชาย  แสงสุขขา เปนกรรมการ  
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  และนายอนุสรณ  สุรนารถ  เปนกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี 
  พิจารณาคําขอแปรญัตติและคําขอแกไขรางเทศบัญญัติ  ตามรางเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีประธานสภาเทศบาลไดสงให  
  ดังตอไปนี้  

                       1) บันทึกหลักการและเหตุผล  งบประมาณรายจายท่ัวไป  
  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  
  เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 692,600,000 (หกรอยเกาสิบสองลานหกแสน- 
  บาทถวน) จําแนกเปน 

  1. ดานบริหารงานท่ัวไป 
      1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป           ยอดรวม    69,221,600 บาท 
      2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม     19,547,100 บาท 

  2. ดานบริการชุมชนและสังคม 
      1. แผนงานการศึกษา   ยอดรวม   256,855,000 บาท 
      2. แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม     53,554,200 บาท 
      3. แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม  186,286,800 บาท 
      4. แผนงานสรางความเขมแข็ง 
            ของชุมชน                 ยอดรวม      9,010,400 บาท 
      5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 

      และนันทนาการ            ยอดรวม     15,595,800 บาท 

  3. ดานการเศรษฐกิจ 
      1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม          344,000 บาท 
                2. แผนงานการพาณิชย   ยอดรวม       5,100,800 บาท 

  4. ดานการดําเนินงานอ่ืน 
      1. แผนงานงบกลาง   ยอดรวม     77,084,300 บาท 

2) งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวน 
  รวมท้ังสิ้น 37,677,300 บาท (สามสิบเจ็ดลานหกแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพัน- 
  สามรอยบาทถวน) จําแนกเปน 
  1. งบกลาง    ยอดรวม     7,093,200 บาท 

          2. งบบุคลากร    ยอดรวม     3,608,000 บาท  
  3. งบดําเนินงาน   ยอดรวม     3,274,000 บาท  
  4. งบลงทุน    ยอดรวม          58,600 บาท  
  5. งบรายจายอ่ืน   ยอดรวม   23,643,500 บาท  

                        3) เทศบัญญัติ ขอ 1, ขอ 2, ขอ 3, ขอ 4, ขอ 5, ขอ 6 และขอ 7   
                        ปรากฏวา ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2559 ไดมีสมาชิกสภาเทศบาล  

  นครระยอง นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล ยื่นขอเสนอคําแปรญัตติ  
  ตอประธานสภาเทศบาลนครระยอง มีขอความดังตอไปนี้  

ขาพเจาขอเสนอคําแปรญัตติเรื่อง ขอปรับลดงบประมาณบางสวน 
  ของกองการศึกษาและกองวิชาการ เทศบาลนครระยอง  
  ตามท่ีนายกเทศมนตรีนครระยอง ไดเสนอญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ 
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  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เม่ือวันท่ี 11    
  สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมตากสินมหาราช สํานักงานเทศบาล 
  นครระยองนั้น ขาพเจาขอปรับลดรายการ ดังมีรายการตอไปนี้ 

ขอ 1. ขอปรับลดรายการในหนา 157 แหงรางเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หมวดคาใชสอย  
  (คาจางผลิตรายการโทรทัศน) จํานวนเงิน 990,000 บาท โดยตัดเหลือ  
  700,000 บาท 

ขอ 2. ขอปรับลดรายการในหนา 203 แหงรางเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (โครงการภูมิบุรี- 
  ศรีระยอง) จํานวนเงิน 1,250,000 บาท โดยตัดเหลือ 900,000 บาท  
  ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ผูเสนอ นายพัชวัฒณ  สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ผูรับรอง และนายอวบ  วงศมหา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  ผูรับรอง   

คณะกรรมการจึงมีมติใหเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลนครระยอง ท่ีไดตรวจพิจารณาแลว  
  ตอประธานสภาเทศบาลพรอมบันทึกรายงานการประชุมมาเพ่ือให 
  สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสามตอไป 
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ และคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล                     แปรญัตติรางเทศบัญญัติทุกทาน เม่ือมีผูเสนอคําแปรญัตติ ไมทราบวา 

  ทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล มีอะไรจะอภิปรายหรือไม  
  เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน  มโนพรศิริกล  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผูทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน มโพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

  เขต 1 จากการท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ  สุรนารถ ไดมีการ 
  อานรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ซ่ึงผมไดมีการยื่นขอ 
  แปรญัตติดวยกันอยูสองโครงการ หลังจากไดมีการประชุมในวาระท่ีหนึ่ง 
  ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 ท่ีผานมา ผมไดมีการลุกข้ึนอภิปรายในเรื่อง 
  ตาง ๆ ของหลายกองงานดวยกัน และไดมีการอภิปรายในเรื่องโครงการตาง ๆ  
  ซ่ึงผมเห็นวาบางครั้งอาจจะมีขอบกพรองท่ีอาจจะตองแกไขบาง ซ่ึงโครงการ 
  ตาง ๆ นั้นมีอยูสองโครงการท่ีผมไดพิจารณาแลว โดยมีการอานอยาง 
  รอบครอบแลวจึงขอมีการแปรญัตติเสนอตอทานประธานสภาเทศบาล  
  ซ่ึงเหตุผลของผมนั้นยกตัวอยางโครงการท่ีหนึ่งคือโครงการของกองวิชาการ 
  และแผนงาน   คาจางผลิตรายการโทรทัศน อยางท่ีผมไดมีการอภิปราย 
  ไปแลว ซ่ึงผมคิดวาจากขอมูลท่ีผมมีอยู และผมไดไปสอบถามชาวบาน 
  หลายแหง ไดมีความเห็นคลาย ๆ กันวาปจจุบันเคเบิลทีวีของเขาสวนใหญ 
  จะดูชองทีวีเสรีตาง ๆ และทีวีดิจิตอลตาง ๆ ซ่ึงมีชองตาง ๆ ใหรับชมมากมาย  
  เพราะฉะนั้นชองเคเบิ้ลตาง ๆ ก็จะดูนอยลง ผมจึงคิดวานาจะมีการงดในเรื่อง 
  ของงบประมาณท่ีจะจางผลิตรายการโทรทัศน อยางวันนั้นท่ี 
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  ทานนายกเทศมนตรีไดอธิบายวาบางครั้งจะมีการผลิตรายการอ่ืน ๆ ดวย  
  ดังนั้นผมจึงคิดวาปจจุบันชองทางสื่อสารก็มีอยูหลายชองทางท่ีสามารถ 
  สื่อสารใหกับพ่ีนองประชาชนได เพราะฉะนั้นรายการตรงนี้ก็สามารถท่ีจะ 
  ตัดทอนลงไดบาง ยกตัวอยางคือผมไดเปรียบเทียบดูในงบประมาณตาง ๆ  
  วามีบางปท่ีโครงการนี้ตั้งงบประมาณไว จํานวน 660,000 บาท ดังนั้น 
  จึงเปนท่ีมาของการท่ีผมตองการจะใหตัดทอนโครงการนี้ใหเหลือแค  
  จํานวน 700,000 บาท สวนโครงการท่ีสอง คือ โครงการภูมิบุรีศรีระยอง 
  ผมไดมีการอภิอปรายและมีการเปรียบเทียบแลววาในปกอนหนานี้เราก็เคย 
  จัดไดในงบประมาณ จํานวน 850,000 บาท ปจจุบันเพ่ิมเปน 1,250,000 บาท  
  ผมจึงไดเสนอเพ่ือตัดงบประมาณลงไป เนื่องจากบรรทัดฐานท่ีผมไดมี 
  ขอเปรียบเทียบจากเทศกาลตาง ๆ เชน ประเพณีสงกรานต งานลอยกระทง  
  โดยไดมีการตัดงบประมาณลงไป ผมจึงตองการใหมีการใชจายงบประมาณ 
  อยางประหยัด สวนงบประมาณท่ีเหลือก็อาจจะนําไปทําอยางอ่ืนใหเกิด 
  ประโยชนกับพ่ีนองประชาชนได ผมเองชื่นชมยินดีและดีใจท่ีไดทํางานรวมกับ 
  ทานนายกเทศมนตรีและคณะผูบริหาร เพราะท่ีผานมาไดรับคําชมจากพ่ีนอง 
  ประชาชนมาก เพียงแตวามีบางครั้งอาจจะมีขอผิดพลาดบาง ซ่ึงผมเองไดมา 
  นําเสนอเพ่ือเปนกระจกสะทอนใหทางผูบริหารไดรับทราบบาง เพราะสุดทาย 
  การลงมติในวันนี้ผมก็เชื่อวาสมาชิกสภาเทศบาลอาจจะมีบางทานเห็นชอบ 
  กับผมหรือไมเห็นชอบกับผม ซ่ึงผมคิดวาก็ไมเปนไร ซ่ึงเปนดุลยพินิจของ 
  แตละทานท่ีจะมาพิจารณา ซ่ึงผมคิดวาผมทําตามหนาท่ีของผมไดอยางดีท่ีสุด  
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล                     ผมขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลอานระเบียบขอบังคับ ขอท่ี 64  

  ใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดรับทราบดวยครับ  

นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ   - ทาน ประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล        ในระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน ไดกําหนดในเรื่องของการ  

  อภิปรายไดดังนี้ ขอ 63 สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดประสงคจะกลาวถอยคําใด 
  ตอท่ีประชุมสภาทองถ่ินใหยกมือข้ึนพนศีรษะ เม่ือประธานสภาทองถ่ิน  
  อนุญาตแลวจึงกลาวได โดยใหยืนกลาว ณ ท่ีของตนหรือ ณ ท่ีซ่ึงจัดไวก็ได  
  และตองกลาวกับประธานสภาทองถ่ิน วรรคสอง ประธานสภาทองถ่ินตอง 
  ใหโอกาสแกผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติอภิปรายกอน แตถามีผูเสนอญัตติ 
  หรือผูแปรญัตติหลายคน ใหประธานสภาทองถ่ินอนุญาตใหอภิปรายได 
  ครั้งละหนึ่งคน และในขอ 64 เม่ือผูเสนอหรือผูแปรญัตติไดอภิปรายแลว  
  ถามีผูใดคานก็ใหผูนั้นอภิปราย เม่ือผูคัดคานอภิปรายแลว ถาผูใดจะ 
  สนับสนุนผูเสนอหรือผูแปรญัตติก็ใหผูนั้นอภิปรายและประธานสภาทองถ่ิน 
  ตองใหอภิปรายสลับกันไป วรรคสอง ถาฝายใดฝายหนึ่งไมมีผูประสงค 
  จะอภิปรายแตอีกฝายหนึ่งมีผูประสงคจะอภิปรายอยู ใหประธานสภา 
  ทองถ่ินใหผูประสงคอภิปรายนั้นอภิปรายตอเนื่องกันได วรรคสาม  
  เม่ือไดอนุญาตใหอภิปรายซอนไปคนหนึ่งแลว ใหประธานสภาทองถ่ินถาม 
  วาผูใดจะอภิปรายในทางตรงกันขาม ถามีก็ใหประธานสภาทองถ่ินอนุญาต 



 7 

  ใหอภิปราย แลวดําเนินการใหอภิปรายสลับกันตอไป ถาไมมีก็ให 
  ประธานสภาทองถ่ินอนุญาตใหอภิปรายตอเนื่องไปได วรรคสี่ ถามีผูยกมือ 
  จะอภิปรายหลายคน ประธานสภาทองถ่ินจะอนุญาตใหผูใดอภิปรายกอน 
  ก็ได แตใหคํานึงถึงผูเสนอ ผูรับรองและผูท่ียังไมไดอภิปรายดวย  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานเลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีทานเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                     ไดชี้แจงเก่ียวกับระเบียบขอบังคับในการอภิปรายไปแลว ไมทราบวาสมาชิกสภา 

  เทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณอําไพ  วงเวียน 

นางอําไพ  วงเวียน  -  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางอําไพ  วงเวียน  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 จากท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล ไดขอเสนอคําแปรญัตติ และกอนท่ีจะมีการลงมติ  
  ดิฉันตองการนําเสนอทานประธานสภาเทศบาลวาในการขอปรับลด ขอ 1  
  และ ขอ 2 นั้น ความชัดเจนคือขอปรับลดในหนาท่ี 157 แหงรางเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หมวดคาใชสอย  
  (คาจางผลิตรายการโทรทัศน) จํานวนเงิน 990,000 บาท โดยตัดเหลือ  
  700,000 บาท และในขอ 2. ขอปรับลดรายการในหนา 203  
  แหงรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  
  (โครงการภูมิบุรีศรีระยอง) จํานวนเงิน 1,250,000 บาท โดยตัดเหลือ  
  900,000 บาท คือกอนเราจะใชดุลยพินิจพิจารณาตัดสินลงมติ ดิฉันเห็นวา 
  การปรับลดตัวเลขกลม ๆ จากจํานวนเงิน 990,000 บาท โดยตัดเหลือ  
  700,000 บาท ในรายละเอียดตองมีบอกวารายการนี้คาจางผลิตรายการ 
  โทรทัศน คาอัดเทปราคาเทาไร คาอานขาวเทาไร คือรายละเอียดจะตองมี  
  คือดิฉันไมเห็นรายละเอียดเลย อยู ๆ ก็ตั้งงบประมาณไว จํานวน 990,000 บาท  
  ตัดเหลือ จํานวน 700,000 บาท ความเหมาะสมในการตัดดิฉันตองการ 
  จะเห็นวาตัดอะไรบาง อะไรท่ีมันเหมาะสม ควรจะตัดหรือไมควรตัด คือตองใช 
  ดุลยพินิจ สวนโครงการภูมิบุรีศรีระยองก็เชนเดียวกัน จากจํานวนเงิน  
  1,250,000 บาท ตัดเหลือ 900,000 บาท ไมทราบวาท่ีตัดตัวเลขกลม ๆ  
  ไปนั้น ไมทราบวาบางรายการอาจจะมีความสําคัญ คืออาจจะตัดไมได  
  โดยโครงการจํานวนเทานี้ถาเราเพ่ิมคุณภาพของงานใหมันดียิ่งข้ึน โดยคงไว 
  ในราคาเทานี้มันจะดีกวาหรือไม แลวดิฉันก็ตองการจะเห็นรายละเอียด  
  คือการท่ีจะตัดลดงบประมาณนั้นจะตองเห็นวาในแตละรายการนั้นรายการ 
  ไหนมีความสําคัญมากนอยอยางไร ควรตัดทีละรายการ หรือตัดตัวเลขกลม ๆ  
  จึงตองการใหทานสมาชิกสภาเทศบาลใชดุลยพินิจ ขอบคุณคะทานประธาน 
  สภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน  
ประธานสภาเทศบาล                     เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล 
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นายวิโรจน  มโนพรศิริกล  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผูทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน มโพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน ท่ีได 
  ลุกข้ึนมาถามในรายละเอียด ในขอ 1 ท่ีผมขอปรับลดก็คือในหนาท่ี 157 นั้น  
  ของกองวิชาการและแผนงาน ในหมวดคาใชสอย รายละเอียดในรางเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือเรื่องท่ีเราได 
  พิจารณาไปเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 ซ่ึงผมไปเปดพลิกดูแลวในรายการ 
  ท่ีเขียนไว และตั้งงบประมาณไวนั้นเขียนไวเทานี้เอง ไมไดมีการระบุใน 
  รายละเอียดหรือบรรยายวาเปนคาอะไรบาง ในจํานวนเงิน 990,000 บาท  
  นั่นคือประเด็นท่ีหนึ่ง สวนประเด็นท่ีสองท่ีผมปรับลดงบประมาณจาก  
  จํานวน 990,000 บาท ตัดเหลือ จํานวน 700,000 บาท นั้น จริงอยูท่ี 
  ผมไมไดมีรายละเอียดวาตองตัดคาอะไรบาง แตในรายละเอียดตาง ๆ ท่ีผมได 
  อภิปราย เชนในป 2557 นั้น งบประมาณในหมวดรายการคาใชสอยตรงนี้ 
  ไดตั้งงบประมาณไวแค จํานวน 660,000 บาท ซ่ึงผมคิดวาก็ลวงเวลาผานมา 
  สองปแลวก็อาจจะตองมีการปรับข้ึนบาง ผมจึงขอตัดเหลือแค จํานวน 700,000 บาท  
  สวนใน ขอ 2 โครงการภูมิบุรีศรีระยองนั้นก็เชนกัน คือในรายละเอียดนั้น 
  ก็เหมือนกับทุกปท่ีผานมา ซ่ึงงบประมาณ จํานวน 1,250,000 บาท  
  และในป 2558 ตั้งไว 850,000 บาท เพราะฉะนั้นผมจึงใหปรับลดวา 
  ใหเหลืออยูประมาณ  900,000 บาท คือผมไมมีนโยบายหรือมีความคิดวา 
  สองโครงการนี้จะไมใหทํา ซ่ึงผมก็ยังเห็นดีดวยวาโครงการดังกลาวนี้ควร 
  จะตองใหคงไวอยู คือใหทําเหมือนเดิม เพียงแตวาตัดลดงบประมาณลงไปบาง 
  เพ่ือใหคุมคา และตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเคยเอยเสมอวาพยายามจะใช 
  งบประมาณคือภาษีของพ่ีนองประชาชนใหคุมคาท่ีสุด หรือใชใหเกิด 
  ประสิทธิภาพท่ีสุด ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล                     ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายขอเชิญครับ  

(  -ไมมี-  ) 

- เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
      ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเปนหวงเก่ียวกับเรื่องงบประมาณ  

  รายจาย คือตองการกราบเรียนใหทานประธานสภาเทศบาล  
  และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบวาโครงการแตละโครงการ  
  คือจริง ๆ ถานอยก็ทําได แตคุณภาพของงานออกมาจะไดแคไหน อยางเชน  
  ท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาลขอแปรญัตติ ขอ 1 คาจางผลิตรายการโทรทัศน  
  จํานวนเงิน 990,000 บาท โดยตัดเหลือ 700,000 บาท ซ่ึงท่ีทางกองวิชาการ 
  และแผนงาน ขอมา 990,000 บาท นั้น เพราะวาเขามีรายละเอียด 
  คอนขางมาก และแตละปนั้นผมดูแลวมีความจําเปน ซ่ึงผมไดตรวจสอบ 



 9 

  อยูเรื่อย ๆ วามีผูสนใจทางเคเบิ้ลทีวีอยูอีกจํานวนมากหรือไม ซ่ึงตอนนี้ก็ยังมี 
  ผูท่ีดูอยูประมาณเกือบสามพันราย ถือเปนชองทางหนึ่งท่ีผูท่ีดูรายการ 
  ทางเคเบิ้ลทีวีก็นาจะไดรับทราบขอมูลขาวสารของเทศบาลบาง ซ่ึงผมคิดวา 
  ยังคงมีความจําเปนอยู และแตละรายการท้ังหมดนั้นกองวิชาการและ 
  แผนงาน ระบุรายละเอียดมาก็เกือบสิบรายการ และแตละรายการก็จําเปน 
  ตองใชงบประมาณท้ังนั้นเลย คือหากตัดไปเหลือแค 700,000 บาท  
  ผมก็ตองลดบางรายการลง อาทิเชน การถายทอดสดการประชุมสภา 
  เทศบาลนครระยอง ซ่ึงตรงนี้ก็ตองมีคาใชจาย คือหากทานตัดลด 
  งบประมาณลงไป ผมก็ตองไปทํารายละเอียดขอบขายของงานใหม  
  คืออาจจะตองตัดการถายทอดการประชุมสภาเทศบาลไป เนื่องจากวา 
  งบประมาณเหลือแค 700,000 บาท ผมเกรงวาพ่ีนองประชาชนจะได 
  รับทราบขอมูลขาวสารท่ีไมเต็มท่ี จึงตองการกราบเรียนวาอยาเพ่ิงไปตัด 
  ในปงบประมาณนี้ และในปหนาผมก็จะตรวจสอบอีกวายังคงมีพ่ีนอง 
  ประชาชนสนใจเคเบิ้ลทีวีนี้หรือไม ซ่ึงถาหากวาไมมี หรือมีนอยมาก  
  ผมอาจจะพิจารณาใหยกเลิกโครงการนี้ไปเลย คืออาจจะไปทํารายการ  
  อยางอ่ืนไปเพ่ือใหพ่ีนองประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร ซ่ึงอาจจะมีโซเชียล 
  มีเดียท่ีนาจะดีกวานี้ และเม่ือพ่ีนองประชาชนไดรูถึงโซเชียลมีเดียพวกนี้แลว  
  ตอไปโครงการเหลานี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยของมัน  
  ซ่ึงเงินจํานวน 990,000 บาท นั้น ผมคิดวารายการท่ีกองวิชาการและ 
  แผนงานขอมานั้นยังนาจะเหมาะสมอยู และตามขอ 2. ขอปรับลดรายการ 
  ในหนา 203 แหงรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ.2560 (โครงการภูมิบุรีศรีระยอง) จํานวนเงิน 1,250,000 บาท โดยตัด 
  เหลือ 900,000 บาท จริง ๆ ถาจะตัดงบประมาณใหเหลือแค 500,000 บาท  
  ก็สามารถตัดได แตอยางท่ีบอกไปแลววางานท่ีจัดก็อาจจะดูไมยิ่งใหญ  
  หรอือาจจะไมสมบูรณ หรอือาจจะกลายเปนงานแบบพ้ืน ๆ ไป เกรงวา 
  ชาวบานมาเท่ียวงานแลวอาจจะไมสนุก เพราะนโยบายของเทศบาลทองถ่ิน 
  คือบําบัดทุกข บํารุงสุข ซ่ึงในงานนั้นจะมีพ่ีนองประชาชนสวนหนึ่งมาเพ่ือ 
  จับจายใชสอย และอีกฝายหนึ่งก็มาเพ่ือคาขาย ซ่ึงถือวาเปนการสงเสริม 
  เศรษฐกิจ คือถาหากเราจัดงานใหเล็กลงเรื่อย ๆ สุดทายภาวะเศรษฐกิจ 
  อาจจะดูแลวไมคึกคัก แตท่ีตั้งไว 1,250,000 บาท นั้น ผมก็ตองมา 
  ตรวจสอบอีกวาหากกองการศึกษาจะไปใชจายก็ตองทํารายการใหผมดูวาจะ 
  ใชอะไรเทาไร เชน บนเวทีใหญเทาไร ใหโรงเรียนนําไปทําอะไรบาง คือตอง 
  ทํารายการมาใหผมดู ซ่ึงหากเกินความจําเปนผมจะบอกวาไมได และถาหาก 
  เหลือไวก็ไมเปนไร เพราะผมจะเอาเงินของแตละโครงการนั้นรวมไวเพ่ือไป  
  เปนเงินเหลือจายปลายป ซ่ึงทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานก็ทราบกันดีวา 
  ปลายปนั้นผมจะมีเงินเหลือจายปลายปนํามาเขาสภาเทศบาล เพ่ือใหสภา 
  เทศบาลอนุมัติโครงการใหม ซ่ึงผมก็พยายามใชงบประมาณอยางประหยัดอยู  
  จึงคิดวาโครงการดังกลาวนี้ยังมีความจําเปนอยู จึงเห็นวาอยาเพ่ิงไปตัด 
  งบประมาณตรงสวนนี้ คือใหผมควบคุมการใชจายจะดีกวา เพราะผมยังมี 
  อํานาจอีกข้ันตอนหนึ่งในการควบคุมการใชจาย คือไมใชวาเพ่ือนสมาชิกสภา 
  เทศบาลอนุมัติผานสภาเทศบาลไปแลว และตองใชจายจนหมด คือผมจะ 
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  พิจารณาดูวาอาจจะไมจําเปนท่ีจะตองนํางบประมาณท่ีตั้งไวมาใชจาย 
  จนหมด ซ่ึงเร็ว ๆ นี้ก็จะมีโครงการใหม ๆ เกิดข้ึนอีกหลายโครงการ  
  ผมเกรงวาหากไปตัดงบประมาณตรงสวนนี้ไปแลว และหากมีความ 
  จําเปนตองใชข้ึนมางานอาจจะไมสมบูรณ แตหากวาเพ่ือนสมาชิกสภา 
  เทศบาลเห็นควรวาใหแปรญัตติตัดลดงบประมาณตรงสวนนี้ลงไปแลวนั้น  
  เงินจํานวนท่ีตัดลดไปท้ังสองรายการจํานวนประมาณหกแสนบาทนั้น  
  ผมขอใหไปรวมเปนเงินสํารองจายก็แลวกัน คือหากทานปรับลดไปแลวนั้น 
  ยอดรายจายก็จะลดลง ซ่ึงยอดรายรับกับยอดรายจายจะไมบาลานซกัน  
  แตท้ังนี้ผมก็ตองการจะเรียนเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลวาอยาเพ่ิงไปตัดลดเลย  
  แลวผมจะคอยดูแลควบคุมการใชจายเงินให ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล                     เพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  

      (  -ไมมี-  )  

    - เม่ือไมมีผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ครับ เชิญทานสมาชิก  
  สภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร  เจนจริวัฒนา  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล    ผูทรงเกียรติทุกทาน ทานคณะผูบริหาร และผูเขารวมการประชุมทุกทาน  

  ทานประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอเรียนวาคอนขางอึดอัดครับ เพราะวา 
  ผูยื่นเสนอคําขอแปรญัตติผมฟงดูแลวก็มีหลักการ ทานนายกเทศมนตรีชี้แจง 
  มาก็มีเหตุผล และผมก็คิดวาสมาชิกสภาเทศบาลหลายทานก็คงหนักใจ 
  อยางผม ดังนั้นกอนท่ีทานประธานสภาเทศบาลจะมีการขอออกเสียง 
  ลงคะแนนลับหรือไมลับนั้น ขอใหทานประธานสภาเทศบาลลองดู หรือจะให 
  ทานเลขานุการสภาเทศบาลลองทบทวนดูก็ได คือจะมีขอบังคับการประชุม 
  สภาทองถ่ินอยูขอหนึ่ง ผมขอเสนอใหมีการออกเสียงลงคะแนนลับ  
  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา เสนอใหมีการ 

  ออกเสียงลงคะแนนลับ ผมขอผูรับรองดวยครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  ) 

- เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน   

นางอําไพ  วงเวียน  -  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางอําไพ  วงเวียน สมาชิกสภา 

  เทศบาลนครระยอง เขต 1 ทานประธานสภาเทศบาลคะ ท่ีผานมาในการ 
  พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณในเรื่องการแปรญัตติดิฉันก็ยังไมเคยเห็นนะคะ 
  วาจะตองมีการลงมติออกเสียงลงคะแนนลับ ตอนพิจารณางบประมาณ 
  จะตองโปรงใส ชัดเจน หากวาเราคิดวาเราพิจารณาโดยยุติธรรม มีคุณธรรม  
  ดิฉันวาไมจําเปนท่ีจะตองลงคะแนนลับ สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานใช 
  ดุลยพินิจของตัวเองท่ีเหมาะสมวาควรจะปรับลดหรือควรจะคงไว ดีกวา 
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  ท่ีจะตองลงคะแนนลับคะ แตดิฉันก็จะมาตัดสินไมไดวาอันไหนท่ีจะดีกวา 
  หรือไมดีกวา แตดิฉันก็ใหเหตุผลวาการท่ีเราพิจารณางบประมาณมันไมได 
  เปนเรื่องอะไรท่ีตองลับ ก็ในเม่ือเราชัดเจน เราตองการความโปรงใส ก็ยกมือ 
  อยางชัดเจนไปเลย ดิฉันจึงขอเสนอใหมีการออกเสียงลงคะแนนเปดเผยคะ  
  ขอบคุณคะทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน  
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน เสนอใหมีการออกเสียง 

  ลงคะแนนเปดเผย ผมขอผูรับรองดวยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกตอง-  ) 

- เชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลอานระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
  ขอ 73, 74 และ 75  

นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน          
เลขานุการสภาเทศบาล   พ.ศ.2557 (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554) หมวด 6 การลงมติ    

  ขอ 73 การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติมีสองวิธี คือ 
 (1) การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย 

(2) การออกเสียงลงคะแนนลับ  

ขอ 74 การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยมีวิธีปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง 
  ดังตอไปนี้ 

(1) ยกมือข้ึนพนศีรษะ 
(2) ยืนข้ึน 
(3) เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษรใหออกเสียงลงคะแนนเปน

รายบุคคล 

วรรคสอง การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย ใหใชวิธียกมือข้ึนพนศีรษะ  
  แตถาผูบริหารทองถ่ินรองขอ หรือสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสามคน 
  รวมกันเสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ใหออกเสียงลงคะแนนเปดเผย 
  ตาม (2) หรือ (3) เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินมีมติเห็นชอบแลว ก็ใหใชวิธี 
  ออกเสียงลงคะแนนตามนั้น 

ขอ 75  ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาหนึ่ง 
  ในสามของสมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมสภาทองถ่ินมีสิทธิเสนอญัตติขอให 
  ออกเสียงลงคะแนนลับได การเสนอญัตติดังกลาวนี้สามารถเสนอดวยวาจา  
  ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินมีมติเห็นชอบก็ใหดําเนินการตามนั้น  

ซ่ึงในท่ีประชุมสภาเทศบาลนครระยองในวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล  
  จํานวน 23 คน เพราะฉะนั้นหากจะเสนอใหออกเสียงลงคะแนนลับก็ตองมี 
  ผูเห็นดวยอยางนอย 8 คน ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานเลขานุการสภาเทศบาล ประเด็นของการลงมติเปดเผย 
ประธานสภาเทศบาล                     ตองมีเห็นดวยไมนอยกวาสามคน ผมจะถามสภาเทศบาลนครระยอง 

  แหงนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหมีการลงมติออกเสียง 
  ลงคะแนนเปดเผยตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณอําไพ  วงเวียน  
  เสนอ โปรดยกมือดวยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ จํานวน 4 คน-  )  

    - มีทานสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน 4 คน ตอไปทานสมาชิก  
  สภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหมีการลงมติออกเสียงลงคะแนนลับ  
  ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา เสนอ โปรดยกมือ 
  ดวยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ จํานวน 11 คน-  )  

    - มีทานสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน 11 คน สรุปวาในท่ีประชุม  
  สภาเทศบาลแหงนี้ไดมีมติสองอยางคือตองการใหลงมติออกเสียงลงคะแนน  
  เปดเผย และตองการใหลงมติออกเสียงลงคะแนนลับ ผมจึงจําเปนตองถาม 
  ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานอีกครั้งหนึ่งวาทานจะเลือกแบบไหน  
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบกับการลงมติออกเสียงลงคะแนน 
  เปดเผย โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ จํานวน 9 คน-  )  

    - มีทานสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน 9 คน และทานสมาชิกสภา  
  เทศบาลทานใดเห็นชอบกับการลงมติออกเสียงลงคะแนนลับ โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือจํานวน 12 คน, งดออกเสียง  
   จํานวน 2 คน-  ) 

    - มีทานสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน 12 คน และงดออกเสียง  
  จํานวน 2 คน เปนไปตามมติครับ ขอบคุณครับ เปนอันวาสภาเทศบาล 
  นครระยองแหงนี้เห็นชอบกับการลงมติออกเสียงลงคะแนนลับ  
  เชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลอานระเบียบขอบังคับการประชุมสภา 
  ทองถ่ิน ขอ 75  

นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน          
เลขานุการสภาเทศบาล   พ.ศ.2557 (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554) หมวด 6 การลงมติ   

  ขอ 75 ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
  ของสมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมสภาทองถ่ินมีสิทธิเสนอญัตติขอใหออกเสียง  
  คะแนนลับได การเสนอญัตติดังกลาวนี้สามารถเสนอดวยวาจา ถาท่ีประชุม 
  สภาทองถ่ินมีมติเห็นชอบก็ใหดําเนินการตามนั้น  

วรรคสอง การลงมติเห็นชอบญัตติตามความในวรรคหนึ่ง ใหใชวิธียก 
  มือพนศีรษะ  
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  วรรคสาม การออกเสียงลงคะแนนลับ ใหใชวิธีเขียนเครื่องหมายบน 
  แผนกระดาษใสซองท่ีเจาหนาท่ีจัดให โดยผูเห็นดวยใหเขียนเครื่องหมาย  
  (  )  ผูไมเห็นดวยใหเขียนเครื่องหมายกากบาท (  )  สวนผูไมออกเสียง 
  ใหเขียนเครื่องหมายวงกลม (  ) ใหประธานท่ีประชุมเรียกชื่อสมาชิกสภา 
  ทองถ่ินตามลําดับอักษรมานําซองใสดวยตนเองลงในหีบท่ีจัดไวตอหนา 
  ประธานท่ีประชุม สวนขอ 78 ลําดับการลงมตินั้น ใหลงมติในญัตติ 
  สุดทายกอน แลวยอนเปนลําดับไปตามญัตติตน แตความผิดพลาดของการ 
  เรียงลําดับดังกลาวมานี้ไมเปนเหตุใหมติท่ีไดลงคะแนนและนับคะแนน 
  เสร็จแลวนั้นเสียไป วรรคสอง มติในกรณีนี้ใหถือเอาคะแนนเสียงมากท่ีสุด 
  ของญัตติแตละญัตติท่ีลงมติตามลําดับนั้น 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานเลขานุการสภาเทศบาล โดยจะทําการลงมติในขอท่ี 2 กอน 
ประธานสภาเทศบาล    แลวจึงลงมติในขอท่ี 1  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
      ผมตองการใหทางฝายเลขานุการการสภาเทศบาลชี้แจงใหกระจาง  

  อีกสักเล็กนอย เพราะในการลงมติมีท้ังกากบาท มีท้ังเครื่องหมายถูก  
  และท้ังวงกลม ยกตัวอยางเชนวงกลมนั้นหมายถึงไมออกเสียง แตขีด 
  เครื่องหมายถูกนั้นคืออะไร และขีดกากบาทนั้นคืออะไร ขอใหอภิปราย 
  ความหมายของสัญลักษณดวยวาเครื่องหมายใดคือเห็นดวย หรือเครื่องหมายใด 
  คือไมเห็นดวย กับคําขอแปรญัตติ เพ่ือความกระจางใหกับเพ่ือนสมาชิกสภา 
  เทศบาลดวยครับ ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี ผมจะขออธิบายเพ่ิมเติมตอจากทาน  
ประธานสภาเทศบาล    เลขานุการสภาเทศบาลดังนี้ครับ คือในซองจะมี 2 ขอ แตผมจะใหเจาหนาท่ี  

  สภาเทศบาลแจกขอท่ี 2 กอน ซ่ึงขอท่ี 2 จะเปนขอความตามเอกสารของการ 
  ประชุมท่ีทานไดรับไปแลว คือถาทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ 
  ตามเอกสาร หรือเห็นชอบกับการแปรญัตติของทานสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณวิโรจน  มโนพรศริกุล ใหใสเครื่องหมายถูก (  )  แตหากทานไมเห็นดวย 
  กับการแปรญัตติดังกลาวใหใสเครื่องหมายกากบาท (  )  และหากทาน 
  ไมตองการออกเสียงใหใสเครื่องหมายวงกลม (  ) มีทานใดจะสอบถาม 
  เพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา 

นายนรินทร  เจนจริวัฒนา  - ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล ผมตองการหารือทานประธานสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาลวาคําวาลําดับในการลงมติใหยอนกลับหลังมาหาตน ผมขอหารือทาน 

  ประธานสภาเทศบาลวาใหเจาหนาท่ียกกระดานมาไวดานหนา คือหากเห็นดวย 
  กับการแปรญัตติใหใสเครื่องหมายถูก (  ไมเห็นดวยกับการแปรญัตติ 
  ดังกลาวใหใสเครื่องหมายกากบาท (  )  และหากงดออกเสียงใหใส 
  เครื่องหมายวงกลม (  ) จะไดไมเกิดการสับสนครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญเจาหนาท่ีสภาเทศบาล นํากระดานมาไวดานหนาดวยครับ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา  
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นายนรินทร  เจนจริวัฒนา  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานประธานสภาเทศบาลครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล    คือผมไดไปดูระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน จึงตองการให 

  ทานประธานสภาเทศบาลลองวินิจฉัยดูระหวางคําวา ญัตติ กับคําวา ขอ  
  ผมวาความหมายตางกันครับ เพราะท่ีบอกวาใหเรียงญัตติจากทายมาหาตนนั้น  
  คือในกรณีท่ีมีผูเสนอญัตติหลายคน แตเม่ือมีผูเสนอญัตติเพียงคนเดียว  
  แตแยกเปนขอ 1, ขอ 2, ขอ 3 ผมวามันนาจะเปนญัตติเดียวกันหรือไมครับ  
  ใหทานประธานสภาเทศบาลไดลองวินิจฉัยดูครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ผมไดอานแลวครับ ผมจึงขอวินิจฉัยวาใหเริ่มจากขอ 2 กอนครับ  
ประธานสภาเทศบาล   เพ่ือจะไดไมตองมาตีความกันอีกภายหลัง เพราะฉะนั้นเราควรจะดําเนินการ  

  ตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินท่ีกําหนดไวเลย ขอบคุณครับทาน 
  สมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร  เจนจิรวัฒนา ท่ีไดใหคําแนะนํา เปนอันวาเรา 
  จะพิจารณาลงมติในหัวขอท่ี 2 กอน คือ ขอ 2. ขอปรับลดรายการใน 
  หนา 203 แหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ.2560 (โครงการภูมิบุรีศรีระยอง) จํานวนเงิน 1,250,000 บาท  
  โดยตัดเหลือ 900,000 บาท และเม่ือทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
  ทําเครื่องหมายเสร็จแลว ผมจะเรียกชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินตามลําดับอักษร 
  มานําซองใสดวยตนเองลงในหีบท่ีจัดไวตอหนาประธานท่ีประชุมเพ่ือใหเกิด 
  ความโปรงใส เชิญเจาหนาท่ีสภาเทศบาลแจกซองดวยครับ 

(  -ท่ีประชุมดําเนินการลงมติออกเสียงลงคะแนนลับ ในการ   
    แปรญัตติหัวขอท่ี 2 มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ  
    จํานวน 13 คน, ไมเห็นชอบ จํานวน 9 คน  
    และไมออกเสียง จํานวน 1 คน-  ) 

    - เปนอันวาในการขอแปรญัตติในหัวขอท่ี 2 มีทานสมาชิกสภาเทศบาล 
    มีมติเห็นชอบ จํานวน 13 คน ไมเห็นชอบ จํานวน 9 ทาน และไมออกเสียง   

  จํานวน 1 คน ตอไปจะเปนการลงมติในหัวขอท่ี 1 ขอปรับลดรายการในหนา  
  157 แหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ.2560 หมวดคาใชสอย (คาจางผลิตรายการโทรทัศน) จํานวนเงิน  
  990,000 บาท โดยตัดเหลือ 700,000 บาท เชิญเจาหนาท่ีสภาเทศบาล 
  แจกซองดวยครับ 

(  -ท่ีประชุมดําเนินการลงมติออกเสียงลงคะแนนลับ ในการ   
    แปรญัตติหัวขอท่ี 1 มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ  
    จํานวน 13 คน, ไมเห็นชอบ จํานวน 9 คน  
    และไมออกเสียง จํานวน 1 คน-  ) 

    - เปนอันวาในการขอแปรญัตติในหัวขอท่ี 1 มีทานสมาชิกสภาเทศบาล 
   มีมติเห็นชอบ จํานวน 13 คน ไมเห็นชอบ จํานวน 9 ทาน และไมออกเสียง   

  จํานวน 1 คน ดังนั้นมติท่ีประชุมสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้เห็นชอบ 
  กับการเสนอคําแปรญัตติของทานสมาชิกสภาเทศบาลคุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล  
  ในขอท่ี 1 ขอปรับลดรายการในหนา 157 แหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หมวดคาใชสอย (คาจางผลิต 
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  รายการโทรทัศน) จํานวนเงิน 990,000 บาท โดยตัดเหลือ 700,000 บาท  
  และขอ 2 ขอปรับลดรายการในหนา 203 แหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (โครงการภูมิบุรีศรีระยอง) จํานวนเงิน  
  1,250,000 บาท โดยตัดเหลือ 900,000 บาท เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
      ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดแปรญัตติตัดลดงบประมาณ  

  จํานวน 2 รายการ เปนเงินจํานวน 640,000 บาท ซ่ึงเม่ือสักครูผม 
  ไดอภิปรายไปวาหากนําเงินท่ีตัดลดไปนั้นไปเปนเงินสํารองจายเกรงวาไมไดอยู 
  ในชวงแปรญัตติ และหากวานําไปเปนเงินสํารองจายอาจจะไมถูกระเบียบ  
  ผมจึงขอนําเสนอวาใหเปนงบประมาณเกินดุลยจะเหมาะสมกวา โดยจะให 
  เจาหนาท่ีไปแกไขในเอกสาร ดีกวาจะคอยใหไปเปนเงินสํารองจาย เพราะหาก 
  ไมถูกตองก็อาจจะทําใหเปนปญหาเก่ียวกับเรื่องของเทศบัญญัติได  
  จึงกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี มีทานสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเปนอยางอ่ืน 
ประธานสภาเทศบาล   หรือไมครับ  
   (  -ไมมี-  )  
                       - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน เปนอันวาสภา  

  เทศบาลนครระยองแหงนี้เห็นชอบตามท่ีทานนายกเทศมนตรีเสนอครับ  
  ตอไปจะเปนการพิจารณาในวาระท่ี 3 ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยอง 
  แหงนี้นะครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดเห็นชอบกับรางเทศบัญญัต ิ
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเห็นชอบใหตราเปน 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  โปรดยกมือดวยครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 23 ทาน เปนเอกฉันท-  ) 

    - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จํานวน 23 ทาน  
        เปนอันวาสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้เห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณ  

  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มติท่ีประชุม      -  เห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
      พ.ศ. 2560 โดยเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
      งบประมาณ พ.ศ. 2560  

ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติอ่ืน ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องจะเสนอตอ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผูบริหาร ขอเชิญครับ เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  
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นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
   ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล และขอบคุณทานประธานสภาเทศบาล  

  ท่ีไดผานญัตติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 ถึงแมวาจะมี 
  แปรญัตติเปนบางรายการ ผมก็ถือวานาจะกอใหเกิดประโยชนกับ 
  งบประมาณของเทศบาล ถึงแมทานจะปรับลดลงไปแลว แตผมก็จะควบคุม 
  การใชจายอยางรัดกุม และจะใชงบประมาณในเทศบัญญัตินี้อยางประหยัด  
  มัธยัสถ รอบคอบ และโปรงใส เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพ่ีนอง 
  ประชาชน และตองขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานท่ีท้ังเห็นชอบ  
  และไมเห็นชอบ กับการแปรญัตติในครั้งนี้ซ่ึงนั่นถือวาคือประโยชนสูงสุดของ 
  งบประมาณรายจายของเทศบาลนครระยอง ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน 
ประธานสภาเทศบาล      มโนพรศิริกุล   

นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผูทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ในสวนตัวผมเองตองขอขอบพระคุณทานสมาชิกสภาเทศบาล 
  สวนใหญท่ีเห็นชอบกับการแปรญัตติของผม ผมไดเคยกลาวในท่ีประชุม 
  แหงนี้แลววาผมไมไดมีเจตนา และไมไดมีอคติ ท่ีวาจะไมเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 และผมก็คิดวาสมาชิกสภาเทศบาล 
  ทุกทานก็ไมเห็นชอบเหมือนกันท่ีจะใหรางเทศบัญญัติงบประมาณนี้ได  
  ผานไป เพียงแตวาพวกผมซ่ึงเปนสมาชิกสภาเทศบาลฝายนิติบัญญัติ  
  คือเราทําหนาท่ีของเรา คือมีการตรวจสอบ สิ่งใดท่ีเราเห็นวามีขอผิดพลาด 
  เล็ก ๆ นอย ๆ หรืออะไรก็ดี เราก็มีการทําหนาท่ีของเรา และอยางท่ี 
  ทานนายกเทศมนตรีไดเรียนในท่ีประชุมแหงนี้วานายกเทศมนตรีก็จะมีการ 
  บริหารจัดการ และจะมีการดูแลงบประมาณในลําดับตอไปใหอยางถ่ีถวน  
  ซ่ึงผมถือวาเปนสิ่งท่ีดี และหลักท่ีเราไดมีการประชุมกันนี้ เรามีการเห็นตาง  
  คือหลักประชาธิปไตยคือทุกคนมีความเห็นท่ีอาจจะไมเหมือนกัน แตวาผมมี  
  ความเห็นตาง แตผมไมมีความขัดแยง ซ่ึงผมก็สนับสนุนรางเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจายฉบับนี้ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานก็เห็นดวยกับผม 
  โดยยกมือผานท้ังหมด ตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีท่ีเขาใจวาเราได  
  ทําหนาท่ีของพวกเราอยางเต็มท่ี ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
   ตองขอบคุณอีกครั้งครับ สําหรับการผานญัตติงบประมาณนี้ เม่ือทานผาน 
     ในวาระท่ีสามในวันนี้ไปแลว ผมตองการกราบเรียนใหทานสมาชิกสภา  
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  เทศบาลไดรับทราบวางบประมาณท่ีทานผานไปแลวเก่ียวกับเรื่องงาน 
  ลอยกระทง ของปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวนเงิน 800,000 บาท นั้น  
  เทศบาลคงไมไดนํามาใชแนนอนครับ เพราะปนี้จะไมมีการลอยกระทง  
  คือไมมีการจัดงานท่ีทาน้ําสวนศรีเมือง แตประเพณีลอยกระทงคือท่ี  
  ทาน้ําหนาวัดปากน้ําก็ยังคงมีเหมือนเดิม เนื่องจากเทศบาลเราทําการทุบ 
  สะพานเปยมพงศสานต และถนนเมนหลักคือถนนตากสินมหาราชนั้นงดใช  
  และไปใชเมนหลักคือถนนอดุลยธรรมประภาส และหากเรามาทําการ 
  ปดถนนหลกัคือถนนอดุลยธรรมประภาสมาจัดงานลอยกระทงนั้นความ 
  เดือดรอนจะเกิดกับพ่ีนองประชาชนคอนขางมาก หอการคากับเทศบาล  
  นครระยองไดรวมประชุมกันจึงมีมติเปนเอกฉันทวาปนี้ควรงดการจัดงาน 
  ลอยกระทงหนึ่งป แลวปหนาคอยไปจัดใหมเหมือนเดิม จึงกราบเรียน 
  ใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล และชุมชน ใหรับทราบอยางท่ัวถึง ขอบคุณครับ 
  ทานประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานตอไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล       
   (  -ไมมี-  )  

    - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคอภิปรายเพ่ิมเติม วันนี้สภา  
        เทศบาลนครระยอง ไดประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแลว  

  ผมขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี พรอมท้ังคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภา 
  เทศบาลผูทรงเกียรติ ทานหัวหนาสวนราชการ ทานสื่อมวลชน 
  ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน ผมขอปดการประชุมครับ   

 (ปดประชุมเวลา 15.30 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 


