
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 

วันที ่11 สิงหาคม 2560 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
5. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
6. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
10. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
11. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
12. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายไพรทูรย์   รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี        (ไปราชการ) 
2. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล              (ลาป่วย) 
3. นางวรกมล   ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล              (ลาป่วย) 
4. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล              (ลาป่วย) 
5. นายบุญปลูก   ณีวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาล              (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
4. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
9. นายชนินทร์ จันทน์ขาว รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นางสุกัญญา ยัสโร แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล 
11. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
12. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนพัสดุ 
13. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
14. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
16. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
17. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
18. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
19. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
20. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
21. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
22. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
23. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
24. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
25. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
26. นางสาวเนตรนภา รักความสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
27. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
28. นางสาวดวงพร เสงี่ยมรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
29. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
30. ว่าที่เรือตรีเชาวลิต เล็กโล่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
31. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
32. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
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33. นางสาววัชรีย์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง 
34. นางสาวปิยะนุช พ่วงความสุข  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
35. นายป้องคุณ สุวรรณพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
36. นางสาวอรทัย ศรีพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
37. นางสาวธนิตตา จันทศร นักทรัพยากรบุคคล 
38. นางสาวปิยะรัตน์ สัจจาธรรม เจ้าพนักงานธุรการ 
39. นางสาวสุนิสา บุญฤทธา เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560 
  บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน 
  สภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป 
  ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                      ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วม 

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับผมขอเชิญ 
  ท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุมสภาด้วยครับ 

นายสุธน ซื่อประเสริฐ  - ประกาศสภาเทศบาลนครระยองเรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2560 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

  นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 9  
  มีนาคม 2560  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี 2560   
  ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม  2560  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี 2560 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแต่วันที่ 10  
  สิงหาคม  2560  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 นายประกิต   
  ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ผมมีเรื่องแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล   ให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ ดังนี้ 
  1. บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย  

  ได้แก่ นางสาวณัฐณิชา สวัสดิ์ล้น วุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ผู้ได้รับการ 
  คัดเลือกล าดับที่ 1 เป็นพนักงานเทศบาล ในต าแหน่งทันตแพทย์  
  ระดับปฏิบัติการงานทันตสาธารณสุข ฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล  
  กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560  
  เป็นต้นไป 

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  )  

2. รับโอนพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ  
  นันทพิศาล พนักงานเทศบาล ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ  
  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลหนองต าลึง อ าเภอพานทอง  
  จังหวัดชลบุรี มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ งานส่งเสริม 
  ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560  
  เป็นต้นไป ในนามของเทศบาลนครระยองยินดีต้อนรับทั้งสองท่านครับ 

  (  -ที่ประชุมปรบมือ-  )  

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  
   ประจ าปี 2560 ครั้งท่ี 1/2560  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560    

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 
   มิถุนายน  25 60 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงาน 

  การประชุมขอเชิญครับ  

- เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายปกรณ์ แสงสุข ครับ 

นายปกรณ์  แสงสุข  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายปกรณ์  แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ช่วยเปิดไปที่  

  หน้า 11 ขอแก้ไขรายงานการประชุมตรง นายปกรณ์  แสงสุขขา ขอแก้ไขเป็น  
  นายปกรณ์  แสงสุข ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล      ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
      เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560  

  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญ  
  สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  2560 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

  เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
      ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

  นครระยอง เพื่อขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ  ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ านวน  716,430,000 บาท   
  (เจ็ดร้อยสิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) แยกรายละเอียดตามแผนงาน  ดังนี้ 
  ด้าน บริหารทั่วไป 

           แผนงาน  บริหารงานทั่วไป           ยอดรวม   67,889,800 บาท 
           แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน ยอดรวม   24,195,100 บาท 

  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
           แผนงาน  การศึกษา            ยอดรวม  269,524,700 บาท 
           แผนงาน  สาธารณสุข           ยอดรวม    52,880,900 บาท 
           แผนงาน  เคหะและชุมชน           ยอดรวม 191,806,100 บาท 
           แผนงาน  สร้างความเข้มแข็ง 

       ของชุมชน                                ยอดรวม     9,524,800 บาท 
           แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรม 

       และนันทนาการ                     ยอดรวม   17,950,000 บาท 
  ด้าน  การเศรษฐกิจ 

           แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม       364,000 บาท  
           แผนงาน  การพาณิชย์           ยอดรวม     3,169,800 บาท 
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  ด้าน  การด าเนินงานอ่ืน 
           แผนงาน  งบกลาง   ยอดรวม   79,124,800 บาท  

2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง    
  จ านวน 1,568,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   

3. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล   
  จ านวน 37,169,000 บาท (สามสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพัน- 
  บาทถ้วน) 

  เหตุผล  เพ่ือให้เทศบาลนครระยองมีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  งบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของ 
  คณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 4 ปี   
  (พ.ศ. 2561 - 2564) และขอรายงานฐานะการคลังและสาระส าคัญ 
  ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
  ดังต่อไปนี้ 

  ฐานะการคลังของเทศบาล 

    ด้านรายรับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการจัดท า 
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 1 ฉบับ  

    เป็นเงิน 618,000,000 บาท (หกร้อยสิบแปดล้านบาทถ้วน)  มีรายรับจริง  
    จ านวน  632,297,028.33 บาท  (หกร้อยสามสิบสองล้านสองแสน- 
    เก้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์) รายรับสูงกว่าประมาณการ  
    ที่ตั้งไว้ จ านวน 14,297,028.33 บาท (สิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน- 
    ยี่สิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.31   

       ด้านรายจ่าย ได้มีวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ 
      การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
      โดยเทศบาล ฯ ใช้จ่ายเงินไปท้ังสิ้น จ านวน 610,005,308.66 บาท   
      (หกร้อยสิบล้านห้าพันสามร้อยแปดบาทหกสิบหกสตางค์) รายจ่ายต่ ากว่า 
      ประมาณการที่ตั้งไว้จ านวน 7,994,691.34 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้า- 
      หมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 1.29 
      ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ในระยะเวลาเก้าเดือนที่ผ่านมา  เทศบาล ฯ มีรายรับจริง  
  จ านวน 608,597,458.25 บาท (หกร้อยแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน- 
  สี่ร้อยห้าสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 87.87 ของประมาณการ 
  รายรับ จ านวน 692,600,000 บาท  (หกร้อยเก้าสิบสองล้านหกแสน- 
  บาทถ้วน) ด้านรายจ่าย เทศบาลใช้จ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว  
  จ านวน 441,196,738.73 บาท (สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น- 
  หกพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 63.76 
 
  



 7 

  ของประมาณการรายจ่าย จ านวน 691,960,000 บาท (หกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้าน-              
  เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  คาดการณ์ว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้และเร่งรัด 
  การใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

             ปัจจุบัน เทศบาลนครระยองมียอดเงินสะสม จ านวน  401,438,292.06 บาท  
  (สี่ร้อยเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทหกสตางค์)  
  ฝากไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจ านวน  
  56,004,686.84 บาท  (ห้าสิบหกล้านสี่พันหกร้อยแปดสิบหกบาท- 
  แปดสิบสี่สตางค์)  โดยมีรายละเอียดที่จะน าเสนอดังต่อไปนี้ 

  สาระส าคัญของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 
    เทศบาลนครระยองได้ประมาณการรายรับ-รายจ่าย  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น  
  เป็นเงิน 716,430,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบหกล้านสี่แสนสามหมื่น- 
  บาทถ้วน) แยกเป็น 

              1. รายรับจากเงินรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ 
     ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า    
      จ านวน 437,275,000 บาท (สี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่น- 

  ห้าพันบาทถ้วน) 
2. รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา    

  จ านวน  99,913,000  บาท (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่น- 
  สามพันบาทถ้วน) 

3. รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสวัสดิการทางสังคม   
  จ านวน 53,800,000 บาท  (ห้าสิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

        และ 4. รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับการจัดการศึกษา 
  ภาคบังคับ และเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
  จ านวน 125,442,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพัน- 
  บาทถ้วน) 

              โดยในส่วนของรายรับจากเงินรายได้ของเทศบาล และเงินอุดหนุน 
  ทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า    
  จ านวน 437,275,000 บาท (สี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่น- 
  ห้าพันบาทถ้วน)  มีการประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  
  จ านวน 21,745,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
  หรือคิดเป็นร้อยละ 5.23 โดยคาดการณ์ว่าจะมีรายรับเพิ่มข้ึนจากการ 
  จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งภาษีจัดสรรจากรัฐบาล  

             ส าหรับนโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณในปี พ.ศ. 2561  
  คณะผู้บริหารยังคงมีนโยบายในการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่าง 
  ประหยัด โปร่งใส เพ่ือให้เกิดความ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  ต่อประชาชนและท้องถิ่น ภายใต้วิสัยทัศน์ “นครสีเขียวและรุ่งเรือง           
  ด้วยความพอเพียง” โดยยังคงส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจ 
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  ต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่าง  
  เท่าเทียม รวมทั้งส่งเสริมอาชีพหรือเสริมทักษะด้านต่างๆ เพื่อยกระดับ 
  รายได้ของประชาชน ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ 
  โครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจ 
  ภาคตะวันออก (EASTERN ECONOMIC CORRIDOR : EEC) และยังคง 
  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมคนดีและ 
  สังคมแห่งการมีส่วนร่วม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการ 
  ตั้งงบประมาณรองรับให้เพียงพอส าหรับการเผชิญเหตุ กรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
  หรือสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ าเสมอ   
  เพ่ือลดระดับความรุนแรงและความสูญเสียอันอาจเกิดข้ึน  

              ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย จ านวน 716,430,000 บาท  
  (เจ็ดร้อยสิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) แยกออกเป็น 4 ส่วน คือ 

             1.) การตั้งงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของเทศบาลและ 
  เงินอุดหนุนทั่วไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
  เลือกท า จ านวน 437,275,000 บาท (สี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านสองแสน- 
  เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายแยกเป็น 

- งบบุคลากร จ านวน 166,770,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบหกล้าน    
  เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  38.14 

- งบด าเนินงาน  จ านวน  134,042,300 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสี่ 
  ล้านสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  30.65 

- งบลงทุน  จ านวน  96,775,200  บาท (เก้าสิบหกล้านเจ็ดแสน- 
      เจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ  22.13 

- งบเงินอุดหนุน  จ านวน  1,700,000 บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสน- 
      บาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.39   

- งบรายจ่ายอื่น  จ านวน 13,030,000  บาท (สิบสามล้านสาม- 
      หมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.98 

- และเป็นรายจ่ายงบกลาง จ านวน 24,957,500 บาท (ยี่สิบสี่ล้าน- 
  เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 5.71  

                        2.) การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 
  เป็นเงินส าหรับ สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)  ค่าอาหารกลางวัน   
  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาและค่าจัดการเรียน 
  การสอน (รายหัว)  จ านวน 99,913,000 บาท  (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสน- 
  หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)  โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายแยกเป็น 

    - งบบุคลากร จ านวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  
  หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.18 

- งบด าเนินงาน จ านวน 79,048,000บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านสี่หมื่น- 
      แปดพันบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 79.12 
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- งบลงทุน จ านวน 1,200,000 บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)   
  หรือคิดเป็นร้อยละ 1.20 

- งบเงินอุดหนุน  จ านวน 19,476,000 บาท  (สิบเก้าล้านสี่แสน- 
      เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 19.49 

- และเป็นรายจ่ายงบกลาง  จ านวน 9,000 บาท  (เก้าพันบาทถ้วน)   
  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 

                       3.) การตั้งงบประมาณรายจ่าย  จากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสวัสดิการ 
  ทางสังคม เป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการและเบี้ยยังชีพ 
  ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 53,800,000 บาท (ห้าสิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน)   
  โดยตั้งงบประมาณในหมวดรายจ่ายงบกลางทั้งจ านวน 

              4.) การตั้งงบประมาณรายจ่าย  จากเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับการ 
  จัดการศึกษาภาคบังคับ เป็นเงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า และเงินอุดหนุน  
  ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการ 
  ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 125,442,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านสี่แสน- 
  สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายแยกเป็น 

    - งบบุคลากร  จ านวน 124,912,000 บาท  (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้าน- 
     เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 99.58 

- งบด าเนินงาน จ านวน 171,700 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน- 
  เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.14 

- และเป็นรายจ่ายงบกลาง จ านวน  358,300 บาท (สามแสนห้า-   
      หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.28 

  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง ประมาณการรายรับไว้    
  จ านวน  1,568,000 บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   
  โดยน ามาตั้งเป็นรายจ่ายทั้งจ านวน  แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 

    - งบบุคลากร จ านวน  598,500 บาท  (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน- 
     ห้าร้อยบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 38.17 

- งบด าเนินงาน  จ านวน  918,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นแปด- 
  พันบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 58.55 

- และเป็นรายจ่ายงบกลาง จ านวน 51,500 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพัน- 
      ห้าร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 3.28 

  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล  ประมาณการรายรับไว้   
  จ านวน 54,001,500 บาท  (ห้าสิบสี่ล้านหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)   
  โดยน ามาตั้งเป็นรายจ่ายทั้งสิ้น จ านวน  37,169,000 บาท (สามสิบเจ็ด- 
  ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  แยกรายละเอียดได้ดังนี้          

- งบบุคลากร จ านวน 3,109,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าพัน- 
      บาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 8.36 

- งบด าเนินงาน จ านวน 2,302,000 บาท (สองล้านสามแสนสอง- 
      พันบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 6.19 
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- งบรายจ่ายอื่น จ านวน  25,154,000  บาท (ยี่สิบห้าล้านหนึ่ง- 
  แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 67.68 

- และเป็นรายจ่ายงบกลาง จ านวน 6,604,000 บาท (หกล้านหก- 
      แสนสี่พันบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นร้อยละ 17.77 

    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
  จ านวน 716,430,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)  
  ด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 4 ปี (พ.ศ. 2561 –  
  2564)  ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์  ดังนี ้

     ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความ 
                                                                 เป็นระเบียบและยั่งยืน                      

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการจัดการระบบขนส่งมวลชนการจราจรและ 
                       ความปลอดภัย                      
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทาง 
                       เมืองคาร์บอนต่ า   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองให้มีความรุ่งเรือง  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน   
  ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการเสริมสร้างสังคมคนดีและสังคมแห่งการมีส่วนร่วม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8  ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีความผาสุกและมีการ 
                       บริหารจัดการที่ดี   

               ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด 3 วิธีการจัดท างบประมาณ ข้อ 23 “ให้เจ้าหน้าที่ 
  งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณ         
  ในชั้นต้นแล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว    
  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย 
  เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้ 
  น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่  15  สิงหาคม” 

     จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
  พ.ศ. 2561 เพื่อสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ผมต้องขอชื่นชม และขอขอบคุณ  
ประธานสภาเทศบาล    กองวิชาการและแผนงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เกี่ยวข้องกับการท า  

  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยจัดท าได้เรียบร้อย และสมบูรณ์  
  ท าให้ง่ายต่อการพิจารณา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับเนื่องจาก 
  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
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  พ.ศ. 2561 เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและเอกสารค่อนข้างมาก ผมขอเสนอ 
  ว่าให้เราพิจารณาประมาณการรายรับก่อน และต่อด้วยงบประมาณรายจ่าย  
  ทีละกองงานตามเอกสาร ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
  มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  

  (  -ไม่มี-  )  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล    เริ่มจากประมาณการรายรับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์  

  จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงประมาณการรายรับ ขอเชิญครับ  

  (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเกี่ยวกับประมาณการรายรับ  
  ผมจะผ่านไปถึงงบประมาณรายจ่ายของงบกลาง  

  (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะข้าม  
  ไปถึงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  ของส านักปลัดเทศบาลครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย   
  แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมสมชาย  แสงสุขขา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ขอให้ท่านประธานสภา  

  เทศบาลเปิดไปที่หน้า 148 อยู่ในหมวดรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  ค่าจ้างเหมาเช่าอาคารบ้านสัตย์อุดม เป็นเงิน 36,000 บาท  
  และค่าจ้างเหมาเช่าท าความสะอาดบ้านสัตย์อุดม เป็นเงิน 36,000 บาท  
  และให้ท่านเปิดไปที่หน้า 151 ค่าไฟฟ้า คือเพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและอาคาร  
  บ้านสัตย์อุดม ตรงนี้ที่ผมสงสัย คือบ้านสัตย์อุดมเป็นบ้านที่อยู่เมืองเก่า  
  ถนนยมจินดา แต่ผมไม่ทราบที่มาที่ไปว่าท าไมถึงต้องมาตั้งเป็นงบประมาณ  
  ปี 2561 เป็นรายจ่ายนะครับ ขอทราบรายละเอียดด้วย และให้ท่านเปิด 
  ไปที่หน้า 149 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ งบประมาณปี 2560 ตั้งงบประมาณไว้ 900,000 บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
  และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ซึ่งงบประมาณ  
  ปี 2560 นั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลด้วย แต่ปีนี้ตัดไป ไม่มีงบประมาณ 
  ส าหรับสมาชิกสภาเทศบาล เหลืองบประมาณ จ านวน 600,000 บาท  
  ผมต้องการทราบว่าท าไมถึงตัดงบประมาณส าหรับสมาชิกสภาเทศบาล 
  ออกไป เพราะงบประมาณตัวนี้ในปีที่แล้วสมาชิกสภาเทศบาลมีขึ้นป้าย  
  แต่ก็ไม่ทราบ ท าให้ไม่ได้ไป ปีนี้จึงตัดงบประมาณตัวนี้เหลือ 
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  จ านวน 600,000 บาท ท่านประธานสภาเทศบาลครับ งบประมาณ 
  ทุกงบประมาณจะต้องผ่านสภาเทศบาลเห็นชอบครับ แต่งบประมาณ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
  และนอกราชอาณาจักรส าหรับสมาชิกสภาตรงนี้ไม่มี ขอทราบรายละเอียดด้วย  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขออนุญาตสอบถาม 
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหาร เพ่ือขอความกระจ่าง 
  ในงบประมาณรายจ่ายของส านักปลัดเทศบาล ในหน้าที่ 157 งบลงทุน  
  หมวดครุภัณฑ์ เป็นค่ารถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่างแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ  
  ตั้งงบประมาณไว้ 5,500,000 บาท ในรายละเอียดจะมีบอกในเรื่องของ 
  รายละเอียดต่าง ๆ สิ่งที่ต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
  คือผมขอทราบรายละเอียดในเรื่องของความจ าเป็นในการที่จะต้องใช้รถ  
  กู้ภัยคันนี้ และในรายละเอียดว่ามีข้ันตอนหรือวิธีการที่จะน าไปใช้หรือ 
  ช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้าง ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ที่หน้า 151, 152  
  การตั้งงบประมาณซื้อเครื่องปรับอากาศ ซึ่งในงบประมาณปี 2560  
  สมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านเคยอภิปรายว่าตั้งงบประมาณ 
  เพ่ือซื้อเครื่องปรับอากาศแล้วจะไปใช้ที่ไหน ซึ่งส านักปลัดเทศบาลได้ 
  ตั้งงบประมาณมา ปีที่แล้วก็ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตั้งข้อสังเกตไว้  
  ว่าหลายเครื่องแล้วจะน าไปใช้ที่ไหน และในปีนี้ไม่ทราบสถานที่ 
  ที่จะไปติดด้วย ฝากสอบถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง 
  ท่านผู้บริหารว่าในรายละเอียดน่าจะมีในการตั้งงบประมาณ ซึ่งสมาชิกสภา 
  เทศบาลจะยกมือก็เกรงว่าจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการพิจารณางบประมาณ  
  และเก่ียวเนื่องกับท่ีเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย  
  คือท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ขออนุญาตเอ่ยนาม 
  ที่ท่านได้พูดถึงเรื่องรถกู้ภัย ในหน้าที่ 157 ซึ่งรถกู้ภัย หรือว่ารถนอนอุปกรณ์ 
  ที่จะมาใช้เป็นรถให้แสงสว่างเวลาปฏิบัติงานกู้ภัย เช่น ไฟไหม้ หรือว่าท า 
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  อะไรก็แล้วแต่ในเวลากลางคืน ซึ่งไม่ได้ใส่รายละเอียดมาเก่ียวกับอุปกรณ์  
  ที่อยู่ภายในรถ เช่น เครื่องปั่นไฟ เครื่องปั๊มไฮโดรลิค ซึ่งจะใช้ต่อเนื่องกับ  
  เครื่องตัดถ่าง รถก็เป็นรถ 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ ซึ่งรถ 4 ประตูนั้น 
  ความกว้างของท้ายรถจะเหลือแค่ 1 เมตร 50 เซนติเมตร พอมาใส่ตู้แล้ว 
  ไม่ทราบว่าจะตั้งเครื่องตรงไหน เครื่องตัดถ่างอย่างเดียวก็เต็มแล้ว  
  ผมมีตัวอย่างที่จะขออนุญาตน าภาพให้ดู รูปนี้เป็นรถตอนครึ่ง จะมีช่วงท้าย 
  ประมาณ 2 เมตร 20 เซนติเมตร อุปกรณ์ก็จะมีเครื่องตัดถ่าง เครื่องปั๊มน้ า  
  เครื่องอัดไฮโดรลิค และเครื่องปั่นไฟ ผมเห็นในรายละเอียดจะใช้เครื่องไฟฟ้า  
  เครื่องส่องสว่าง แต่ไม่มีเครื่องปั่นไฟ คือในรถคันนี้จะมีอุปกรณ์หลายอย่าง  
  รวมทั้งปั๊มน้ า ซึ่งเป็นรถเล็ก ตรงไหนที่รถใหญ่เข้าไม่ถึงก็จะโยนปั๊มลงไป  
  เพราะเป็นปั๊มไฮโดรลิดจะให้แรงดันน้ าที่สูง และเป็นการส่งต่อน้ ามาให้กับ 
  หัวฉีดดับเพลิง เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรถ 4 ประตู ก็คงจะใช้อะไรไม่ได้มาก  
  คงจะได้เครื่องตัดถ่างอย่างเดียว ในนี้ยังระบุด้วยว่ามีเครื่องมือ  
  เช่น เลื่อย เครื่องมือตัดถ่าง เครื่องค้ ายัน เครื่องคว้าน รวมอยู่ด้วย ซึ่งจะวาง 
  ตรงไหนไม่ได้ ผมต้องการน าเสนอท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง 
  ท่านผู้บริหารว่าเกรงว่าจะใช้การไม่ได้ตามท่ีท่านได้เสนอมา ถามว่ารถคันนี้ 
  มันแพงหรือไม่ คันที่ให้ดูภาพมัน ราคาประมาณ 5,900,000 บาท  
  มีครบทุกอย่าง สเป็คก็ไปขอดูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 
  เพราะว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดซื้อและก็มอบให้มูลนิธิใช้งาน 
  และก็มีเรื่องที่ดีท่ีต้องขอชมเชย เครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา  
  ในความส่วนตัวของผมคือต้องการจะให้มีมานานแล้ว เพราะว่าการปฏิบัติ 
  หน้าที่กู้ภัยมันเสี่ยงภัย ตามบ้านต่าง ๆ ที่แก๊สรั่วก็จะเกิดอันตราย  
  ที่ตั้งงบประมาณเข้ามาผมก็เห็นด้วย แต่ต้องการว่าไหน ๆ ก็ลงทุนแล้ว  
  ต้องการจะให้ซื้อโดยให้ได้ของที่ดี ๆ ไปเลย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านสมาชิกสภา  

  เทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  เมื่อสักครู่ คือ ในหน้าที่ 157  
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ผมเกรงว่าในข้อนี้พอถึงเวลาจัดซื้อจัดจ้าง 
  จริง ๆ แล้วอาจจะไม่ผ่าน เนื่องมาจากว่าจากที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้พูดเมื่อสักครู่นี้ว่า 4 ล้อ 4 ประตู ในทางปฏิบัติแล้ว 
  ไม่สามารถท่ีจะบรรทุกอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ท้ังหมด ซึ่งรถกระบะนั้น  
  แคบมาก นี่คือประเด็นที่หนึ่ง ส่วนประเด็นที่สอง ความจุกระบอกสูบ  
  ไม่น้อยกว่า 2,000 ซีซี ซึ่งถ้าของมากขนาดนี้ รถวิ่งไม่ออกแน่นอนครับ  
  เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ต้องการจะให้มีการแก้ตัวเลขสักเล็กน้อย ด้วยความ  

      เป็นห่วง คือพวกเราหลาย ๆ ท่านอยู่ตรงนี้ด้วย ก็น่าจะเป็นความคิดท่ีเป็น  
  ประโยชน์มาก และอีกเรื่องหนึ่ง คือ ในหน้าที่  158 เรื่องครุภัณฑ์ 
  เครื่องดับเพลิง อันนี้เป็นประสบการณ์ตรง เพื่อส าหรับเวลาจัดซื้อจัดจ้าง 
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  ผมขอฝากให้พิจารณาสักเล็กน้อย เมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมามีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ 
  ที่หน้าห้างแหลมทอง เผอิญในวันนั้นผมได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย ซึ่งในช่วง 
  จังหวะหนึ่งได้มีแก๊สระเบิด และในขณะที่แก๊สระเบิดมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยก าลัง  
  ใช้ถังดับเพลิงฉีดที่รถอยู่ พอจังหวะที่ระเบิดขึ้นมาปรากฏว่าหน้ากากที่เขา  
  ใส่นั้นหายไปครึ่งหนึ่ง นี่คือของจีนแดง เพราะฉะนั้นในเมื่อเราตั้งงบประมาณ  
  ที่มีราคาขนาดนี้แล้ว ต้องขอฝากเทศบาลนครระยองด้วยว่าต้องการจะให้ 
  เจ้าหน้าที่ได้ใช้ของดี ๆ วันนั้นถ้าหากว่าเขาใช้ของที่มีคุณภาพ ก็อาจจะไม่ได้  
  รับความบาดเจ็บก็ได้ ขอฝากไว้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในเรื่องของ  

  รายจ่ายส านักปลัดเทศบาล ท่านประธานสภาเทศบาลช่วยพลิกไป 
  หน้าที่ 158 ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจ  
  ให้ท่านประธานสภาเทศบาลดูกลางหน้า ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แต่ว่าตั้ง 
  งบประมาณเป็นค่าเลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวโซ่ประมาณ 12 นิ้ว ผมก็ไม่เข้าใจ 
  ว่างานบ้านงานครัวนั้น เอาเลื่อยยนต์มาท าอะไร เจ้าหน้าที่อาจจะใส่ผิด  
  แต่ผมไม่ต้องการให้มันผิดอยู่ในเอกสาร ถ้าแก้ได้ต้องการจะให้แก้  
  ณ ตรงนี้เลย เพราะไม่เช่นนั้นก็จะถูกมองว่าผ่านสภาเทศบาลไปได้อย่างไร  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในหน้าที่ 161  ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ  
  จ านวน 144,000 บาท ไม่ใช่อะไรครับ คือเครื่องวิทยุรับส่งนั้นซื้อก็ดี  
  แต่ต้องการจะให้ซื้อที่ดี ๆ ซึ่งในปีที่แล้วซื้อผมจ าได้ว่าซื้อประมาณ 9 เครื่อง  
  ปีนี้ซื้อ 12 เครื่อง เจ้าหน้าที่เราท างานในเวลาที่เร่งรัด และก็ฉุกเฉิน ใช้วิทยุ 
  ก็จะต้องใช้ในที่ที่มีฝนตก มีแดดออก ต้องการฝากว่าในเวลาจัดซื้อก็ควรซื้อ  
  ที่มันกันน้ าได้ เจ้าหน้าที่จะได้น าไปใช้งานได้ในทุกพ้ืนที่ เพราะว่าเครื่องหนึ่ง  
  ราคาค่อนข้างสูง จ านวน 12 เครื่อง 144,000 บาท ตกเครื่องละประมาณ  
  12,000 บาท จึงต้องการจะให้ซื้อที่มันกันน้ าได้ด้วย ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่านนายกเทศมนตรี  
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ต้องขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ซักถามเพ่ือความกระจ่างในการ  
  ตั้งงบประมาณปี 2561 เรื่องบ้านสัตย์อุดมเดิมทีเทศบาลนครระยองไม่เคย 
  ตั้งงบประมาณเรื่องนี้ไว้เลย แต่ปีนี้ได้หารือกับกลุ่มเมืองเก่าว่าบ้านสัตย์อุดม  
  กลุ่มเมืองเก่าไม่มีงบประมาณท่ีจะซ่อมแซมแล้ว ตอนนี้เทศบาลเองจะเข้าไป  
  ซ่อมเองก็ซ่อมไม่ได้ ก็ต้องขอเช่าเพ่ือให้เป็นกิจการของเทศบาล  
  และท่ีเทศบาลตั้งงบประมาณต่างๆ ไว้ 100,000 กว่าบาท ตั้งรองรับไว้ 
  เพ่ือจะต้องขอสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่งว่าสภาเทศบาลจะอนุมัติให้เช่าบ้าน  
  หลังนั้นหรือไม่ หากสภาเทศบาลอนุมัติให้เช่า เทศบาลก็จะได้มีงบประมาณ 
  ตรงนี้ไปรองรับใช้ หากสภาเทศบาลไม่อนุมัติให้เทศบาลเข้าไปบริหาร  
  หรือให้เช่า งบประมาณตัวนี้ในปลายปีก็ต้องโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  หรือเอาไปท าอย่างอ่ืน ซึ่งรองรับไว้ในอนาคตข้างหน้า เพราะว่ากลุ่ม  
  เมืองเก่ามาหารือกันแล้วว่าสงสัยต้องให้เทศบาลเช่า แล้วเทศบาลเข้าไป 
  ด าเนินการร่วมกับกลุ่มเมืองเก่าเพ่ือจะได้ด าเนินการบ้านสัตย์อุดมต่อไป  
  ส่วนเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณการเดินทาง ปีที่แล้วเราตั้งไว้ 900,000 บาท  
  ขออธิบายให้เข้าใจก่อนว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคือรวมทั้งหมดเลย ทั้งผู้บริหาร  
  และสมาชิกสภาเทศบาลด้วย ปีที่แล้วตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 900,000 บาท  
  แต่ปรากฏว่าปีที่แล้วเทศบาลไม่ได้ใช้ทั้งผู้บริหาร ทั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
  ก็ไม่ได้ไปไหนกัน เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ไปไหน เงินจึงเหลือซึ่งก็เป็นการเสียโอกาส  
  ของพ่ีน้องประชาชน ปีนี้จึงตั้งไว้ จ านวน 600,000 บาท และเอาเงิน  
  จ านวน 300,000 บาท ไปท าอย่างอ่ืน ส่วนเรื่องเครื่องปรับอากาศท่ีว่าซื้อ  
  เทศบาลตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้เพื่อที่อาจจะมีเครื่องปรับอากาศท่ีว่าจะครบ  
  10 ปีแล้ว ซึ่งจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนทยอยไปเรื่อย ๆ ก็จะมีเครื่องปรับอากาศ 
  ที่ใช้งานมานาน 9 ปี และจะครบ 10 ปีในปีนี้  โดยเริ่มจะเสื่อมไปเรื่อย ๆ  
  จึงต้องการจะซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่เพ่ือมาทดแทนเครื่องปรับอากาศเก่า   
  ส่วนเรื่องรถกู้ภัย ที่บอกว่า 4 ประตู ราคา 5,500,000 บาท เดิมทีเม่ือมี 
  เหตุเพลิงไหม้ ผมกับท่านหัวหน้ามูลนิธิกู้ภัย ขอเอ่ยนามครับ คือ นายไพรทูรย์   
  รัตนพรวารีสกุล และนายอนุสรณ์  สุรนารถ ก็ได้ไปร่วมด้วย ปรากฏว่าใน 
  คืนนั้นไฟฟ้าตัดหมดเลย ท าให้เจ้าหน้าที่เข้าไปท างานในความมืด พนักงานที่  
  เข้าไปปฏิบัติงานโดยหลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ได้มาหารือว่ามันค่อนข้าง 
  จะมืด น่าจะมีรถ ต้องการจะได้รถกู้ภัยที่มีความส่องสว่างวิ่งเข้าซอยเล็ก ๆ ได้  
  เพราะหากว่าเป็นรถใหญ่เวลาปฏิบัติงานไม่สามารถส่องสว่างหรือไปท าอะไร 
  ได้เลย จึงบอกว่าให้ไปดูมา จึงได้ไปดูเรื่องของสเปคของรถต่าง ๆ แบบที่เป็น  
  รถเล็กสามารถเข้าในซอยได้ และมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อม จึงเป็นที่มา  
  ของรถคันนี้ ส่วนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท้วงว่าจะซื้อได้หรือไม่ ผมยัง 
  ไม่ค่อยแน่ใจว่าประกาศไปแล้วจะสามารถซื้อได้หรือไม่ หรือซื้อไม่ได้ก็ต้องมา  
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  ว่ากันอีกที แต่ที่ตั้งไว้ 5,500,000 บาท เจ้าหน้าที่ไปดูสเปค  
  และไปสอบถามบริษัทต่าง ๆ มาแล้วว่ามีรถประเภทนี้ ราคาอยู่ประมาณนี้  
  และสามารถเข้าซอยได้ ไม่ใช่ว่าตั้งโดยการค านวณกันขึ้นมากันเอง คือต้อง  
  ไปดูของก่อนว่ามีจริงหรือไม่ ถึงตั้งงบประมาณส่วนนี้ขึ้นมา ต้องกราบเรียน  
  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล หากว่าผมตอบยังไม่ครบทุกประเด็นก็ให้เพ่ือน  
  สมาชิกสภาเทศบาลกรุณาถามอีกครั้ง ผมจะตอบให้ครบ จึงขออธิบายชี้แจง  
  เบื้องต้นแค่นี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ประธานสภาเทศบาล    ต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 4 ครับ ท่านประธานสภาเทศบาลครับ เมื่อสักครู่ท่านนายกเทศมนตรี 
  ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องปั่นไฟ ผมต้องการจะให้ระบุ  
  ในรายละเอียดลงไปว่าเครื่องปั่นไฟจะต้องมีก่ีโวลต์ กี่วัตต์ ให้มันพร้อม  
  ทุกอย่าง เพราะว่าหากจะตั้งภายหลังจะล าบาก วันนี้ไหน ๆ ก็พิจารณา 
  งบประมาณถ้าต้องการอะไรก็ใส่เข้าไป เพราะว่ารถที่จะน ามาใช้ในกิจการ  
  ตรงนี้จะต้องพร้อม หากว่าภายหลังจะมาบอกว่าไม่มีสเปค ผมเกรงว่า 
  ก็จะซื้อไม่ได้อีก ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถครับ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

(  -ไม่มี-  ) 

- หากว่าไม่มีผมจะขอข้ามไปกองวิชาการและแผนงาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรืออภิปรายถึงงบประมาณรายจ่ายของ 
  กองวิชาการและแผนงานขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 4 ให้เปิดไปท่ีหน้า 165 ในส่วนของกองวิชาการและแผนงาน  
  ค่าเช่าระบบโครงข่ายเสียงตามสาย ของเอกชน จ านวน 600,000 บาท  
  ปีนี้กองวิชาการและแผนงานได้ปรับลดงบประมาณลงมามาก คือประมาณ 
  สี่แสนกว่าบาท ค่าเช่าเสียงตามสายไม่ได้ลดงบประมาณ แต่ค่าผลิตรายการ 
  โทรทัศน์ลดงบประมาณ จึงต้องการจะเรียนถามในเรื่องของเสียงตามสาย  
  เพราะว่าในหลายชุมชนมีแต่ล าโพงแต่ไม่มีเสียงครับ ไม่ทราบว่าได้ตรวจสอบ 
  หรือว่าซ่อมแซมกันบ้างหรือไม่ ซึ่งล าโพงที่ติดอยู่บริเวณหน้าบ้านผม 
  หลายเดือนแล้วก็ยังไม่มีเสียง จึงต้องการจะสอบถามเพราะว่าค่าเช่าไม่ได้ลด  
  ค่าผลิตรายการลดลงมาแล้ว ซึ่งปีที่แล้วก็ตั้งงบประมาณไว้สองล้านกว่าบาท  
  ปีนี้เหลือเพียง 1,180,000 บาท คือจริง ๆ แล้วเสียงตามสายนั้น  
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  ระบบของเขานั้นใช้ไฟฟ้า คือบ้านไหนจะติดเสียงตามสายก็ต้องยอมจ่าย  
  ค่าไฟ ซึ่งเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนในชุมชนมากกว่า น่าจะเป็น 
  ระบบเสียงแบบเดิมที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า คือชาวบ้านเขาต้องการจะได้แต่เขา  
  ไม่ต้องการจะเสีย ทุกครัวเรือนที่ว่าอยู่ใกล้ ๆ เสียงตามสาย เขาก็ต้องการ 
  ฟังข่าวสารบ้านเมืองของเทศบาล แต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ต้องการที่จะ  
  จ่ายเงินค่าไฟฟ้าในเครื่องเสียงตามสายตรงนั้น เห็นเขาบอกว่าคิดเป็น 
  เงินเดือนละหลายบาท ประมาณ 100 – 200 บาท ฝากท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังท่านผู้บริหารว่าเรื่องเสียงตามสายจะพิจารณาให้เขาท าแบบเดิม 
  ได้หรือไม่ แบบครั้งก่อนที่เคยท ากันและมีเสียงดังตลอด ขอบคุณครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล             เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

- หากว่าไม่มีผมจะข้ามไปงบประมาณรายจ่ายของส านักการคลัง  
  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
  ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - หากว่าไม่มีผมจะข้ามไปยังงบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษาครับ  
  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
  ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  หน้า 190 -191 มีเรื่องดีจะชื่นชม 
  คือตั้งงบประมาณไว้ให้โรงเรียน มีรถโดยสาร จ านวน 2 คัน ให้กับ 2 โรงเรียน  
  จากที่ได้เคยดูโรงเรียนที่ซื้อไปแล้ว 2 โรงเรียน ก็ถือว่าดี เวลาจะเดินทาง 
  ไปไหนก็สะดวก ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องรถกันอีก คิดว่าน่าจะซื้อให้ครบ  
  ทุกโรงเรียน อันนี้ขอชื่นชม เพราะว่าเวลาจะไปไหนมาไหนหากผิดเวลา 
  นิดเดียวมันท าให้ช้า ถ้าโรงเรียนมีรถไว้ใช้เอง ไม่ว่าจะไปไหน เช่น ไปส่งเด็ก 
  นักเรียนสอบ ไปแข่งขันกีฬา ก็จะง่าย จะได้ทันตรงตามเวลา ต้องขอชื่นชม 
  ท่านผู้บริหารที่ได้ตั้งงบประมาณให้  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
  ในหน้าที่ 198 อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าใช้งาน 
  มาไม่ก่ีเดือน ขอปรับปรุงพื้นพร้อมปูกระเบื้องกั้นห้องเก็บวัสดุ งบประมาณ  
  จ านวน 850,000 บาท ตรงนี้ผมถือว่ายังไม่ได้ใช้อาคารเท่าที่ควร คือยังไม่ทันไร 
  ก็มาปรับปรุง ความจริงพ้ืนบ้านขัดมันนั้นก็นั่งได้ แต่นี่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย 
  ให้เด็กลงไปนั่ง 300 คน ก้นขาวหมด เพราะปูนติด ผมถ่ายรูปมาแต่ไม่กล้า 
  น ามาให้ดู เพราะว่ากลัวว่าจะไม่เรียบร้อย ฝากผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับ 
  การจัดซื้อจัดจ้าง การคุมงาน ผู้ควบคุมงาน อันนี้ผมถือว่าเป็นข้อบกพร่อง  
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  ของการคุมงานและการตรวจรับงานด้วย และหน้าที่ 199 ตั้งงบประมาณค่าปรับปรุง 
  หลังคาอาคารเรียน 1, 2, 3 พร้อมรางระบายน้ าของโรงเรียนเทศบาล 
  วัดปากน้ า จ านวน 1,950,000 บาท หากว่าเราลองนึกย้อนไป ซึ่งผม 
  ไม่แน่ใจว่าปีที่ผ่านมาเราก็ตั้งงบประมาณซ่อมหลังคาไว้ และซ่อมแซมไปแล้ว  
  และเม่ือก่อนเวลาเข้าหน้าฝน ฝนก็รั่ว ฝ้าก็หลุด ถล่มลงมา มันไม่ใช่เรื่อง 
  เล็กน้อยเลยครับ หากว่าถล่มในห้องเรียนในเวลาเรียนจะเกิดอะไรขึ้น  
  เด็กนักเรียนอยู่ในห้องเกิดอันตราย ผมถือว่าไม่ปลอดภัย ฝากท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารว่าการคุมงานก็ดี การจ้างงานก็ดี ผมต้องการให้มี 
  ผู้รับผิดชอบด้วย เพราะว่าเพ่ิงซ่อมฝ้าไปได้ไม่ก่ีวัน ฝนตกลงมาฝ้าถล่ม  
  ผู้คุมงานหรือว่าผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ แต่ผมเห็นเงียบหายไป กลายเป็นว่า 
  ทางโรงเรียนก็ถ่ายรูปออกทางโซเชียล คือต้องหาผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วย  
  ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ท่านประธานสภาเทศบาลครับ
สมาชิกสภาเทศบาล    ในการพิจารณางบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561  

  ท่านประธานสภาเทศบาลดูแผนการศึกษาของกองการศึกษา ในหน้า 198  
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ในเอกสารบอกว่าเป็นค่าต่อเติม และดัดแปลงอาคาร  
  บ้านพัก แต่ในรายละเอียดคือการ ก่อสร้างบันไดหนีไฟ ผมไม่ได้ติดใจอะไร  
  แต่ต้องการจะสอบถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร  
  ว่าบันไดหนี้ไฟ หน้ากว้างแค่สองเมตรเศษ ความยาวแค่ห้าเมตรเศษ  
  ซึ่งถ้าเป็นบันไดหนีไฟ ต้องอยู่ภายนอกอาคารถูกต้องหรือไม่ ไม่น่าจะอยู่  
  ภายในอาคาร ถ้าว่าอยู่ภายในอาคารคงหนี้ไฟไม่ได้ อันนี้ถ้าหากว่าความยาว  
  ขนาดเท่านี้ คือ 2 เมตร 40 เซนติเมตร คูณ 5 เมตร 40 เซนติเมตร  
  งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 1,000,000 บาท ผมไม่ทราบว่ามันท าด้วยวัสดุอะไร  
  หรือว่าเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิด ความยาวน่าจะเกินจาก 5 เมตร ผมมองอย่างนั้นครับ  
  เพราะว่ากว้างแค่ 2 เมตร 40 เซนติเมตร ยาว 5 เมตร 40 เซนติเมตร  
  ใช้งบประมาณสูงขนาดนี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

- เป็นอันว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมนะครับ  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ 

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  - ท่านประธานเทศบาลครับ ผมขอเสนอให้พักการประชุม 10 นาที                               
สมาชิกสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ เสนอให้พักประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    10 นาที และหลังจากการพักการประชุมครบ 10 นาที แล้วจะมาเริ่มกัน  

  ที่งบประมาณรายจ่ายของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ  
  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง และพักการประชุม  
    10 นาท-ี  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน  

  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ครบเวลาพัก 10 นาทีแล้ว ผมขออนุญาต 
  ประชุมต่อครับ เริ่มที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  ของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ย้อนกลับไปยังงบประมาณ 
  รายจ่ายของกองการศึกษา ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์   
  เจนจิรวัฒนา ได้สอบถามว่าค่าก่อสร้างบันไดหนีไฟของโรงเรียนเทศบาลวัดโขด  
  ที่ว่ากว้าง 2.40 เมตร ยาว 5.40 เมตร คือ ชิ้นหนึ่งจะกว้าง 2.4 ยาว 2.5  
  เชื่อมทุกอัน เชื่อมทุกชั้นต้องมีอันนี้หมด ไม่ได้เชื่อมชิ้นเดียว และมีหลังคา  
  และไฟฟ้าส่องสว่าง โดยให้เพิ่มเติมว่าเชื่อมทุกชั้นพร้อมด้วยหลังคาคลุม 
  และไฟฟ้าส่องสว่าง ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - หน้าที่ 198 ครับ ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล              ได้สอบถาม และท่านผู้บริหารได้ชี้แจงไปแล้วครับ สมาชิกสภาเทศบาล  

  ท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองการศึกษาขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอข้ามไปยังส านักการสาธารณสุข  
  และสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
  หรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงงบประมาณรายจ่ายของส านักการสาธารณสุข  
  และสิ่งแวดล้อมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่   
  ส าราญรื่น 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล                      ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

  ผมต้องการจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ในหน้าที่ 228  
  โครงการนี้ไม่ทราบว่าตั้งงบประมาณอยู่เหมือนเดิม แต่ว่าในความเป็นจริง 
  โครงการ 3R นั้น ตอนนี้ขยะท่ีคัดแยกไม่มีคนเก็บเลยครับ ขยะอินทรีย์  
  ขยะถุงพลาสติก ที่เราท าตะแกงไปไว้ตามชุมชน บางครั้งชาวบ้านเก็บขยะไว้  
  มากมาย แล้วโทรให้เจ้าหน้าที่มาเอา แต่ก็ไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่มาเอา  
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  ส่วนขยะอินทรีย์ขณะนี้ชาวบ้านเอาท้ิงคลองบ้าง ทิ้งทะเลบ้าง เพราะว่า 
  ไม่มีคนเก็บ ก็ไม่ทราบเหตุผล ต้องการจะสอบถามท่านประธานสภาเทศบาล  
  ผ่านไปยังท่านผู้บริหารได้พิจารณาให้ความกระจ่างในฐานะสมาชิกสภา 
  เทศบาล เพ่ือจะได้ตอบชาวบ้านได้เวลาที่เขาถาม ขอบคุณครับท่าน  
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในหน้า 231 เกี่ยวเนื่องจาก 
  เมื่อสักครู่ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น ขออนุญาตเอ่ยนามครับ  
  ที่ได้อภิปรายว่าขยะอินทรีย์เรื่องการเก็บขน ในหมวดค่าใช้สอย ด้านล่างสุด  
  เทศบาลเราจัดจ้างเก็บขนในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 32,800,000 บาท  
  เป็นค่าเก็บขน ไม่ทราบว่ารวมขยะอินทรีย์ด้วยหรือไม่ ตามที่ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น อภิปรายไปเม่ือสักครู่ว่าไม่ค่อยมี 
  คนไปเก็บขน ผมต้องการจะตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้รถที่ไปเก็บขนก็เป็นรถ  
  ของบริษัท ไม่ใช่รถของเทศบาลเหมือนเมื่อก่อน จึงต้องการจะสอบถามว่า  
  รวมอยู่ในงบประมาณนี้หรือไม่ และความจริงการเก็บขนจะต้องมีเจ้าหน้าที่  
  คอยตรวจสอบดูแล เพราะว่าเป็นขยะอินทรีย์ เหม็นเน่าง่าย  
  ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหารให้ตรวจสอบเรื่องการ 
  เก็บขน ให้มีประสิทธิภาพด้วย เพราะว่าผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นงบประมาณ 
  เดียวกันกับงบประมาณ จ านวน 32,800,000 บาท ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามงบประมาณของ  
  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับเรื่องการเก็บขนขยะ  
  และการตั้งงบประมาณเก่ียวกับเรื่องโครงการ 3R การคัดแยกขยะ  
  ต้องกราบเรียนว่างบประมาณเก็บขนขยะ จ านวน 32,800,000 บาท  
  รวมอยู่ในการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตรงนั้นด้วย โดยต้องไปว่าจ้าง แต่ตอนนี้คือ 
  คนเก็บหาไม่ค่อยได้ เพราะว่าเขาบอกว่าไม่ค่อยคุ้มค่า เนื่องจากว่าคนหนึ่ง  
  บางครั้งเก็บได้แค่ชุมชนเดียว บางครั้งอาจจะเก็บแค่ 2 ชุมชน พอเก็บไปแล้ว 
  ก็เลิกจ้างต่อ เนื่องจากว่าไม่มีรถส าหรับเก็บขนบ้าง รถไม่คุ้มค่าบ้าง ซึ่งจะมี  
  เก็บไม่ก่ีคน แต่โครงการนี้ยังต้องด าเนินการอยู่ เพราะว่าเพ่ือรองรับการ  
  บริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งก าลังท าโครงการ 
  เกี่ยวกับเรื่องขยะอินทรีย์อยู่เหมือนกัน หากว่าโครงการสมบูรณ์แบบ 
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  เทศบาลเราจะได้เอาขยะอินทรีย์ ที่คัดแยกอย่างต่อเนื่อง ไปส่งเป็นขยะ  
  อินทรีย์ต่างหาก ขยะแห้งก็ไปส่งเป็นขยะแห้ง ไว้ท าเชื้อเพลิงต่างหาก  
  โครงการนี้ก็ยังจึงมีความจ าเป็นในการด าเนินการ 3R อยู่เหมือนเดิม  
  ส่วนเรื่องการหาคนเก็บขยะอินทรีย์ ผมจะพยายามเร่งรัดบริษัทผู้รับเก็บขนขยะ  
  ให้เขาดูโดยตั้งราคาเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกเล็กน้อยจะได้หรือไม่ จะหาผู้รับจ้างมา  
  เก็บขยะอินทรีย์ให้ได้ครอบคลุมทั่วทุกเขต จึงต้องการจะกราบเรียน  
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลให้ได้ทราบ 
  โดยทั่วกัน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอข้าม  
  ไปยังงบประมาณรายจ่ายของกองการแพทย์ ขอเชิญท่านสมาชิกสภา  
  เทศบาล เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถครับ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอย้อนไปที่ส านักการสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดล้อม ที่หน้า 236 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เรื่องโครงการ 
  ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า คือ ขอสอบถามท่านประธานสภาเทศบาล  
  ผ่านไปยังท่านผู้บริหารว่าในรอบปีท่ีผ่านมามีผู้ไปขออนุญาตเลี้ยงสัตว์เลี้ยง 
  ประเภทต่าง ๆ เช่น สุนัข แมว หรือไม่ เพราะว่าตอนนี้ที่ผมตั้งข้อสังเกต 
  ว่าสุนัขจรจัดเยอะมากในเขตเทศบาลนครระยอง อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นบ่อย   
  เพราะว่าเวลาเราขับข่ีรถมอเตอร์ไซค์สุนัขจะวิ่งตัดหน้าบ่อยครั้งท าให้เกิด  
  อุบัติเหตุ จึงต้องการจะสอบถามว่าที่เขาเลี้ยงกันเขาขออนุญาตหรือไม่  
  เพราะว่าเทศบัญญัติเราก็ผ่านไปแล้ว ขอสอบถามเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถครับ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขออนุญาต 

  ตอบเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเทศบัญญัติการ  
  ขออนุญาตเลี้ยงสัตว์ คือจะมีเทศบัญญัติ ควบคุมกับปล่อยปะละเลย  
  แต่เทศบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องขออนุญาตไม่มี ซึ่งการเลี้ยงสัตว์ไม่ต้อง  
  ขออนุญาต แต่เทศบาลเราจะควบคุมว่าอย่าปล่อยปะละเลย แต่ตอนนี้ได้  
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  ให้เจ้าหน้าที่ส ารวจว่ามีจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครระยองเท่าไร  
  เทศบาลเราจะได้เตรียมการเรื่องวัคซีนต่าง ๆ ไว้ ส่วนเรื่องต้องขออนุญาต 
  หรือไม่นั้นกฎหมายยังไม่มีจึงขอกราบเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป
ประธานสภาเทศบาล    ขอกลับไปท่ีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

  ของกองการแพทย์ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสมชาย  แสงสุขขา  
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมขอเรียนถามเกี่ยวกับสุนัข  

  และสัตว์เลี้ยง คือเจอคนเอาไปปล่อยเห็น ๆ เลยในที่สาธารณะ  
  จะท าอย่างไรได้บ้างกับคนที่เอาสัตว์ไปปล่อย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในส่วนของกองการแพทย์  
  ในหน้าที่ 247 ค่าเครื่องเอกซเรย์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้อง  
  จ านวน 2,000,000 บาท มีรายละเอียดซึ่งเป็นรายละเอียดทางเทคนิค  
  ในหน้าต่อไปครับ ในส่วนของค่าเครื่องเอกซเรย์ในกองการแพทย์ ผมเองมี  
  ความเห็นว่าก็เหมาะสมที่จะมีการจัดซื้อในเรื่องของเครื่องเอกซเรย์ เพราะว่า  
  จะได้มีการตรวจรักษาได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ส าหรับผู้มาใช้บริการ  
  เป็นอันว่าสิ่งที่ต้องการจะกราบเรียนอีกเรื่องหนึ่งว่าในโอกาสต่อไปหรือว่า  
  มีเงินงบประมาณที่สามารถจะตั้งงบประมาณได้ ผมต้องการจะฝากในเรื่อง  
  ของเครื่องฟอกไตอีกอย่างหนึ่ง คือ ผมเองก็ได้มีการพูดคุยกับพ่ีน้อง  
  ประชาชนจ านวนหลายคน ก็มีความเห็นว่าคลินิกชุมชนอบอุ่นน่าจะมี 
  ตัวฟอกไตไว้บริการส าหรับพี่น้องประชาชนด้วย สาเหตุเพราะว่าปัจจุบันนี้ 
  มีผู้ป่วยในเรื่องของไตเสื่อมค่อนข้างมาก ต้องไปใช้บริการที่โรงพยาบาลระยอง  
  ซึ่งมีจ านวนเครื่องที่จ ากัด และไม่พอเพียง จึงท าให้จ าเป็นต้องไปฟอกไต  
  ที่คลินิกเอกชน ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายสูง เป็นภาระให้แก่พ่ีน้องประชาชน  
  ชาวบ้านจึงฝากมาปรึกษา โดยให้ผมกราบเรียนมายังท่านผู้บริหารว่าถ้ามี 
  งบประมาณหรือต้องการที่จะเพ่ิมเติมเรื่องของคลินิกอบอุ่น ก็ฝากให้ศึกษา  
  ดูในเรื่องของการฟอกไตให้กับพ่ีน้องประชาชน ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระ  
  ให้แก่พ่ีน้องประชาชนอย่างมาก ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
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นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล    
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ หน้า 247 เครื่องเอกซเรย์  
  งบประมาณ จ านวน 2,000,000 บาท ไม่แพงครับ ผมชอบของ 
  ที่มันดี ๆ เพราะว่าคราวที่แล้วเทศบาลซื้อไปเครื่องหนึ่งแล้ว แล้วต้องมา 
  ซื้อใหม่ เพราะฉะนั้นจะซื้อเครื่องต่อไป ผมก็ต้องการให้มันมีประสิทธิภาพ  
  ที่ดีใช้ได้นาน ผมว่าเคยอ่านแต่นานมาแล้ว ซึ่งน่าจะแพงกว่านี้ เพราะว่าค่า 
  ท าห้องท าอะไรก็หมดไปหลายบาทแล้ว เพราะว่าค่าท าห้องกันรังสีอะไร  
  ต่าง ๆ ก็ต้องใช้งบประมาณมาก แล้วเครื่องเดิมท่ีมีอยู่ที่ผมขอต าหนิ  
  คือว่าโต๊ะเอกซเรย์ มันพ้ืนบ้านมากเลยครับ ไหน ๆ ท าแล้วก็ต้องการท าให้ดี  
  ตอนนี้ก็มีผู้นิยมและชื่นชมในคลินิกอบอุ่น เขามารับบริการกันมากขึ้น  
  ก็อยากให้ได้ของที่ดี ผมขอสนับสนุน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีผมจะข้ามไปยังกองช่าง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะ 
  อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม ถึงงบประมาณรายจ่ายของกองช่าง  
  ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในส่วนของงบประมาณของกองช่างที่มี 
  การเขียนไว้ในส่วนของรายงาน ต้องการให้ท่านประธานสภาเทศบาลพลิก 
  ไปที่หน้า 263 ในหมวดของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณทั้งหมด 
  ที่ตั้งไว้ จ านวน 54,495,000 บาท งบประมาณเทศบาลทั้งหมดเป็น 
  งบลงทุนของปี พ.ศ. 2561 ที่เราก าลังพิจารณากันอยู่ มีทั้งหมดประมาณ  
  70,000,000 กว่าบาท ไม่เกิน 80,000,000 บาท ถ้าหากจะดูให้ดี 
  รายละเอียดจะเป็นงบประมาณของกองช่าง 54,000,000 บาทเศษ  
  ที่เรามีการพูดกันมา ที่ถามผ่านมาในกองต่าง ๆ ก็จะมีในเรื่องของ  
  ส านักปลัดเทศบาลก็ดี กองการศึกษาก็ดี มีงบประมาณไม่มากนักส าหรับปีนี้  
  สิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกต และต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังท่านผู้บริหาร คือต้องการได้รายละเอียดในเรื่องของกองช่าง  
  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 54,495,000 บาท  
  ที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล หากจะดูในรายละเอียด 
  ท่านประธานสภาเทศบาลจะเห็นว่า จะเป็นงบลงทุนในเขตต่าง ๆ  
  หรือในการท าถนนก็ดี ให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขตต่าง ๆ จะมีอยู่ด้วยกัน  
  3 โครงการเป็นเขต 1 จ านวน 1 โครงการ และเขต 2 จ านวน 2 โครงการ  
  งบประมาณท้ังหมดที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ ประมาณไม่เกิน 1 ,000,000 บาท 
  แต่ที่หนักท่ีสุด และงบประมาณเทไปที่สุดก็คือ หน้าที่ 264 ค่าก่อสร้าง    
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  ปรับปรุงถนนสุขุมวิทบริเวณธนาคารกรุงไทยถึงปั๊มน้ ามันบางจากสี่แยก 
  พีเอ็มวาย จ านวน 34,600,000 บาท ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนสุขุมวิท 
  บริเวณสะพานเพลินตาถึงสะพานข้ามคลองระบายสาย 3  
  (ส านักงานสรรพากรเขตพ้ืนที่) จ านวน 16,900,000 บาท  
  ทั้งสองงบประมาณนี้ จ านวน 51,000,000 บาทเศษ คือว่างบประมาณ 
  ของกองช่างทั้งหมด 54,000,000 บาท เอาไปปรับปรุงถนนสุขุมวิท  
  ซึ่งเป็นการโอเวอร์เลย์ถนน  สิ่งที่ผมต้องการจะกราบเรียน และเป็นห่วง  
  ก็คือว่างบลงทุนที่ผมบอกว่าเขตต่าง ๆ ที่ได้ เขต 1 จ านวน 200,000 บาท  
  เขต 2 ได้ไปประมาณ 500,000 บาท เขต 3 เขต 4 ไม่มี พี่น้องประชาชน 
  และประธานชุมชน ที่เคยฝากเรื่องมาต่าง ๆ ให้กับทางสมาชิกสภาเทศบาลเขต  
  ผมต้องการจะกราบเรียนตรงนี้ว่างบประมาณปีนี้เทศบาลนครระยอง 
  ตั้งไว้เท่านี้เอง และต้องการจะขอค าชี้แจงรายละเอียด พี่น้องประชาชนจะได้  
  รับทราบว่าผู้บริหารมีความจ าเป็นอย่างไรที่ตั้งงบประมาณในเรื่อง 
  ของโอเวอร์เลย์ถนนสุขุมวิท 2 สาย ที่ผมได้กราบเรียนไป เพราะว่าผมเอง 
  อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนก็ดี  
  หรือดูแลเรื่องของการแก้ปัญหาน้ าท่วมก็ดี อาจจะท าได้ไม่เต็มที่นัก  
  เพราะว่างบประมาณส่วนใหญ่น าไปท าท่ีถนนสุขุมวิทโดยเป็นการโอเวอร์เลย์ถนน  
  มีบางคนบอกว่าถนนก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรเท่าไร ยังใช้การได้ดีอยู่แต่ท าไม  
  ต้องไปท าอย่างนั้น ซึ่งผมเองต้องการจะได้รับค าชี้แจงจากผู้บริหารตรงนี้ด้วย  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล    ผมขออนุญาตอภิปรายเสริมท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล   

  เนื่องจากว่ามันคล้าย ๆ กัน ในหน้า 265 ค่าจ้างศึกษาผลกระทบ 
  สิ่งแวดล้อม EIA โครงการก่อสร้างเข่ือนกันคลื่น ถนนเลียบชายฝั่งแหลมเจริญ  
  ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จ านวน 6,500,000 บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างวิเคราะห์ และจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA  
  โครงการก่อสร้างเข่ือนกันคลื่น ถนนเลียบชายหาดแหลมเจริญ และหน้าที่ 274  
  งบรายจ่ายอื่น เช่นกันครับ ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมโครงการศึกษา 
  วิเคราะห์วิธีการ และแนวทางการปิดพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย เพื่อใช้เป็น  
  สวนสาธารณะ จ านวนทั้งสิ้น 6,500,000 บาท สองโครงการรวมกัน 
  เป็นเงินทั้งสิ้น 13,000,000 บาท ขออนุญาตเข้าประเด็นที่ว่าเมื่อสักครู่ 
  ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ได้พูดเกี่ยวกับในเรื่อง 
  ความจ าเป็นในขณะที่เทศบาลเอาเงินงบประมาณ 50,000,000 กว่าบาท  
  ไปใช้ในการซ่อมผิวจราจรถนนสุขุมวิท ซึ่งสองโครงการ จ านวน 13,000,000 บาท  
  ต้องถามก่อนว่าประเด็นที่ 1 หลังจากศึกษาไปแล้วจะท าเลยหรือไม่  
  ถ้าอีก 2 – 3 ปีท า ผมว่าเอาเงินตรงนี้มาใช้กับในการบูรณะซ่อมแซม 
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  ถนนหนทางให้กับประชาชนบ้างจะดีกว่า เพราะว่าดูแล้วผมไม่ทราบว่า 
  โดยหลักการและวิธีการของการวิเคราะห์ EIA เป็นอย่างไร สองโครงการนี้  
  จึงต้องใช้งบประมาณมากถึง จ านวน  13,000,000 บาท ขออนุญาตฝาก 
  เป็นแนวคิดด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล       
ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุส-รณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในหัวข้อที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล และ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์   
  รัตนพรวารีสกุล พูดเมื่อสักครู่นี้ ผมค่อนข้างจะเห็นต่างเล็กน้อยเกี่ยวกับ 
  งบศึกษาผลกระทบทั้ง 2 รายการ เพราะว่าเราต้องมีการวางแผนเพื่อ 
  เข้าสู่ AEC เพราะว่าตอนนี้เราต้องศึกษาก่อนว่าการท่ีจะของบประมาณจาก  
  EEC เราจะท าอย่างไรถ้าไม่ศึกษา เราจะได้รู้ว่าเราจะพัฒนาตรงไหน  
  ไปตรงไหน ผมต้องขอชมเชยคณะผู้บริหารว่าท่านวางโครงการได้ตามหลัก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 ผมขอชมเชยตรงนี้ว่าเราจะทันการ เราเริ่มส ารวจ 
  ปีนี้ เพราะว่างบ EEC ก็จะเริ่มพิจารณาแล้ว ถึงว่าจะไม่ทันแต่ว่ามีหลายรอบ  
  ซึ่งรอบหน้าเราก็เสนอเข้าไป เพราะว่าโครงการที่ 1 ที่แหลมเจริญ  
  โดยตรงนั้นต้องท า EIA อยู่แล้ว ตรงนี้ผมคิดว่าจะน้อยไปนิดหนึ่ง เกรงว่าจะ 
  ไม่พอ และโครงการพัฒนาบ่อฝังกลบ อันนี้ผมมองตามท่ีเคยศึกษา  
  ว่าการท า EIA นั้นราคาค่อนข้างสูง เราไปดูตามโครงการที่องค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดเขาตั้งงบประมาณศึกษาถนนที่ริมทะเล เลียบชายฝั่งมา ตั้งเป็น 
  จ านวนร้อยล้านบาท ค่าศึกษาของเทศบาลนครระยอง ตั้งงบประมาณ  
  จ านวน 5,000,000 – 6,000,000 บาทเอง ผมว่ามันน้อยไปนิดหนึ่ง  
  เกรงว่าจะไม่ครบวงจร และท่ีผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ที่อภิปรายไป คือ ถนนสุขุมวิท ด้วยความห่วงใยจึงลงไปดู ตั้งแต่หนองสนม  
  ทั้งไปทั้งกลับ ผมว่าสภาพถนนพ้ืนผิวจราจรก็น่าจะใช้การได้ อีกประมาณ 
  2 – 3 ปีก็ยังได้ ที่ผมต้องการให้ท าคือบริเวณหน้าเทศบาลนครระยอง  
  ถนนตากสินมหาราชช ารุดมาก ตั้งแต่สุเหล่าปากคลองไล่มาจนถึงสะพาน 
  เปี่ยมพงศ์สานต์ ซึ่งแตกร้าวหมดแล้ว คือยางไม่เกาะกันแล้ว ต้องการให้ 
  พิจารณาตรงนี้ ในส่วนของถนนสุขุมวิทนั้นน่าจะ 2 – 3 ปียังใช้งานได้ดีอยู่ 
  ในความเห็นของผมฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหาร  
  เพราะถนนน่าจะรับกับสะพานที่สร้างใหม่ เดิมทีท่านนายกเทศมนตรี  
  บอกว่าสะพานเรียบไปเลย แต่ตอนนี้มีปรากฏว่ามีคอสะพาน ผมขับมา  
  รถกระดกอย่างแรงเลยครับ ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง 
  ท่านผู้บริหารด้วยว่าถนนตากสินมหาราชควรจะต้องมีการซ่อมแซมก่อน 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ต้องขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เป็นห่วงเก่ียวกับเรื่องการใช้จ่าย  
  งบประมาณเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า ต้องกราบเรียนในเบื้องต้นว่าตามท่ีท่าน  
  สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องซ่อมแซมถนนสุขุมวิท 
  จ านวน 2 ช่วง งบประมาณ จ านวน 50,000,000 บาท ซึ่งผมได้ศึกษา 
  กับกองช่างแล้ว เจ้าหน้าที่บอกว่าที่เราซ่อมไปครั้งที่แล้วตรงนี้คือแผลใหญ่  
  ซึ่งเป็นระบบที่ต้องขูด แต่ตอนนี้ถ้าหากว่าเทศบาลไม่รีบซ่อมตรงนี้  
  ต้องไปท าระบบขูดแบบเดิม ราคาจะสูง หากว่ามีการโอเวอร์เลย์ถนนตอนนี้เลย  
  ราคาก็จะถูกกว่ามาก และถนนเริ่มมีรอยแตกไปเรื่อย ๆ แล้ว ถึงแม้จะเรียบ  
  แต่บางจุดก็มีการช ารุดมาก แต่กองช่างบอกว่าต้องการจะให้โอเวอร์เลย์  
  ต่อจากของเดิมไป และปรับปรุงทั้งหมดเลยทั้งถนนสุขุมวิท และทาสีตีเส้นจราจร 
  ให้เรียบร้อยเลย จะเป็นถนนค่อนข้างเรียบร้อย ส่วนเรื่องถนนตากสินมหาราช  
  จะมีงบเพ่ิมเติมกับเงินเหลือจ่าย ซึ่งผมได้หารือกับทางกองวิชาการและ  
  แผนงาน และส านักการคลังไว้แล้วว่าหากว่ามีเงินเหลือจ่ายอะไรตรงนี้ 
  มีงบเพ่ิมเติมเข้ามา ผมต้องการจะมาปรับปรุงถนนตากสินมหาราช  
  โดยจะท าการโอเวอร์เลย์ถนนตากสินมหาราช กับถนนสุขุมวิท ซึ่งมีความ 
  แตกต่างกันอยู่ คือ ถนนสุขุมวิทพ้ืนล่างเป็นหินคลุกหมด ไม่ใช่คอนกรีต  
  ส่วนถนนตากสินมหาราชพ้ืนล่างจะเป็นคอนกรีตอยู่แล้ว โดยที่เทศบาลโอเวอร์เลย์ 
  มาหลายครั้งแล้ว คือสามารถโอเวอร์เลย์ได้เรื่อยๆ ต้องการจะกราบเรียน 
  ในเบื้องต้น ส่วนเรื่องการท า EIA ขอเรียนเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 
  ให้ทราบว่าแต่เดิมผมไม่คิดจะท าเรื่อง EIA เลย ภายหลังผมถูกทักท้วงมา 
  เพราะว่าเราไม่ท า EIA เราไปของบประมาณเงินอุดหนุนอะไรไม่ได้เลย  
  เวลาจะไปขอท าโครงการอะไรที่จะต้องมีผลกระทบ เขาจะถามว่าคุณมี  
  รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือยัง หากบอกว่ายังไม่มี เขาจะบอกว่า 
  ต้องไปศึกษามาก่อน เพราะฉะนั้นจะต้องศึกษาทุกระยะ โครงการอะไร  
  ที่จะท าเก่ียวกับเรื่อง EIA ทั้งหมด จะต้องศึกษาก่อน ศึกษาให้จบ  
  พอมีงบประมาณก็เสนอของบประมาณไป อย่างเช่นที่เพ่ือนสมาชิกสภา  
  เทศบาลบอกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งงบศึกษาผลกระทบ 
  เป็นจ านวนเงินร้อยกว่าล้านนั้น เขาท าตลอดแนวเลย เพื่อรองรับงบ EEC  
  ที่จะมาอีก 4 – 5 ปีข้างหน้า จากปีหน้าเป็นต้นไปจะขอเงินตรงนี้เข้ามา  
  เทศบาลก็ต้องรีบรองรับเหมือนกัน มีทั้งเข่ือนกันคลื่น บ่อฝังกลบ เพราะบ่อ  
  ฝังกลบเป็นบ่อขยะเก่า ถ้าหากว่าเราไปท าเป็นสวนสาธารณะเลย  
  นักวิชาการบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะมีแก๊สอะไรขึ้นมา คนเข้าไปอยู่ใน  
  สวนสาธารณะมากๆ ระหว่างนั้นอาจมีการระเบิดขึ้นมา หรือมีแก๊ส 
  อะไรขึ้นมา โดยที่เราหายใจเข้าไปโดยไม่รู้ตัว จะท าให้เกิดอันตรายได้  
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  ก็ต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีโครงการข้างหน้าที่เทศบาลจะท า  
  สะพานอะไรเพิ่มเติม ตามที่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้มาหารือกับกลุ่ม  
  อนุรักษ์ป่าชายเลน ต้องมีงบประมาณศึกษาโครงการนี้เพ่ือท าสะพาน  
  ข้ามแม่น้ าอีก จ านวนสิบล้านกว่าบาท ก าลังหางบประมาณอยู่เหมือนกัน  
  เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการเตรียมตัว คือก่อนที่จะไปของบประมาณต้องเตรียม  
  แผนให้พร้อม ถ้าหากว่าเทศบาลมีโครงการศึกษาผลกระทบเรียบร้อย 
  เจ้าของเงินงบประมาณก็อาจจะตกลง โดยมีแผนแล้วก็จะให้งบประมาณ  
  มาตามนั้น จึงกราบเรียนเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบในเบื้องต้น 
  ทั่วกัน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  )  

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม ผมจะขอ  
  ผ่านไปยังงบประมาณรายจ่ายกองสวัสดิการสังคม เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  นายสมชาย  แสงสุขขาครับ 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมชาย  แสงสุขขา  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมอ่านดูแล้วเกี่ยวกับโครงการ  

  เลือกตั้งประธานชุมชนปรากฏว่าไม่มี มีประชาชนถามว่าท าไมเทศบาล 
  นครระยองไม่มีการเลือกตั้งประธานชุมชน เพราะว่าที่อ่ืนมีกันหมดแล้ว 
  เหลือแต่ที่เทศบาลนครระยองที่ยังไม่มี ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา   
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ต้องขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้ง  
  ประธานชุมชน แต่เดิมมีหลายชุมชนที่ประธานชุมชนหมดวาระลง 
  ถึงเวลาต้องเลือกตั้งประธานชุมชนใหม่ ซึ่งผมได้ท าหนังสือไปสอบถาม  
  มณฑลทหารบกที่ 14 ที่ดูแลภาคตะวันออก ซึ่งเป็นตัวแทน คสช. ได้แนะน า 
  ว่าหากว่าช่วงนี้ประธานชุมชนว่างเว้นลงก็ให้คนเดิมรักษาการไปก่อน  
  เพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบเก่ียวกับเรื่องของความมั่นคง เกี่ยวกับเรื่อง  
  ชุมชน จึงไม่ต้องการจะให้มีการเลือกตั้ง ท าให้ไม่ได้ตั้งงบประมาณตัวนี้ไว้  
  เขาแนะน าว่าเทศบาลเมืองมาบตาพุดพอเลือกตั้งแล้วก็ต้องยกเลิก  
  เนื่องจากว่าเริ่มมีปัญหา เกรงว่าบ้านเมืองอาจจะเกิดความไม่สงบขึ้น 
 
 
  



 28 

  เพราะอยู่ในระหว่างการปรองดอง การปรับทัศนะคติอะไรหลาย ๆ เรื่อง  
  โดยประธานชุมชนท่านใดท่ีหมดวาระแล้ว จ าเป็นต้องท าหนังสือรับรอง  
  โดยผมจะออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นประธานชุมชนและรักษาการอยู่  
  เพ่ือไปใช้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนไฟฟ้าต่าง ๆ ทางเทศบาลนครระยอง  
  ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล    หากว่าไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม  

  ผมจะข้ามไปยังงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
  จังหวัดระยอง เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะผ่าน  
  ไปยังงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง  
  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ตอนนี้สภาเทศบาลนครระยองก็ได้พิจารณา 
  ร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561  
  มาครบทุกกองงานแล้ว ผมจะถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง  
  ว่าท่านยังมีค าถามสงสัยหรือประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น 
  งบประมาณประมาณการรายรับ งบกลาง และก็งบประมาณรายจ่ายของ 
  แต่ละกองงาน ขอเชิญครับ  

(  -ไม่มี-  ) 

- ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีได้พิจารณางบประมาณ 
  รายจ่ายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่ีน้องประชาชน 
  ของเรา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอเชิญ 
  ท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบข้อบังคับในการพิจารณา 
  งบประมาณด้วยครับ 

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล    ท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติทุกท่าน  

  ในเรื่องของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด  
  สามวาระ ซึ่งวาระที่หนึ่งคือขั้นรับหลักการ เพราะฉะนั้นสมาชิกสภาเทศบาล 
  ได้อภิปรายในทุกหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องของขั้นรับหลักการ และการพิจารณา 
  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 จะพิจารณา 
  สามวาระรวดเดียวไม่ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
  การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ในข้อ 45 บอกว่าญัตติร่างข้อบัญญัติที ่
  ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ 
  อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ซึ่งตรงนี้คือวรรคหนึ่ง  
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  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  
  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  
  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ 
  เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งหมายถึง 
  กรณีท่ีไม่ใช่เทศบัญญัติเก่ียวกับการเงินจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้  
  แต่ตอนนี้เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณซึ่งเป็นเทศบัญญัต ิ
  เกี่ยวกับการเงินจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ เพราะฉะนั้นในวรรคสาม 
  จะบอกว่าญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  
  และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว ้
  ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัต ิ
  งบประมาณนั้น ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                  ได้ชี้แจงไปนั้น วันนี้ในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองของเราเป็นการ 

ประชุมในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยอง 
  แห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โปรดยกมือครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 20 ท่าน เป็นเอกฉันท์ -  )  

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 20 ท่าน เป็นเอกฉันท์ครับ  
  เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้เห็นชอบรับหลักการ 
  ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 49  
  ญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
  จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ท่านเห็นสมควรว่าจะใช้เวลากี่วันในการเสนอ 
  ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ขอเชิญเสนอครับ  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 

นายทศพร  รติยานุวัฒน์  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง  
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ผมนายทศพร  รติยานุวัฒน์สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 
  ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา  
  4 วัน ครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาล    ตามที่ท่านสมาชิก สภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์เสนอก าหนด 

  ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติเป็นเวลา 4 วัน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ  
ประธานสภาเทศบาล    เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  

 (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าระยะเวลา  
      ในการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ คือ 4 วัน คือก าหนด  

  ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2560   
  และผมขอนัดประชุมครั้งต่อไปเพื่อพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 17  
  สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราชส่วนเอกสาร 
  จะให้เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลแจกให้ท่านภายหลังครับ และขอให้คณะกรรมการ 
  สามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ)  
  ท าหน้าที่ของท่าน ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2560  ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560  
  ด้วยครับ 

มติที่ประชุม   - รับหลักการ  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง 
                        (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                  นครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) ขอเชิญท่านเลขานุการ
      สภาเทศบาลชี้แจงระเบียบข้อบงัคับว่าดว้ยการคัดเลอืกคณะกรรมการแปรญัตติ
      ร่างเทศบัญญัติด้วยครับ  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาเทศบาล    ในเรื่องของการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

  หรืองบเพ่ิมเติมจะต้องมีคณะกรรมการแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เราจะตั้งใหม่ทุกปี ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
  ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 103 และ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก 
  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ 
  สภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  
  ซึ่งตาม (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ฉะนั้นจึงน าเรียนในที่ประชุม 
  ว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองท่านต้องเลือกคณะกรรมการ 
  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน  
  ซึ่งแล้วแต่ที่ประชุมว่าจะเสนอให้มีก่ีคน แล้วจึงเสนอชื่อ โดยการหารือกัน 
  ในที่ประชุม และลงมติว่าจะมีใครบ้าง และตามระเบียบข้อ 107  
  ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น  
  หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น 
  สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ 
  ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหาร 
  ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง และตามวรรคสองการเสนอชื่อให้เสนอได ้
  โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือก 
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  ตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
  คนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคน 
  จนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี ซึ่งข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
  เป็นเช่นนี้ครับ   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                    ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  

แต่ไม่เกินเจ็ดคน ผมจึงขอถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าท่านเห็นสมควรว่า    
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติสมควรมีกี่ท่าน ขอเชิญเสนอครับ  
เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 

  ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง  
  (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) จ านวน 5 ท่าน  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้เสนอคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล                  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 5 ท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  
  หรือไม่ครับขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่ามติสภาเทศบาล 
      นครระยองแห่งนี้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
      จ านวน 5 ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้เลยครับ  
                                           เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนสุรณ์  สรุนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษา  

  นายกเทศมนตรี และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  ในล าดับที่หนึ่ง  
  ผมขอเสนอให้นายอวบ  วงศ์มหา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ีนายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้เสนอ นายอวบ  วงศ์มหา 

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ล าดับที่หนึ่ง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้นายอวบ  วงศ์มหา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
      ล าดับท่ีหน่ึง  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ในล าดับที่สอง ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ให้นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ีนายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้เสนอ นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ล าดับที่สอง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
  ร่างเทศบัญญัติ ล าดับท่ีสอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ในล าดับที่สาม ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ให้นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ีนายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้เสนอ นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ 

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ล าดับที่สาม ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
  ร่างเทศบัญญัติ ล าดับท่ีสาม 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ในล าดับที่สี่ ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ให้นายบรรหาญ  สุคนธวารี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ีนายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้เสนอ นายบรรหาญ  สุคนธวารี 

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ล าดับที่สี่ ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้นายบรรหาญ  สุคนธวารี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
  ร่างเทศบัญญัติ ล าดับท่ีสี ่
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ในล าดับที่ห้า ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ให้นายรักเร่  ส าราญรื่น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามท่ีนายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้เสนอ นายรักเร่  ส าราญรื่น 

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ล าดับที่ห้า ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้นายรักเร่  ส าราญรื่น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
  ร่างเทศบัญญัติ ล าดับท่ีห้า 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิ
ประธานสภาเทศบาล      ครบจ านวนทั้ง 5 ท่าน แล้ว ดังนี้  
     1. นายอวบ  วงศ์มหา  
     2. นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  
     3. นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  
     4. นายบรรหาญ  สุคนธวารี  
     5. นายรักเร่  ส าราญรื่น  

  ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการ
        สามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติ 

  ร่างเทศบัญญัติ) จ านวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้ 

     1. นายอวบ  วงศ์มหา  
     2. นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  
     3. นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  
     4. นายบรรหาญ  สุคนธวารี  
     5. นายรักเร่  ส าราญรื่น  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จ านวน 5 ท่าน  
      เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการ  
      แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) ได้แก่ นายอวบ  วงศ์มหา, นายพจนาท   

  นัยพงศ์ประสิทธิ์, นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์, นายบรรหาญ  สุคนธวารี 
      และ นายรักเร่  ส าราญรื่น  
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล       ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์   

  มโนพรศิริกุล   

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ วันนี้ผมมีอยู่สามเรื่อง ที่ต้องการจะกราบเรียน 
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหาร เรื่องท่ีหนึ่ง คือ มีพี่น้องประชาชน 
  ต้องการจะสอบถามเก่ียวกับก าหนดการในการที่เทศบาลนครระยองจะเปิดใช้ 
  สะพานเปี่ยมพงศ์สานต์อย่างเป็นทางการว่าประมาณเมื่อใด วันที่เท่าไร  
  อีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องของสะพานเปี่ยมฯ ตามที่เมื่อสักครู่ที่ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ ได้อภิปรายไป ขออนุญาตเอ่ยนามครับ  
  คือเรื่องตรงคอสะพานฝั่งที่จะมาจากทางวัดลุ่มฯ ที่จะข้ามสะพาน ซึ่งคอสะพาน 
  จะมีระดับท่ีต่างกัน โดยค่อนข้างจะสูงเล็กน้อย ซึ่งจะเป็นอันตรายส าหรับรถเล็ก 
  คือ รถจักรยานยนต์ ส่วนฝั่งอีกด้านหนึ่ง คือฝั่งทางเทศบาลนครระยองจะ 
  ค่อนข้างเรียบแล้ว ถึงแม้จะเปิดการใช้งานชั่วคราวก็จริง จึงต้องการจะให้ 
  เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องช่วยให้ทางผู้รับเหมาได้ปรับแต่งพื้นผิวบริเวณคอสะพาน 
  ตรงนั้นให้เรียบด้วย อีกเรื่องหนึ่ง คือ ฝากไปยังท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
  นครระยอง ว่าในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง เมื่อช่วงบ่าย 
  ผมขับรถมาแล้วที่จอดรถเคยมีให้กับสมาชิกสภาเทศบาล แต่ปรากฏว่าวันนี้ 
  มีรถจอดอยู่เต็มไปหมด ผมหาที่จอดรถไม่ได้เลย ขับวนไปมาอยู่ 3 รอบ  
  ซึ่งปกติผมก็ทราบว่าเทศบาลนครระยองจะมีการจัดสถานที่จอดรถไว้ให้ 
  สมาชิกสภาเทศบาลได้จอดรถเวลามาประชุมสภาเทศบาล แต่วันนี้ที่จอดรถ 
  ไม่มี ซึ่งวันนี้มีแฟ้มเอกสารการประชุมสภาเทศบาลค่อนข้างมาก และหนาด้วย 
  จึงต้องการจะฝากท่านเลขานุการสภาเทศบาลให้ช่วยดูเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุลครับ 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
        ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ต้องขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเรื่องสะพานเปี่ยมฯ  
  ซึ่งสะพานเปี่ยมฯ ตามสัญญาคือเดือนตุลาคม 2560 นี้ก็จะครบสัญญา  
  ได้หารือกับผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างบอกว่าน่าจะเสร็จทันตามสัญญา คิดว่าคงจะ 
  เปิดใช้งานได้ในเดือนตุลาคม 2560 ส่วนปัญญาเรื่องคอสะพานที่ไม่ราบเรียบ  
  จะแจ้งให้ผู้รับจ้างช่วยแก้ไขเบื้องต้นให้ ส่วนเรื่องท่ีจอดรถท่ีจะกันไว้ให้กับ 
  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลนั้น ผมก็ต้องขออภัยด้วยครับ พอดีเมื่อช่วงเช้ามี 
  ฝนตกหนัก เจ้าหน้าที่เทศกิจต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับเรื่องการ 
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  แก้ปัญหาน้ าท่วม จึงท าให้เจ้าหน้าที่ลืมกันที่จอดรถไว้ให้กับสมาชิกสภาเทศบาล  
  และยังมีหน่วยงานราชการอ่ืน รวมทั้งผู้ที่มาติดต่อราชการอ่ืน ได้เข้ามาจอด 
  ข้างในก่อนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งเขาจะจอดรถไว้ทั้งวันเลย พื้นที่จึงเต็มไปหมด 
  ครั้งต่อไปผมจะให้เจ้าหน้าที่เทศกิจกันที่จอดรถไว้ให้กับเพ่ือนสมาชิกสภา 
  เทศบาลที่จะมาประชุมสภาเทศบาล ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอเสนอให้ปิดการประชุมครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล     

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล    ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา เสนอให้ปิดการประชุม   

  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

  (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - รับรองถูกต้องครับเมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม  
        วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว  

  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
  และคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน  
  ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   

 

(ปิดประชุมเวลา 16.45 น.) 
 

           (ลงชื่อ)       นายสุธน  ซื่อประเสริฐ        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                      เลขานุการสภาเทศบาล 

           (ลงชื่อ)      วรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์        ประธานตรวจรายงานการประชุม  
            (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 

        (ลงชื่อ)  ภาณุพงค ์ พัฒนวงศ์อนันต์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค ์ พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงชื่อ)     พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    

         (ลงชื่อ)      ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

         (ลงชื่อ)          อนุสรณ์  สุรนารถ          กรรมการและเลขานุการ  
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)       ตรวจรายงานการประชุม 
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           (ลงชื่อ)                                            ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 
 

            (ลงชื่อ)                                         ประธานตรวจรายงานการประชุม  
             (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
            
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    
 

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ  
                
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

 
 


