
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี2561 ครั้งที่ 5/2561 

วันที ่19  กันยายน  2561 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
5. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
10. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
11. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
2. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี           (ไปราชการ)    
3. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล                   (ลากิจ) 
4. นายไพรทรูย์   รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล     (ลากิจ) 
5. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล     (ลากิจ) 
6. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล     (ลากิจ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
2. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
3. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
4. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ นักบริหารงานการคลัง รก.ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
5. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
9. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                          รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                          รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
11. นางสุภา ข างาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
12. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
13. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
14. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
15. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
16. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
18. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
19. นางสาวดวงพร เสงี่ยมรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
20. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
22. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
23. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
24. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
25. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล 
26. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
27. นางสาววัชรีย์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
28. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
29. นางสาวอรทัย        ศรีพงศ์               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
30. นางสมฤด ี           รัตนวิจิตร            นักประชาสัมพันธ์ 
31. นางอินทิราณี        วันทอง               เจ้าพนักงานทะเบียน 
32.  นางสาวชนิดาภา    จ านงนอก           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
33. นายสุรพจน์          บุญน า               นิติกร 
34. นางสาวปิยะนุช     พ่วงความสุข        เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
35. นางสาวทิษฏยา     ชวนสินธุ์            เจ้าพนักงานธุรการ 
36. นายป้องคุณ         สุวรรณพานิช      นักวชิาการตรวจสอบภายใน 
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37. นางสาวปิยะรัตน์     สัจจาธรรม        เจ้าพนักงานธุรการ 
38. นางวลัยพร            ธนสินทวี          เจ้าพนักงานธุรการ 
39. นางกล่อมจิตต์ เจริญวัฒน์        เจ้าพนักงานทะเบียน  

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
รองปลัดเทศบาล           ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สื่อมวลชน ตลอดจน 

  ประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้าน วันนี้ท่านประธานสภาเทศบาลได้ก าหนดนัด 
  ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561  
  ครั้งที่ 5/2561 คือก าหนดนัดประชุมในเวลา 14.00 น. ผมในนามของ 
  เจ้าหน้าที่กิจการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว ในวันนี้มีท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลมาร่วมประชุมทั้งหมด จ านวน 18 ท่าน ไม่มาเข้าร่วมประชุม  
  จ านวน 4 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม ในโอกาสนี้ผมขอกราบเรียนเชิญ 
  ท่านประธานสภาเทศบาลไดก้รุณาขึ้นจุดธูปเทียนบชูาพระรตันตรัย  
  และได้ด าเนินการประชุมเป็นล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี                                                                            
ประธานสภาเทศบาล                     ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

 ท่านสื่อมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ 
 ประชุมทุกท่าน วนันี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561  ครั้งที่ 5/2561 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล      เนื่องจากในวันนี้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง นายสุธน   

  ซื่อประเสริฐ ได้ไปราชการที่ต่างประเทศ จึงไม่มีผู้ท าหน้าที่เลขานุการสภา 
  เทศบาล เพ่ือให้การประชุมสภาเทศบาลนครระยองในครั้งนี้ด าเนินการไป 
  อย่างถูกต้อง  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
  ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  

ข้อ 19 วรรค 2 ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการ 
  สภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอม 
  ปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการ  
  หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
  เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้น าความใน 
  ข้อ 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วย 
  วิธีการยกมือ 
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ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8  
  มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว  
  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ขอเชิญสมาชิกสภา 
  เทศบาล เสนอชื่อผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง  
  ในการประชุมครั้งนี้เป็นการชั่วคราว ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภา  
  เทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น 

นายรักเร่  ส าราญรื่น  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายรักเร่  ส าราญรื่น สมาชิกสภา 

  เทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอเสนอ นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  
  รองปลัดเทศบาลนครระยอง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง 
  เป็นการชั่วคราวครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น ตามที่ท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล                   เทศบาล นายรักเร่  ส าราญรื่น เสนอนายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  

  รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนา้ทีเ่ลขานุการสภาเทศบาลนครระยองเป็นการชั่วคราว  
  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาล รบัรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ 
  ชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ   

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อท่านอ่ืนเพ่ิมเติม เป็นอันว่า 
  สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้ นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  
  รองปลัดเทศบาลนครระยอง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครระยอง  
  เป็นการชั่วคราว ขอเชิญนายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา 
  เทศบาลนครระยองครับ  

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระท่ี 2 และวาระที่ 3 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วาระท่ี 2  
                                            และวาระที่ 3 ขอเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติกรุณา 

  ท าหน้าที่ของท่านด้วยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง นายอนุสรณ์   
  สรุนารถ 
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นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ
สมาชิกสภาเทศบาล    และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 จากบันทึกรายงานการประชุมของ 
  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง ในการพิจารณา 
  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลนครระยอง วันที่ 16   
  กันยายน  2561 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

  ผู้มาประชุม         
  1. นายวิโรจน์    มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
  2. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
  3. นายจิรโรจน์   เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

              4. นายอนุสรณ์   สุรนารถ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  5. นายสมชาย    แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 

  เริ่มประชุมเวลา  08.30 น. 

                        ในวันที่ 14  กันยายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติเลือกนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
  เป็นประธานกรรมการ  นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย เป็นกรรมการ  นายจิรโรจน์  

   เกษรศิริศิษฐ์ เป็นกรรมการ นายสมชาย  แสงสุขขา เป็นกรรมการ และนายอนุสรณ์   
  สุรนารถ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่พิจารณาค าขอ 
  แปรญัตติและค าขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ  ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ประธานสภาเทศบาล  
  ได้ส่งให้ ดังต่อไปนี้  

                       1.) บันทึกหลักการและเหตุผล งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  
  37,552,000 บาท (สามสบิเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)    
  จ าแนกเป็น 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
      แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม   28,300,000  บาท 

  ด้านการเศรษฐกิจ 
      แผนงานการพาณิชย์  ยอดรวม      8,500,000  บาท 

  ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
      แผนงานงบกลาง  ยอดรวม         752,000  บาท 

                        2.) เทศบัญญัติ ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4 และ ข้อ 5    

                        ปรากฏว่า ในวันที่ 16  กันยายน  2561 ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ  
  และไม่มีการแก้ไขเทศบัญญัติ ทั้ง 5 ข้อ แต่ประการใด ซึ่งถูกต้องเป็นไป 
  ตามระเบียบวิธีการงบประมาณของเทศบาล คณะกรรมการจึงเห็นควร   
  ให้คงไว้ตามร่างเดิม และที่ประชุมมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ของเทศบาลนครระยอง  
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  ที่ได้ตรวจพิจารณาแล้วต่อประธานสภาเทศบาลพร้อมรายงานการประชุม  
  มาเพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สามต่อไป 

      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล                     และคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

  เสนอค าแปรญัตติ และในวาระนี้ไม่มีการอภิปรายนะครับ ผมจะขอมติต่อสภา 
  เทศบาลนครระยองแห่งนี้ในการพิจารณาวาระที่ 2 ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเหน็ชอบ จ านวน 18 ท่าน เป็นเอกฉันท ์
        ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวาระที่ 3 ผมจะขอมติจากสภาเทศบาล 
  นครระยองแห่งนี้นะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โปรดยกมือด้วยครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 18 ท่าน เป็นเอกฉันท์ 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

  รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยเห็นชอบให ้
  ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2561  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายและเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
                     พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายและเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล        รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
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  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา     
  เทศบาลนครระยอง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายและเงินงบประมาณ   
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561 จ านวน 53,842,000  บาท  (ห้าสิบสามล้านแปดแสนสี่หมื่น- 
  สองพันบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

  1. กองการศึกษา 
      แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 
                        1.1 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น (อาคาร 8) โรงเรียนสาธิต- 

  เทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) เป็นเงิน 50,000,000 บาท    
  (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 1.1                    

                          รวมเป็นเงิน  50,000,000 บาท  (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

  2. ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

2.1 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 
  ไม่ต่ ากว่า 2,700 ซีซี จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 982,000 บาท   
  (เก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
  รายการ ที่ 2.1 

2.2 ค่าเต็นท์โกดังทรงโค้ง ขนาด 8x10 เมตร จ านวน 1 หลัง  
  เป็นเงิน 150,000 บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้ายรายการ ที่ 2.2 

รวมเป็นเงิน 1,132,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหม่ืนสองพัน- 
      บาทถ้วน) 

  3. กองช่าง 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานบ าบัดน้ าเสีย 

      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
3.1 ค่ารถขุดตีนตะขาบ พร้อมรถเทรลเลอร์ จ านวน  1 คัน  

  เป็นเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้ายรายการที่ 3.1 

      งานสวนสาธารณะ 
      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
     3.2 ค่าเครื่องออกก าลังกาย จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท  
      (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 3.2 
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      งานไฟฟ้าถนน 
                        ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 

3.3 ค่าปรับปรุงลานออกก าลังกายลานลีลาศ เป็นเงิน 180,000 บาท      
  (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 3.3 

3.4 ค่าปรับปรุงลานออกก าลังกายแอโรบิค เป็นเงิน 280,000 บาท  
   (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 3.4 

     3.5 ค่าจ้างศึกษาตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างสะพานเฉลิมชัย   
      เป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร  
      แนบท้ายรายการที่ 3.5 รวมเป็นเงิน  2,710,000 บาท  (สองล้านเจ็ดแสน- 
      หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,842,000 บาท (ห้าสิบสามล้านแปดแสน- 
      สี่หม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

  เหตุผล   เทศบาลนครระยองได้ด าเนินการส ารวจการใช้จ่ายเงิน 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แล้ว ปรากฏว่ามีเงินงบประมาณเหลือจ่าย 
  จากการด าเนินการ และการยกเลิกรายการที่หมดความจ าเป็น  
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,842,000 บาท (ห้าสิบสามล้านแปดแสนสี่หมื่น- 
  สองพันบาทถ้วน)  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด  
  คณะผู้บริหารจึงพิจารณาให้ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายจ านวนดังกล่าว  
  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
  ในการจัดบริการสาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวกและแก้ปัญหาความ 
  เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ใน 
  แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/ 
  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 แล้ว 

                       ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ 27 
  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

                       จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง    
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิก 

  สภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน 
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นางอ าไพ  วงเวียน  - ขอบคณุค่ะท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารทุกท่าน 

  ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ดิฉันมีข้อ 
  สงสัยที่ต้องการจะสอบถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร 
  ในเอกสารแนบท้ายญัตติ หน้าที่ 4/6 งานไฟฟ้าถนน งบลงทุนค่าท่ีดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง ข้อ 3.3 ค่าปรับปรุงลานออกก าลังกายลานลีลาศ ไม่ทราบว่า 
  ตรงบริเวณไหน คือตามความเข้าใจของดิฉันนั้น ลานลีลาศไม่ทราบว่าใช่ 
  ลานออกก าลังกายลายแดนซ์ลานเขียวของประชาชนที่ไปออกก าลังกาย 
  เป็นกลุ่ม ซึ่งอยู่ทางบริเวณเริ่มต้นจากหอพระพุทธอังคีรส ทางด้านขวามือ 
  แล้วเยื้องกับหอพระพุทธอังคีรสไปทางฝั่งคลองใช่หรือไม่คะ ถ้าใช่ลานนี้ 
  ดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าการออกก าลังกายลีลาศ ถ้าประชาชน 
  เขาไปออกก าลังกายจะเรียกว่าลายแดนซ์ลานเขียว เพราะว่าพ้ืนเป็นสีเขียว 
  ในกลุ่มนี้จะมปีระชาชนมาออกก าลังกายค่อนข้างมาก และลานนี้ก็จะมีรอย 
  แตกร้าวค่อนข้างมาก ปัญหาทีป่ระชาชนต้องการให้ท ามากเลยตรงนี้ 
  คือถ้าใช่ลานนี้ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารที่เล็งเห็นว่าในเมื่อเทศบาลเน้น 
  ให้ประชาชนไปออกก าลังกายแล้ว สถานที่ก็ต้องดีด้วย ในงบประมาณ 
  จ านวน 180,000 บาทนั้น เท่าท่ีดิฉันได้พูดคุยกับพ่ีประชาชนลานเขียวว่า 
  ปัญหาที่ประชาชนเจอคือขณะนี้พ้ืนไม่เรียบ คือต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างลื่น 
  โดยต้องฉาบมันพ้ืน และประชาชนต้องการให้พื้นเป็นสีเขียวด้วย สีแดงไม่ได้ 
  เพราะว่าเขาใช้ชื่อลานออกก าลังกายลายแดนซ์ลานเขียว และต้องการว่า 
  หากเป็นไปได้ต้องการให้เทศบาลขยายพ้ืนที่ออกไปได้อีกเล็กน้อยได้หรือไม่ 
  ซึ่งจ านวนผู้ที่มาออกก าลังกายตอนนี้มีค่อนข้างมาก ทั้งหลายลานเลย 
  คือถ้าเทศบาลจะท าการขยายพ้ืนที่ดังกล่าวได้ก็ควรจะขยายไปเลยทีเดียว 
  และท าให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่มาออกก าลังกาย ประชาชน 
  จะได้ออกก าลังกายอย่างมีความสุข สุขภาพจิตดี และสุขภาพกายก็ดี  
  แตถ่้าหากว่าท าพ้ืนไม่ลื่นอย่างที่ประชาชนต้องการ ผลที่ตามมาคือเรื่อง 
  เกี่ยวกับข้อเข่า เพราะว่าประชาชนใช้พื้น และใช้ข้อเท้าในการขยับร่างกาย 
  ฝากท่านประธานสภาเทศบาลทั้งข้อเสนอแนะ และค าถามที่ดิฉันถามว่า 
  ใช่ลานนี้หรือไม ่คือลานลีลาศใช่ลานเดียวกับลายแดนซ์ลานเขียวหรือไม่ 
  และในข้อที ่3.4 ค่าปรับปรุงลานออกก าลังกายแอโรบิค จ านวน 280,000 บาท  
  ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหน ลานแอโรบิค คืออยู่ติดกัน หรือว่าเป็นอีกลานหนึ่ง 
  ที่อยู่ทางด้านข้างของถนนอดุลธรรมประภาส ตรงนี้ตัวหนอนค่อนข้างเก่า 
  พอสมควร ใช่ลานนั้นหรือไม่ ดิฉันต้องการจะทราบ เพราะว่าหากเทศบาลรู้ 
  ว่าปัญหาคืออะไร เวลาท าก็จะได้ท าให้ตรงกับความต้องการ และแก้ไข 
  ปัญหาตรงนั้นได้ถูกท่ี และช่วงที่เทศบาลจะปรับปรุงลานนั้น ดิฉันขอความ 
  กรุณาให้แจ้งผู้ที่มาออกก าลังกายทราบล่วงหน้า จะด้วยวาจาหรือด้วย 
  ตัวหนังสือก็ดีว่าเราจะเริ่มท าตั้งแต่วันไหน ถึงวันไหน ใช้เวลากี่วัน เพ่ือที่ 
  ประชาชนที่มาออกก าลังกายจะได้หาที่ขยับขยายไปออกก าลังกายที่อ่ืนก่อน 
  ชั่วคราว และขอชมเชยประชาชนที่มาออกก าลังกายด้วยเสียงเพลง ด้วยลายแดนซ ์
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  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออกก าลังกายเทศบาลนครระยอง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มลานเขียว  
  คือหากว่าเทศบาลท าให้ประชาชนดี ประชาชนก็มีความรักที่จะดูแลรักษา 
  พ้ืนที่ของเทศบาล พวกเขาก็จะกวาดลาน และไปดูแลเช็ดถูเป็นอย่างดี  
  ดิฉันต้องการจะฝากว่าไหนๆ จะท าท้ังที ก็ต้องการจะให้ท าให้ตรงกับความ 
  ต้องการของประชาชนด้วย ขอบพระคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน เชิญสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอขอบคุณ 

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่าง เพ่ือให้เกิดความ 

  เข้าใจตรงกัน ข้อที่ 3.3 ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลถามว่าการปรับปรุงลาน 

  ออกก าลังกายลานลีลาศ เป็นลานเดียวกับลานออกก าลังกายลายแดนซ์ 
  สีเขียวหรือไม่ เพราะเนื่องจากว่าพ้ืนค่อนข้างจะแตกและพ้ืนไม่เสมอกัน  
  ทางผู้ที่มาออกก าลังกายก็มาของบประมาณให้มาปรับปรุง  ซึ่งก็คือ 

  งบประมาณตัวนี้ครับ ส่วนข้อ 3.4 ลานออกก าลังกายแอโรบิค คือลาน 

  ตัวหนอนข้างถนนอดุลย์ธรรมประภาส เนื่องจากว่าตัวหนอนในปัจจุบัน  
  มีความสูง ความต่ าต่างกัน ท าให้การเต้นแอโรบิคบางครั้งเกิดการสะดุด 

  และมีผู้ออกก าลังกายหกล้มหลายครั้งแล้ว ทางผู้ที่ออกก าลังกายจึงมาขอให้ 
  เทศบาลช่วยปรับปรุง เทศบาลจึงต้องตั้งงบประมาณตัวนี้เพ่ือไปปรับปรุงให้ 
  เช่นเดียวกัน ก็คือปรับปรุงทั้งสองลาน ถูกต้องตามท่ีท่านสมาชิกสภา 

  เทศบาลได้สงสัย และสอบถามมา ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีเรื่องที่จะกราบเรียนท่านประธานสภา 

  เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร ในเอกสารแนบท้ายญัตติ ในหน้าที่ 5/6  
  ข้อที่ 3.5 ค่าจ้างศึกษาตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างสะพานเฉลิมชัย  
  คือผมเห็นด้วยที่จะมีการจ้างผู้ช านาญการมาตรวจสอบในเรื่องของความ 

  แข็งแรงว่าจะมีการใช้งานได้จริงหรือไม ่หรือว่าจะมีปัญหาอะไร อย่างไรบ้าง 

  สิ่งที่ต้องการจะกราบเรียนคือว่าที่เทศบาลนครระยองได้ว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญ 

  มาตรวจสอบแล้ว เป็นไปได้หรือไม่ทีจ่ะขอให้ทางผู้บริหารช่วยมาชี้แจง 

  ว่าในรายละเอียดเมื่อผ่านการสอบแล้ว มีผลเป็นอย่างไรบ้าง เพ่ือทีส่มาชิก 

  สภาเทศบาลได้รับทราบ หากว่ามชีาวบ้านสงสัย จะได้ไปชี้แจงได้ว่าจะมี 
 
 
 
 
 
 



 11 

  ปัญหาอย่างไรหรือว่ามีความแข็งแรงแบบไหนบ้าง สามารถใช้งานได้นาน  
  หรือว่าจะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างไรบ้าง ขอฝากท่านประธานสภา 

  เทศบาลไว้เพียงเท่านี ้ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ 

  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เป็นห่วงในเรื่องการศึกษาว่าสะพาน 

  เฉลิมชัย ศึกษาความม่ันคงว่าจะซ่อมได้หรือไม่ ผลการศึกษาเป็นประการใด 

  แล้วซ่อมได้หรือไม่ ถ้าเกิดผลการศึกษาส าเร็จเรียบร้อยเทศบาลนครระยอง 

  จะส่งไปในไลน์กลุ่มเรารักนครระยอง เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ 

  เพ่ือที่จะได้กราบเรียนประชาชนได้ทราบต่อไป แต่ถ้าหากว่าศึกษามาแล้ว 

  ปรากฏว่าไม่สามารถซ่อมได้ก็ต้องหาวิธีว่าสะพานเฉลิมชัยจะต้องท าอย่างไร 

  ในขั้นตอนต่อไป คงต้องมาหารือกันในคณะผู้บริหารอีกครั้งว่าจะรื้อเลย 

  หรือว่าจะท าสะพาน ณ จุดใหม่ แต่ถ้าหากว่าเกิดซ่อมได้เทศบาลได้ต้ัง 

  งบประมาณไว้แล้ว จ านวน 10,000,000 บาท เทศบาลก็จะด าเนินการ 

  ซ่อมได้เลย และถ้าหากว่าซ่อมไม่ได้เทศบาลก็จะเอางบประมาณไปตั้งจ่าย 

  เป็นรายการใหม ่เป็นรายการอื่นเพ่ือท าประโยชน์กับประชาชนต่อไป  
  ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล     เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล    
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

  เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในหน้าที่ 4/6 ลานลีลาศ ความจริง 

  ผมกต็้องการจะให้ท าให้ดีกว่านี้ เพราะว่างบประมาณ จ านวน 180,000 บาท  
  คงจะได้อะไรไม่มาก เพราะเป็นลานกลางแจ้ง จะแตกง่าย คงจะไมค่งทนเท่าไร  
  หากว่าเป็นไปได้ในโอกาสต่อไปต้องการจะให้ท าหลังคาครอบ เพราะว่านานไป 

  อยู่กลางแจ้งแบบนี้ ก็จะเหมือนสนามฟุตซอล คือจะแตกเป็นรอยร้าวทั้ง 

  สนามเลย ส่วนในการปรับปรุงลานแอโรบิคก็เหมาะสมครับ เพราะว่าเป็น 

  หลุมเป็นบ่อมาก ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป 

       (  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล      มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายและเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 17 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 17 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายและ 

  เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็น 
  รายการใหม่ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายและเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 
  เทศบาลนครระยอง เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
  จ านวน  24 รายการ เป็นเงิน 73,186,400 บาท (เจ็ดสิบสามล้าน- 
  หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
  หน้า 1-2/3  

              2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
      (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 9 รายการ เป็นเงิน 55,977,000 บาท  

   (ห้าสิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
     เอกสารแนบท้ายหน้า 3/3  

                         รวมทั้งสิ้น 33 รายการ เป็นเงิน 129,163,400 บาท  
      (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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  เหตุผล  เนื่องจากรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ยังมีรายการที่ไม่สามารถด าเนินการ 
  ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30 กันยายน 2561)  
  เทศบาลนครระยองยังมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการ  
  ที่ก าหนดไว้ต่อไปอีก รวมทั้งสิ้น 33 รายการ  เป็นเงิน 129,163,400 บาท  
  (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น  
  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2561  ต่อสภาเทศบาลไปอีกหนึ่งปี   

        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
       การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
       พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 หมวด 5 การกันเงิน                                                                                            

                      “ข้อ 59  ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
  ระยะเวลาหนึ่งปี 

                         หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  
      ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง   ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
      อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
      รายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือ  
      เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา 
      เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

                        กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว 
      หากไม่ได้ด าเนินการ หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้น 
      ตกเป็นเงินสะสม” 

                         จึงเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
       งบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
       จ านวน 33 รายการ เป็นเงิน 129,163,400 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้าน- 
       หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินภายใน 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล      มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2561 โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 16 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 16 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มติที่ประชุม   - อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2560 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล       งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าท่ีดิน 

  และสิ่งก่อสร้าง เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 

  เทศบาลนครระยอง เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
  จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

      กองช่าง 
      แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
      งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ า ซอยแยกถนนนครระยอง 76    
  ฝั่งทิศใต้ งบประมาณ 546,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)   
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

  เหตุผล  ตามที่เทศบาลนครระยองขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  รายการค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ า ซอยแยกถนนนครระยอง 74  
  ฝั่งทิศใต้ โดยท าการก่อสร้างถนน คสล. กว้างประมาณ 3 เมตร  
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  ยาวประมาณ 84 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร  
  ตามแบบแปลนของเทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี  
  (พ.ศ. 2560–2562) เพ่ิมเติมฉบับที่ 4 หน้า 2) จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
  จาก “ซอยแยกถนนนครระยอง 74 ฝั่งทิศใต้” เป็น “ซอยแยกถนนนครระยอง 76  
  ฝั่งทิศใต”้ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการจัดพิมพ์เอกสาร  

     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543  
  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 “การแก้ไข 
  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจ้งงบประมาณรายจ่ายในหมวด   ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง 
  สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

     จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือที่เทศบาล 
  จะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  งบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 16 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 16 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

มติที่ประชุม   - อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
           พ.ศ. 2560 

นายประกิต  ปฐวีศรีสธุา  - ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อ 
  สภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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  หลักการ   ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ.  2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายการที่ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ตามเทศบัญญัติ  
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 1 รายการ   
  เป็นเงิน 770,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้ายหน้า 1/3 

2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  จ านวน 12 รายการ เป็นเงิน 64,385,000 บาท (หกสิบสี่ล้านสามแสน- 
  แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหน้า  2/3 

3. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน 4 รายการ  เป็นเงิน 20,475,000 บาท  
  (ยี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย  3/3 

      รวมทั้งสิ้น 17 รายการ  เป็นเงิน 85,630,000 บาท  (แปดสิบห้าล้านหก- 
      แสนสามหมื่นบาทถ้วน)   

  เหตุผล   เนื่องจาก เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเทศบัญญัติ 
  งบประมาณ รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  ซึ่งไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณและได้ 
  ด าเนินการขออนุมัติกันเงินต่อสภาไปแล้วนั้น ปรากฏว่ายังไม่สามารถ 
  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561 (30 กันยายน 2561) รวมทั้งสิ้น 17 รายการ  
  เป็นเงิน  85,630,000 บาท  (แปดสิบห้าล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)    
  ซึ่งเทศบาลนครระยองยังมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  ตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ต่อไปอีก จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ 
  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายการดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน   การเก็บรักษาเงินและการ 
  ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 

   “ข้อ 57  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ 
    ก่อนสิ้นปี  โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงิน 
    ไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกใน 
      ปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

     หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ  ให้ขอขยายเวลาเบิก 
  จ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน” 

                        และ“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก 
  ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
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                        หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม 
  เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี 
  ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ 
  ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
  ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
  อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

                        กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  
      หากไม่ได้ด าเนินการ  หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้น 
      ตกเป็นเงินสะสม” 

      จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 17 รายการ  
  เป็นเงิน  85,630,000 บาท (แปดสิบห้าล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)   
  เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ เชิญท่านวิโรจน์   

  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

  เขต 1 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ส าหรับญัตตินี้ผมมีเรื่องท่ีจะสอบถาม 
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร คือจริงๆ แล้วก็เข้าใจได้นะครับ 
  ว่าเมื่อท างานไม่ทันก็ต้องมีการมาขอสภาเทศบาลเพ่ือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
   แต่ประเด็นท่ีผมต้องการจะกราบเรียนสอบถามคือให้ท่านประธานสภา 
  เทศบาลพลิกไปดูเอกสาร ในรายละเอียดเอกสารแนบท้าย หน้าที่ 2/3  
  เป็นรายการต่างๆ ที่ผู้บริหารได้มีการขออนุมัติกับสภาเทศบาลแห่งนี้ 
  ในการท าโครงการต่างๆ เช่น ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง มีทั้งหมด 11 รายการ 
  สิ่งที่ผมต้องการสอบถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร 
  คือต้องการจะขอค าชี้แจง เช่น ในข้อ 3 ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ า 
  ถนนเพลินตา จ านวน 400,000 บาท หรือ ข้อที่ 7 ค่าปรับปรุงถนนระบบ 
  ระบายน้ าถนนเกาะพรวด ซอย 4 ฝั่งทิศตะวันออก จ านวน 672,000 บาท  
  อีกข้อหนึ่งคือ ข้อที ่11 ค่าปรับปรุงถนนระบายน้ าบริเวณซอยแยกถนน 
  ก้นปึก (บ้านเป็ด) จ านวน 99,000 บาท คือ 3 ข้อที่ผมยกตัวอย่างมา 
  ท่านประธานสภาเทศบาลจะสังเกตดูว่าจ านวนเงินในการตั้งงบประมาณ 
  ในการปรับปรุงนั้นไม่ได้มาก ซึ่งหมายถึงว่าปริมาณงานก็คงไมม่าก  
  ที่ผมต้องการจะสอบถามท่านประธานสภาเทศบาล คือว่าท าไมปริมาณงาน 
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  ก็ไมม่าก งบประมาณก็ไม่มากเท่าไร ท าไมงานจึงไม่ทัน ท าไมต้องมาขอ 
  ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในข้อที่ 1 ข้อที่ 2 เช่น ค่าปรับปรุงถนนซ่อมแซม 
  สะพานเฉลิมชัย หรือค่าก่อสร้างสะพานก้นปึก ทั้งจ านวน 10,000,000 บาท  
  และจ านวน 35,000,000 บาท  เข้าใจได้ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างต้องใช้เวลา 
  และต้องใช้เวลาในการศึกษา และหาข้อมูล สิ่งที่ผมสงสัยคือว่าปริมาณงาน 
  เล็กๆ น้อยๆ ท าไมต้องมาขอขยายเวลา และก็ท าไม่ทัน ซึ่งขอให้ท่าน 
  ผู้บริหารได้ชี้แจงว่ามีการติดขัดตรงไหน หรือมีปัญหาอะไรบ้าง ขอบคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมครับ ผมขอให้ไปดู 

  ทีห่น้า 2/3 ในญัตตินี้ ข้อ 6 ค่าปรับปรุงถนน และระบบระบายน้ าซอย 

  แยกถนนนครระยอง 74 ขอให้แก้ไขเอกสาร โดยให้เปลี่ยนเป็นระบบ 

  ระบายน้ าซอยแยกถนนนครระยอง 76 ครับ เพ่ือให้สอดคล้องกับวาระท่ี 5  
  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ขอบคุณครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามว่าท าไมงบประมาณจ านวน 
  ไมม่ากแล้วท าไมต้องมาขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ต้องกราบเรียนว่า 
  ตัวอย่างเช่น ข้อ 3 ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ าถนนเพลินตา จ านวน 400,000 บาท  
  จริงๆ งบประมาณไม่ได้มาก แต่ว่าผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน ซ่ึงเดิมที 
  คือเจ้าหน้าที่ไม่กล้าลงไปท า เกรงว่าถ้าเกิดไปท าในที่ดินเอกชนอาจจะเกิด 
  ปัญหา จึงไปส ารวจ ดูโฉนดและพ้ืนที่ดินแล้ว ปรากฏว่าถนนนี้เป็นถนน 
  ดั้งเดิมของเทศบาลที่เทศบาลได้ตั้งงบประมาณ สมัยก่อนท าเป็นถนนไว้แล้ว  
  แต่โฉนดยังเป็นชื่อของเจ้าของเดิมอยู่ เรียกว่าเป็นทางสาธารณะแล้วแต่ยังมี 
  หลักโฉนดอยู่ แต่ตอนนี้ได้ส่งเรื่องไปให้ส านักการคลังเพ่ือหาผู้รับจ้างอยู่  
  คาดว่าน่าจะได้ผู้รับจ้าง หรืออาจจะได้แล้ว จึงต้องน าเรื่องนี้มาเข้าที่ประชุม 
  สภาเทศบาลแห่งนี้เพ่ือความกระจ่างแก่สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนอีกสองเรื่อง 
  ผมจะขอตามเรื่องว่าที่ล่าช้านั้นเพราะเหตุใด ขอบพระคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    ท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  งบประมาณ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือครับ 
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 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 16 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 16 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล      เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม   - อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2560 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล      ต่อทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี        ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  

  ด้วยเทศบาลนครระยอง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
  4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 โดยได้ผ่าน 
  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลฯ จากคณะกรรมการสนับสนุน 
  การจัดท าแผนฯ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง และการประชุม 
  ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 7  กันยายน  พ.ศ.2561  ณ โรงเรียน 
  นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
  พ.ศ. 2559 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลง 
  แผนพัฒนา ข้อ 22 เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 4 ปี  
  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 แล้ว ให้ผู้บริหาร 
  แจ้งสภาท้องถิ่นทราบครับ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
  ตามเล่มสีเหลืองท่ีได้แจกให้ครับ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่ยังไม่ได้  
ประธานสภาเทศบาล    รับเอกสารบ้างครับ แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 4 ปี ได้ทุกท่านนะครับ  

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
  ขอเชิญครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

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

  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยเทศบาลนครระยองได้ประสาน 
  กับนายเสรี  สุวรรณวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ระยอง ได้ขออนุมัติแม็คโครคอยาว กับโป๊ะเรือ เพ่ือมาขุดลอกคลอง 
  กับลอกหญ้าที่เข่ือนริมสองฝั่งคลอง ช่วงสะพานไม้ถึงสะพานต้นมะขาม 
  ท่านใดท่ีมีหรือพอรู้จักบ้านที่อยู่ด้านทิศเหนือของริมคลองช่วงดังกล่าว 
  ก็ไปแนะน าได้ว่าต้องการให้ทางรถแม็คโครขุดถึงช่วงบริเวณใด แต่เทศบาล 
  นครระยองได้ก าชับไว้แล้วว่าอย่าใกล้บ้านคนจนเกินไป เกรงว่าจะท าให้บ้าน 
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  ที่อยู่ริมคลองที่แม็คโครเข้าไปขุดอาจจะเกิดการทรุดตัวได้ ให้ขุดลอกตาม 
  แม่น้ า และหญ้าทางด้านทิศใต้ โดยน าหญ้าออกให้หมด และน าดินที่ขุดได้ 
  ไปไว้ที่บ่อขยะ เนื่องจากว่าถ้าหากทิ้งไว้ในคลองเช่นเดิมจะท าให้น้ าตื้นเขิน  
  ซึ่งปัจจุบันมีการตื้นเขินอยู่แล้ว ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดหากว่า 
  มีเวลาลงไปดูได้ ไปแนะน าเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ที่ขุดอยู่ได้ จึงกราบเรียนให้สภาเทศบาลแห่งนี้เพ่ือรับทราบ ขอบพระคุณครับ 
  ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล     

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติม วันนี้สภาเทศบาล 
        นครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ 

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   
 

(ปิดประชุมเวลา 15.00 น.) 
 

 

            (ลงชื่อ)                                           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม 
                 
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        

 
                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
            
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 


