
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี2561 ครั้งที่ 7/2561 

วันที ่29  กันยายน  2561 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
4. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
6. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
7. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายไพรทรูย์   รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ)  
3. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
4. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
5. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
6. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
7. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล   (ลากิจ) 
8. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล   (ลากิจ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
4. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ นักบริหารงานการคลัง รก.ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
5. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
6. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
9. นางสาววัชรีย์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง  
10. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
11. นางสาวปิยะนุช พ่วงความสุข เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นกรณีพิเศษ เป็นการประชุมสภา 

  เทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561  
  ครั้งที่ 7/2561 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญ 
  ท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธาน 
  ในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

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

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7/2561 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
ประธานสภาเทศบาล   

   (  -ไม่มี-  ) 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เสนอใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เสนอใหม ่ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล    เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ.2560 เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 
  เทศบาลนครระยอง เพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ.  2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ ดังนี้  

1. โปรแกรมป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall) งวดที่ 3  
  จ านวนเงิน 44,940 บาท (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/1 

2. โปรแกรมป้องกันและตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์ งวดที่ 3  
  จ านวนเงิน 50,160 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียด 
  ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1/1 

     รวมทั้งสิ้น 2 รายการ  เป็นเงิน 95,100 บาท  (เก้าหมื่นห้าพัน- 
  หนึ่งร้อยบาทถ้วน)   

  เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครระยองได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ 
  คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการดังกล่าว โดยได้ด าเนินการจัดซื้อและก่อหนี้ 
  ผูกพันตามสัญญาซื้อขายเลขท่ี 46/2560 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560  
  เป็นเงิน 317,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และได้ขอ 
  อนุมัติกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  พ.ศ. 2547 ข้อ 57 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของนายกเทศมนตรี  
  และเทศบาลได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายตามสัญญาไปแล้ว จ านวน 2 งวด  
  เป็นเงิน 221,900 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
  คงเหลือเงินที่จะต้องเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  อีก 1 งวด เป็นเงิน 95,100 บาท (เก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
  เทศบาลนครระยองจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการขออนุมัติขยายเวลา 
  เบิกจ่ายเงินรายการดังกล่าว  

    ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    พ.ศ. 2547 

   “ข้อ 57  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี   
    โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ 
    ผูกพันไม่ทันสิ้นปี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีก 
    ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
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     หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
  ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน” 

                        กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ 
      ด าเนินการ หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

      จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 95,100 บาท  
  (เก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินภายในเดือน 
  ธันวาคม พ.ศ. 2561 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ต้องขออนุญาตแก้ไข 
  เอกสารแนบท้ายญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า 1/1  
  ข้อ 1. โปรแกรมป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall) งวดที่ 3  
  หมายเหตุ ครบก าหนดจ่ายเงินเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ให้แก้ไขเป็น  
  ครบก าหนดจ่ายเงินเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และ ข้อ 2. โปรแกรม 
  ป้องกันและตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์  งวดที่ 3 ครบก าหนดจ่ายเงินเดือน  
  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ให้แก้ไขเป็น ครบก าหนดจ่ายเงินเดือน พฤศจิกายน  

      พ.ศ. 2561 วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เสียสละเวลา 
  มาประชุมสภาเทศบาลนครระยองเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากว่ากองวิชาการและ 
  แผนงานได้ตรวจพบว่ามีญัตติเกี่ยวกับการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ซ่ึงจ าผิด 
  โดยคาดว่าจะเบิกได้ทันระยะเวลา แต่พอไปตรวจสอบดูแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถ 
  เบิกจ่ายได้ทันระยะเวลา จึงจ าเป็นต้องน าญัตตินี้เข้าสภาเทศบาลนครระยอง  
  เพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2560 จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 95,100 บาท (เก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย- 
  บาทถ้วน) ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล    จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ 
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ.2560 โปรดยกมือครับ 

 (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 20 ท่าน เป็นเอกฉันท ์ 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

มติที่ประชุม   - อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ.2560 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล      ต่อทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นางอ าไพ  วงเวียน 

นางอ าไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาลที่เคารพ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 

  ทุกท่าน ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  
  วันนี้เป็นวันเสาร์ แต่รู้สึกว่าสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองจะมาประชุม 
  กันมากกว่าวันเวลาราชการ ต่อไปก็น่าจะประชุมในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ 
  ก็นา่จะดีกว่านะคะ และตั้งแต่ประชุมสภาเทศบาลมาไม่เคยได้ดื่มน้ าที่อร่อย 
  อย่างเช่นวันนี้เลย วันนี้ได้ดื่มน้ าเสาวรสสดๆ ประชุมครั้งต่อไปขอแบบนี้ 
  อีกนะคะ สุขภาพล้วนๆ ที่ผ่านมารับประทานแต่อาหารอร่อยไปสามโรค  
  เบาหวาน ความดัน ไขมัน ต่อไปต้องการจะฝากว่าอย่าท าให้ตื่นเต้นแบบนี้ 
  บ่อยๆ นะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายทศพร  รติยานุวัฒน์  

นายทศพร  รติยานุวัฒน์ - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายทศพร  รติยานุวัฒน์  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมมีเรื่องต้องการจะฝาก 
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร คือสภาเทศบาลนครระยองก็ได้ 
  อนุมัติงบประมาณไปแล้วเพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารของโรงเรียน ที่ทราบมา 
  คือมีปัญหากันหลายโรงเรียนในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคารั่วมีน้ าไหลลงมา  
  และห้องน้ าชั้นสองซึมลงมาที่ฝ้าเพดาน ท าให้ฝ้าช ารุดล่วงหล่นลงมา  
  จึงต้องการฝากว่าให้ช่วยแก้ไขเรื่องนี้ด้วย เพราะเมื่อท าการก่อสร้างใหม่แล้ว 
  ก็ควรจะแก้ไขให้ดีขึ้น ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายทศพร  รติยานุวัฒน์ 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

   (  ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติม วันนี้สภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      นครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ 

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   
 

(ปิดประชุมเวลา 10.10 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 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


