
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2555 ครั้งที่ 3/2555 

วันที่ 11 กันยายน  2555 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
5. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี 
6. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
7. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายชาญสิทธ์ิ มณีการังกูร เลขานุการนายกเทศมนตรี 
10. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
11. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
12. นายนิพนธ์ เตชโชควารี รองประธานสภาเทศบาล 
13. นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายอวบ วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายประเสริฐ ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายพจนาท นัยพงศ์ประสิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายจิรโรจน ์ เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายปกรณ์ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายมานะ กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายทศพร รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายภาณุพงค์ พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นางวรกมล ป่ินปล้ืมจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายรักเร่ สําราญร่ืน สมาชิกสภาเทศบาล 
30. นายสุพรรณ บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
31. นายอนุสรณ์ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
32. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายณัฐพัฒน์ เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล      (ลากิจ) 
2. นายบุญปลูก ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล      (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
2. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
3. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
4. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
5. นางก่ิงแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
6. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
7. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
9. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
10. นางสุนิสา ร่มร่ืน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
11. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
12. นางซ่อนกล่ิน ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
13. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการส่ิงแวดล้อม 
14. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
15. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
16. นางสาวกนก อารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
17. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
18. นายนิยม ชุมสงฆ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
19. นางกมลลักษณ์ วงศ์เลอวุฒิ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
20. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
21. นางอมรรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น.  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                                             วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3  
                                             ประจําปี พ.ศ. 2555 คร้ังท่ี 3 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว 

  ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง จุดธูปเทียนบูชา 
  พระรัตนตรัย และเป็นประธานในท่ีประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล    ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านส่ือมวลชน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 
      ประจําปี พ.ศ. 2555 คร้ังท่ี 3 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
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      ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ ก่อนท่ีจะเข้าระเบียบวาระ
      การประชุมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านหนังสือขยายเวลาการ
      ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ด้วยครับ 

นายมนตรี  นันตติกูล  - หนังสือจังหวัดระยอง ท่ี รย 0037.4/10586 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2555  
เลขานุการสภาเทศบาล    เร่ือง ขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  สมัยประชุมสามัญ 
     สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2555 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครระยอง  
      อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครระยอง ท่ี สภา 94/2555 ลงวันท่ี 21 
      สิงหาคม 2555 ตามท่ีรายงานว่า ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 
      ประจําปี พ.ศ. 2555 มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันท่ี 30 สิงหาคม 
      2555 เป็นต้นไป แต่เนื่องจากเทศบาลนครระยองจําเป็นต้องเสนอญัตติขอ
      ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2555 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
      ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือให้ทันในระหว่างสมัย
      ประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2555 จึงขอขยายเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 
      ประจําปี พ.ศ. 2555 ออกไปอีกมีกําหนดไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันท่ี 9 
      กันยายน 2555 เป็นต้นไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น จังหวัดระยอง 
      พิจารณาแล้ว อาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 24 วรรคส่ี แห่ง 
      พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงอนุญาตให้
      เทศบาลนครระยองขยายเวลาสมัยประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัย
      ประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2555 ออกไปอีก ตั้งแต่วันท่ี 9 
      กันยายน 2555 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน จึงเรียนมาเพ่ือทราบ
      และดําเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายเสนีย์  จิตตเกษม  
      ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล     

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล           

  (  -ไม่มี-) 

มติที่ประชุม      - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
                       พ.ศ. 2554 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเร่ืองขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอ
      ญัตติครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี     ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ท่านหัวหน้า 
      ส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ด้วยนายกเทศมนตรี
      นครระยอง มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง เพ่ือขอ
      อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   
      โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

      หลักการ  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     1. รายการท่ีดําเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จํานวน 3 รายการ เป็นเงิน  
      16,474,059  บาท   (สิบหกล้านส่ีแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพันห้าสิบเก้าบาทถ้วน)   
      แยกเป็น 

    1.1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2554 จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,981,059 บาท (ห้าล้านเก้า-
      แสนแปดหม่ืนหนึ่งพันห้าสิบเก้าบาทถ้วน)   

    1.2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
      ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  จํานวน 1 รายการ  เป็นเงิน  
      10,493,000 บาท (สิบล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน)   

   2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2554 ยังไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 3  รายการ  
      เป็นเงิน  28,000,000  บาท  (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)   
     รวมท้ังส้ิน 6 รายการ  เป็นเงิน 44,474,059 บาท  (ส่ีสิบส่ีล้านส่ี-
      แสนเจ็ดหม่ืนส่ีพันห้าสิบเก้าบาทถ้วน)   
      เหตุผล  เนื่องจาก เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและเทศบัญญัติ
      งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  
      ซ่ึงไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณและได้
      ดําเนินการขออนุมัติกันเงินต่อสภาไปแล้วนั้น ปรากฏว่ายังไม่สามารถ 
      ดําเนินการเบิกจ่ายเงนิหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    
      (30 กันยายน 2555) รวมท้ังส้ิน 6 รายการ เป็นเงิน  44,474,059 บาท  
      (ส่ีสิบส่ีล้านส่ีแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพันห้าสิบเก้าบาทถ้วน) ซ่ึงเทศบาลนครระยอง 
      ยังมีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการท่ี
      กําหนดไว้ต่อไปอีก จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการขออนุมัติขยายเวลาเบิก
      จ่ายเงินรายการดังกล่าว  

    ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
      การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 

    ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 
   “ข้อ 57  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน

      ส้ินปี  โดยส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง  หรือการเช่าทรัพย์สิน  ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไป
      ชําระหนี้ผูกพันไม่ทันส้ินปี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปี
      ถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ  ให้ขอขยายเวลาเบิก
      จ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน” 
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                        และ“ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
      ส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
      ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก 
      ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

                         หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
      เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
      สภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าว
      ท่ีทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง      
      ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
      ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

                        เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  
      หากไม่ได้ดําเนินการ  หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจํานวนนั้น
      ตกเป็นเงินสะสม” 

      จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ 
      รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  จํานวน 6 รายการ  เป็นเงิน  
      44,474,059 บาท (ส่ีสิบส่ีล้านส่ีแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพันห้าสิบเก้าบาทถ้วน)  
      เพ่ือดําเนินการเบิกจ่ายเงินภายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 ขอบคุณครับ
      ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามท่ีทางคณะผู้บริหารได้เสนอญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาล    ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ท่ีจะอภิปรายหรือสอบถาม
เพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม  
      ผมจะขอมตินะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรให้อนุมัติขยาย
      เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      โปรดยกมือครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 22 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติจํานวน 22 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล
      นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

มติที่ประชุม      - อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
            งบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ 

ระเบียบวาระที่  3  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  
     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเร่ืองขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขอเชิญท่าน
      นายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติเพ่ือขอความ
      เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 ประจําปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2555  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

      หลักการ  ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ตามเทศบัญญัติ
      งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
      จํานวน 54,862,650 บาท (ห้าสิบส่ีล้านแปดแสนหกหม่ืนสองพันหกร้อย-
      ห้าสิบบาทถ้วน) จําแนกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

      ด้าน บริหารงานท่ัวไป 
      1. แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป              ยอดรวม   2,159,400 บาท 
      2. แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม   8,400,000 บาท 

      ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
      1. แผนงาน  การศึกษา      ยอดรวม   5,350,000 บาท 
      2. แผนงาน  เคหะและชุมชน      ยอดรวม 36,170,000 บาท 

      ด้าน  การเศรษฐกิจ 
      1. แผนงาน  การพาณิชย์     ยอดรวม   1,500,000 บาท 
      ด้าน  การดําเนินงานอ่ืน 
      1. แผนงาน  งบกลาง         ยอดรวม   1,283,250 บาท 
      เหตุผล  ตามท่ีเทศบาลนครระยอง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยตั้งประมาณการรายรับไว้  
      จํานวน 353,720,000 บาท  (สามร้อยห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนสองหม่ืน-
      บาทถ้วน) ปรากฏว่าถึงขณะนี้มีรายรับจริง จํานวน 408,605,794.58 บาท   
      (ส่ีร้อยแปดล้านหกแสนห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบส่ีบาทห้าสิบแปดสตางค์)  

       ดังนั้น เทศบาลนครระยองจึงสามารถนําเงินงบประมาณรายรับจริงท่ี
      เกินยอดประมาณการรายรับ มาดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีและแผนงานท่ี
      ตั้งเป้าหมายไว้   

              คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยอง จึงได้พิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีมี
      ความจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังใน
      ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน การศึกษา ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ
      ทรัพย์สิน  ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้เพ่ือให้เพียงพอต่อ
      การปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านต่าง ๆ โดยโครงการ
      ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 นี้ ได้บรรจุไว้ใน 
      แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) และแผนฉบับ
      เพ่ิมเติม รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 54,862,650 บาท (ห้าสิบส่ีล้านแปดแสนหก-
      หม่ืนสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซ่ึงตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  

     ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  
      หมวด 2 ลักษณะของงบประมาณ “ข้อ 21 การตรางบประมาณรายจ่าย
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      เพ่ิมเติมจะกระทําได้ต่อเม่ืองบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีได้รับอนุมัติแล้ว
      ไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมีความจําเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ท้ังนี้ ต้องแสดง
      ให้ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่าจะจ่ายจากเงินรายได้ท่ีมิได้
      ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับหรือจากเงินรายได้ท่ีเกินยอดรวมท้ังส้ินของ
      ประมาณการรายรับประจําปี” 

     จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
      ประจําปีงบ ประมาณ  พ.ศ. 2555  เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล
      นครระยอง เพ่ือท่ีเทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธาน
      เทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามท่ีทางคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติร่าง 
ประธานสภาเทศบาล                      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2554 
      สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

- เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัย หรือมีข้อสอบถามต่อทางคณะ   
  ผู้บริหาร ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเราไม่สามารถ  
  ท่ีจะพิจารณาคราวเดียวท้ังสามวาระได้ วันนี้เป็นการประชุมในวาระท่ี 1  
  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้รับหลักการ ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ ท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลท่านใด เห็นชอบให้รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 22 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 22 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยอง 
      ได้เห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
      ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 49 ญัตติร่างเทศบัญญัติ
      งบประมาณรายจ่าย เม่ือสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ให้ท่ีประชุมสภา
      ท้องถิ่นกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยครับ 
      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง คุณอนุสรณ์  สุรนารถ ครับ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล                       เทศบาลนครระยอง เขต 4 ผมขอเสนอ 1 วัน  กับอีก 2 ช่ัวโมง ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ ตามท่ีท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล                      สภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ เสนอระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติต่อ 
      คณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 1 วัน กับอีก 2 ช่ัวโมง ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
      ขอเชิญครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ได้กําหนดระยะเวลา
      เสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 1 วัน กับอีก 2 ช่ัวโมง  
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      ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติปฏิบัติหน้าท่ีหลังจากเสร็จส้ินการประชุมในวันนี้
      ได้เลยนะครับ และผมขอนัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในวาระท่ี 2  
      และวาระท่ี 3 ในวันท่ี 13 กันยายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
      ตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง  ส่วนในเร่ืองของเอกสารจะให้ทางเจ้าหน้าท่ี
      จัดส่งให้ภายหลังครับ  

มติที่ประชุม      - รับหลักการ          

ระเบียบวาระที่  4  ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเร่ืองขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณ พ.ศ. 2555 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   

    ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล     
      นครระยอง  เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2555 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

      หลักการ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2555 หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
        1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  
      จํานวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,806,800 บาท (ส่ีล้านแปดแสนหกพันแปด-
      ร้อยบาทถ้วน)  
                       2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      งบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จํานวน 1 รายการ 
      เป็นเงิน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)   

               3. เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    
      (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จํานวน 3 รายการ เป็นเงิน 10,159,000 บาท  

      (สิบล้านหนึ่งแสนห้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)   
     รวมท้ังส้ิน 11 รายการ เป็นเงิน 15,815,800 บาท  (สิบห้าล้าน-

      แปดแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

      เหตุผล  เนื่องจากรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังมีรายการท่ีไม่สามารถดําเนินการ 
      ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (30 กันยายน 2555)  
      ซ่ึงเทศบาลนครระยองยังมีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงาน/
      โครงการท่ีกําหนดไว้ต่อไปอีก รวมท้ังส้ิน 11 รายการ เป็นเงิน 15,815,800 บาท                
      (สิบห้าล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น จึงมีความ
      จําเป็นต้องดําเนินการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
      งบประมาณ พ.ศ.2555 ต่อสภาเทศบาลไปอีก 1 ปี   
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              ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
      จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
      ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547    

                       “ข้อ 59  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   
      ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
      ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
      ระยะเวลาหนึ่งปี 

                          หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
      เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
      ต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการ
      ดังกล่าวท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี
      ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
      อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

                        กรณีเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว 
      หากไม่ได้ดําเนินการ  หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้น
      ตกเป็นเงินสะสม” 

               จึงเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดค่าครุภัณฑ์ ดินและส่ิงก่อสร้าง จํานวน 11 รายการ 
      เป็นเงิน 15,815,800 บาท (สิบห้าล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันแปด- 

      ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินการเบิกจ่ายเงินภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 
      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามท่ีทางคณะผู้บริหารได้เสนอญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาล                      ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามต่อทางคณะผู้บริหาร
      ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขาครับ  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมชาย 
สมาชิกสภาเทศบาล    แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมมีข้อสงสัยคือในหน้าท่ี 
      3/3 ค่าก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสํานักงานเทศบาลนครระยอง ต้องใช้ 
      งบประมาณสองแสนบาท ผมสงสัยว่าจะก่อสร้างบริเวณใด เพราะของเก่าก็มี 
      อยู่แล้ว บริเวณของเทศบาลก็ไม่มี ไม่ทราบว่าจะปรับปรุงหรือก่อสร้างใหม่  
      ผมขอเสนอแนะว่าท่ีหน้าศาลาประชาคมมีบริเวณอยู่มาก แต่ว่ารถของเทศบาล
      แทบจะหาท่ีจอดไม่ได้ ไม่ทราบว่ารถท่ีไหนมาจอดเหลือเกิน บางคร้ังผมมาท่ี
      เทศบาลเพ่ือมาทํางานหาท่ีจอดรถไม่ได้ ต้องไปจอดข้างนอก ฝากท่าน 
       ประธานสภาเทศบาลไปยังผู้บริหารด้วยว่าให้ช่วยดูแลเร่ืองนี้ด้วย เพราะจะไม่มี
      ท่ีจอดรถอยู่แล้ว ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา เชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล                      สภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ครับ  
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นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 ท่าน
      ประธานสภาเทศบาลนครระยองครับ ผมขออนุญาตสอบถามท่านประธานสภา
      เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร ในหน้าท่ี 1/3 ในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
      ข้อท่ีหนึ่ง คือ ค่าจัดทําป้ายช่ือซอยและถนน จํานวน 130 ป้าย ไม่ทราบว่าเป็น
      การทําใหม่โดยร้ือของเก่าออกบริเวณใดบ้าง และของเก่าได้ชํารุดหรือว่าเสียหาย 
      หรือว่าไม่มี ขอคําอธิบายตรงนี้ด้วยครับ ข้อท่ีสองคือค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน
      บริเวณถนน ค.2 จํานวนห้าแสนบาทนั้นอยู่บริเวณตรงไหน ซ่ึงจากท่ีอ่าน
      เอกสารแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านอ่านแล้วไม่เข้าใจ ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล เชิญสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล                      สภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                            ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ   

    ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้สอบถาม ขออนุญาตกราบเรียนท่าน
      ประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล อันดับแรกคือ 

    หน้า 3/3 ค่าก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสํานักงานเทศบาลนครระยอง  
    คือจะไปทําการซ่อมเต็นท์ด้านหลังอาคารสํานักงานเทศบาลท่ีเป็นเต็นท์

      ผ้าใบนั้น โดยจะเอาออกและก็สร้างเป็น เม็กนะชีส เพ่ือให้ถาวร ส่วนบริเวณ
      หน้าศาลาประชาคมท่ีมีรถจอดจํานวนมากนั้นก็คือเป็นรถของเจ้าหน้าท่ี
      เทศบาลนครระยองส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นของผู้ท่ีมาติดต่อราชการ
      กับทางศาลจังหวัดระยอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานอัยการ และทนายความ 
      ซ่ึงทางศาลได้ขอความอนุเคราะห์มาเนื่องจากบริเวณศาลท่ีจอดรถไม่ 
      เพียงพอ และบนถนนก็ค่อนข้างจะแน่น ซ่ึงทางผมเองได้ประสานไปยังศาล
      ว่าหากอยากจะมาจอดให้ไปจอดบริเวณด้านหลังคลินิกชุมชนอบอุ่นได้ซ่ึงจะ
      เป็นการจอดได้ในระยะยาว และจะลดความแออัดบริเวณหน้าศาลา 
      ประชาคมลงไปได้ เพ่ือท่ีบริเวณหน้าศาลาประชาคมจะได้เป็นท่ีจอดรถ
      สําหรับผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลนครระยองต่อไป ส่วนอีกเร่ืองท่ี 

    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเก่ียวกับป้ายช่ือซอยถนนนั้นจะเป็นทํา
      เพ่ิมเติม และซ่อมแซมของเก่าท่ีชํารุดเสียหาย ส่วนค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน 
      ค.2 คือบริเวณหลังศูนย์การค้าเราจะเจาะเปิดเกาะกลางถนนออก เพ่ือให้รถ
      สามารถตรงออกไปได้เลย ไม่ต้องเล้ียวไปกลับรถท่ีบริเวณหน้าโรงเรียน 

    กวงฮ้ัว จะทําการเจาะให้ออกได้เพ่ือเป็นการระบายรถให้ออกได้เลยไม่ต้อง
      ไปติดบริเวณหน้าโรงเรียนกวงฮ้ัว ขอกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
      ผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล                       
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      (  -ไม่มี-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติท่าน 
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรให้อนุมัติกันเงิน
      งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ได้โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 22 ท่าน- เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 22 ท่าน เป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่าสภา
      เทศบาลนครระยองอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2555  

มติที่ประชุม      - อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ 

ระเบียบวาระที่  5  ญัตติอื่น ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเร่ืองท่ีได้รับการ 
ประธานสภาเทศบาล       ร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชน และมีความประสงค์จะเสนอต่อทางคณะผู้บริหาร
      ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  ) 
    - เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม  
        เพ่ิมเติม วันนี้ทางเทศบาลนครระยองก็ได้ดําเนินการประชุมมาครบทุก
      ระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณทางคณะท่านผู้บริหาร  
      ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านส่ือมวลชน และผู้เข้าร่วมการ
      ประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   

(ปิดประชุมเวลา 11.00  น.) 
 

           (ลงช่ือ)            มนตรี  นันตติกูล            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

            (ลงช่ือ)        วรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์        ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์) 

                                        (ลงช่ือ)    ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงช่ือ)      พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธ์ิ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธ์ิ)    

         (ลงช่ือ)      ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

         (ลงช่ือ)           อนุสรณ์  สุรนารถ           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 
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           (ลงช่ือ)                                            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                       เลขานุการสภาเทศบาล 
 

            (ลงช่ือ)                                         ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ป่ินปล้ืมจิตต์) 
 

                                        (ลงช่ือ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

 

         (ลงช่ือ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธ์ิ)    

 

         (ลงช่ือ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 

         (ลงช่ือ)                                           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
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        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี ** ญัตติเร่ืองขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณ พ.ศ. 2555 เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 
        เทศบาลนครระยอง  เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

      หลักการ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
      พ.ศ.  2555 หมวดค่าครุภัณฑ์   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
        1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  
      จํานวน 7 รายการ เป็นเงิน  4,806,800 บาท (ส่ีล้านแปดแสนหกพัน-
      แปดร้อยบาทถ้วน)  
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                       2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      งบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จํานวน 1 รายการ 
      เป็นเงิน 850,000 บาท (แปดแสน-ห้าหม่ืนบาทถ้วน)  

               3. เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555   
      (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จํานวน 3 รายการ  เป็นเงิน 10,159,000 บาท  
      (สิบล้านหนึ่งแสนห้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน 11 รายการ เป็นเงิน 
      15,815,800 บาท (สิบห้าล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

      เหตุผล  เนื่องจากรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
      ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ยังมีรายการท่ีไม่สามารถดําเนินการ 
      ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (30 กันยายน  2555)  
      ซ่ึงเทศบาลนครระยองยังมีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงาน/
      โครงการท่ีกําหนดไว้ต่อไปอีก รวมท้ังส้ิน 11 รายการ เป็นเงิน 15,815,800 บาท                
      (สิบห้าล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น จึงมีความ
      จําเป็นต้องดําเนินการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
      งบประมาณ  พ.ศ. 2555 ต่อสภาเทศบาลไปอีก 1 ปี   

              ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
      การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
      ท้องถิ่น  พ.ศ.  2547    

                       “ข้อ 59  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   
      ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
      ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
      ระยะเวลาหนึ่งปี 

                          หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
      เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
      ต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการ
      ดังกล่าวท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี
      ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
      อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

                        กรณีเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว 
      หากไม่ได้ดําเนินการ  หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้น
      ตกเป็นเงินสะสม” 

               จึงเสนอญัตติ   เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดค่าครุภัณฑ์ ดินและส่ิงก่อสร้าง จํานวน 11 รายการ 
      เป็นเงิน 15,815,800 บาท (สิบห้าล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันแปดร้อย-
      บาทถ้วน) เพ่ือดําเนินการเบิกจ่ายเงินภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
             

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี ** ญัตติเร่ืองขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ  
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
      ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  

    ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล    
      นครระยอง เพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
      งบประมาณ  พ.ศ. 2554 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

      หลักการ  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1. รายการท่ีดําเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว  จํานวน 3 รายการ   
    เป็นเงิน  16,474,059  บาท  (สิบหกล้านส่ีแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพันห้าสิบเก้า-

      บาทถ้วน) แยกเป็น 
    1.1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

      พ.ศ. 2554 จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,981,059 บาท (ห้าล้านเก้า-
      แสนแปดหม่ืนหนึ่งพันห้าสิบเก้าบาทถ้วน)  

    1.2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
      ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  จํานวน 1 รายการ   

    เป็นเงิน 10,493,000 บาท (สิบล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน)   

   2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2554  ยังไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 3  รายการ  
      เป็นเงิน  28,000,000  บาท  (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)   
     รวมท้ังส้ิน 6 รายการ  เป็นเงิน 44,474,059 บาท  (ส่ีสิบส่ีล้านส่ี-
      แสนเจ็ดหม่ืนส่ีพันห้าสิบเก้าบาทถ้วน)   
      เหตุผล  เนื่องจาก เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและเทศบัญญัติ
      งบประมาณ รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
      ซ่ึงไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณและได้
      ดําเนินการขออนุมัติกันเงินต่อสภาไปแล้วนั้น ปรากฏว่ายังไม่สามารถ 
      ดําเนินการเบิกจ่ายเงนิหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    
      (30 กันยายน 2555) รวมท้ังส้ิน 6 รายการ เป็นเงิน  44,474,059 บาท  
      (ส่ีสิบส่ีล้านส่ีแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพันห้าสิบเก้าบาทถ้วน) ซ่ึงเทศบาลนครระยอง 
      ยังมีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการท่ี
      กําหนดไว้ต่อไปอีก จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการขออนุมัติขยายเวลาเบิก
      จ่ายเงินรายการดังกล่าว  

    ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
      การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      พ.ศ.  2547 

   “ข้อ 57  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน
      ส้ินปี  โดยส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง  หรือการเช่าทรัพย์สิน  ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไป
      ชําระหนี้ผูกพันไม่ทันส้ินปี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปี
      ถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
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     หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ  ให้ขอขยายเวลาเบิก
      จ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน” 

                        และ“ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
      ส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
      ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก 
      ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

                         หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
      เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
      สภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าว
      ท่ีทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง      
      ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
      ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

                        กรณีเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว 
      หากไม่ได้ดําเนินการ  หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจํานวนนั้น
      ตกเป็นเงินสะสม” 

      จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ 
      รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  จํานวน 6 รายการ   

    เป็นเงิน 44,474,059 บาท (ส่ีสิบส่ีล้านส่ีแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพันห้าสิบเก้าบาทถ้วน)  
      เพ่ือดําเนินการเบิกจ่ายเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขอบคุณครับ
      ท่านประธานสภาเทศบาล 
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