
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2556 ครั้งที่ 3/2556 

วันที่  9  กันยายน  2556 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

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

1. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี      (ไปราชการ) 
2. นายวิโรจน ์ มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล      (ลาป่วย) 
3. นายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล      (ลาป่วย) 
4. นายสุพรรณ บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล      (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
2. นายสุธน ซื่อประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
3. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
4. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5. นางกิ่งแก้ว ถนอมถ่ิน ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
6 นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นายปณิธิ กรุตนิมิตร แทน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
10. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
11. ว่าที่ร้อยตรีจรัล   ภิญวัย   แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
12. นายอรรถวิ เดชรัตนสุวรรณ์ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
13. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
14. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
16. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
17. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
18. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
19. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
20. นางสาวกนก อารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
21. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
22. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
23. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
24. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
25. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น.  

นายมนตรี  นันตติกูล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
                                             วันนี้เปน็การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
                                             ประจ าปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 3 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอ 

เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลนครระยอง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย     
และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                      ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่านที่ปรึกษา 
                                            นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ท่านสื่อมวลชน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการ
   ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  

  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 3 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร 
  ระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการ 
  เปิดประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านเรื่องขอขยายเวลา 
  การประชุมสภาเทศบาลนครระยองด้วยครับ 

นายมนตรี  นันตติกูล  -  หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0023.4/9675 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556   
เลขานุการสภาเทศบาล   เรื่องขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
   ประจ าปี พ.ศ. 2556 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครระยอง อ้างถึงหนังสือ 

สภาเทศบาลนครระยอง ด่วนที่สุด ที่ สภา 108/2556 ลงวันที่ 15  
สิงหาคม 2556 ตามท่ีรายงานว่ามีความจ าเป็นต้องขออนุญาตขยายเวลา 
การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2556  
เพ่ือเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ให้ทันในระหว่างสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2556 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

จังหวัดพิจารณาแล้ว อาศัยอ านาจตามนัยมาตรา 24 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงอนุญาตให้เทศบาลนครระยอง 
ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี  
พ.ศ. 2556 ออกไปอีก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 เป็นต้นไป  
มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน ได้ตามท่ีเสนอขอ  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ  
  นายวิชิต  ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล      

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ผมมีเรื่องแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล   ให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้รับทราบสองเรื่อง  

   ฯลฯ 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                     

ระเบียบวาระท่ี 2  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ      
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 

ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติเพ่ือขอ    
ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ   ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่  1 ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.  2556   จ านวน  41,695,100  บาท  (สี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้า-   
หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  จ าแนกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

  ด้าน บริหารงานทั่วไป 
      1. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป            ยอดรวม     3,310,000 บาท 
      2. แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม     8,380,000 บาท 

  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
      1. แผนงาน  การศึกษา    ยอดรวม    5,964,800 บาท 
      2. แผนงาน  สาธารณสุข   ยอดรวม       541,800 บาท 
                                  3. แผนงาน  เคหะและชุมชน   ยอดรวม  22,850,000 บาท 

  ด้าน  การด าเนินงานอ่ืน 
      1. แผนงาน  งบกลาง             ยอดรวม        648,500 บาท 

เหตุผล  ตามท่ีเทศบาลนครระยอง  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ   
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยตั้งประมาณการรายรับไว้         
จ านวน 493,120,000 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่น-     
บาทถ้วน) ปรากฏว่าถึงขณะนี้มีรายรับจริง จ านวน 535,020,187.10 บาท   
(ห้าร้อยสามสิบห้าล้านสองหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์)             
ท าให้มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ จ านวน  41,900,187.10 บาท          
(สี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์)  
ดังนั้น เทศบาลนครระยองจึงสามารถน าเงินรายรับที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของ 
ประมาณการรายรับมาด าเนินการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
เพ่ิมเติม เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และแผนงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้   

                      คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยอง จึงได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ  
  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  3 ปี  (พ.ศ. 2556 - 2558)   
  โดยเรียงล าดับตามความจ าเป็นเร่งด่วนมาด าเนินการจัดท าเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   
  ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย 
  ในชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้ 
  เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้าน  
  ต่าง ๆ ของเทศบาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,695,100 บาท (สี่สิบเอ็ดล้าน- 
  หกแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   

             ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 หมวด  2  ลักษณะของ 
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  งบประมาณ “ข้อ  21   การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะกระท าได้ 
  ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย  
  หรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏใน 
  งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่าจะจ่ายจากเงินรายได้ท่ีมิได้ตั้งรับไว้ใน 
  ประมาณการรายรับหรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณ  
  การรายรับประจ าป”ี 

จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1      
ประจ าปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยอง  
เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี       
ประธานสภาเทศบาล      

  ฯลฯ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                      ไดช้ี้แจงไปนั้น วันนี้ในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองของเราเปน็การ
      ประชุมในวาระท่ีหนึ่ง จากนี้ผมจะขอมตินะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

ท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โปรดยกมือครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 21 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  )  

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล    
นครระยองแห่งนี้  ได้เห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

   รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 49 ญัตติร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเมื่อสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วให้ที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 
แปรญัตติ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ท่านเห็นว่าการก าหนดระยะเวลาเสนอ 
ค าแปรญัตติ ควรมีกี่วัน ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
คุณอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ เรียนท่านคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภา 

เทศบาลนครระยอง เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ เนื่องจากว่า 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม มีเอกสารไม่มาก ประกอบกับงบประมาณค่อนข้างน้อย  
เพ่ือให้คณะผู้บริหารเบิกจ่ายได้รวดเร็วขึ้น ผมขอเสนอแปรญัตติเป็นเวลาหนึ่งวัน ครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล      ตามที่ท่านสมาชิก สภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ เสนอก าหนดระยะเวลา 
      เสนอค าแปรญัตติ เป็นเวลาหนึ่งวัน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

- รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล    สามารถเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน  

2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 16.30 น.  
และขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ 
ของท่านด้วยครับ และผมขอนัดประชุมครั้งต่อไปเพื่อพิจารณา 

  ในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น.  
  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราชครับ ส่วนเอกสารจะให้เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
  แจกให้ท่านภายหลังครับ 

มติที่ประชุม   - รับหลักการ  

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
                        ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

  เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา   
เทศบาลนครระยอง  เพ่ือขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ  พ.ศ. 2556 จ านวน 5,420,000 บาท  (ห้าล้านสี่แสนสอง- 
  หมื่นบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
  1. ส านักปลัดเทศบาล  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1.1 ค่าปรับปรุงทางเท้าบริเวณอาคารส านักงานเทศบาลนครระยอง     

ฝั่งสถานีต ารวจ   เป็นเงิน  200,000  บาท   (สองแสนบาทถ้วน)    
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 1.1 

1.2 ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  บริเวณอาคารส านักงาน   
เทศบาลนครระยอง  เป็นเงิน 500,000 บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)   
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 1.2 

              รวมเป็นเงิน  700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)    
  2. ส านักการคลัง  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 

              ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    2.1 ค่าโปรแกรมบริหารเงินเดือน  เป็นเงิน 100,000 บาท  

  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 2.1 
      รวมเป็นเงิน  100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)    
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      3. กองการศึกษา 
      แผนงานการศึกษา 
      งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   3.1 ค่าก่อสร้างหลังคาคลุม บริเวณด้านหลังอาคารเรียน 2  
  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เป็นเงิน 220,000 บาท (สองแสน-

   สองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 3.1 
3.2 ค่าก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 2 และ อาคารเรียน 3    

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)   
รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายรายการที่ 3.2 

3.3  ค่าติดตั้งเหล็กดัดสแตนเลส มุ้งลวด ผ้าม่าน อาคารเรียน 3     
(อนุบาล) โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง เป็นเงิน 1,300,000 บาท  
(หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 3.3 

       รวมเป็นเงิน  1,720,000 บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
        4. กองช่าง 
                         แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
                         ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                        4.1 ค่าปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดกลับรถบริเวณ 

ถนนสุขุมวิทภายใน เขตเทศบาล  เป็นเงิน  500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)     
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 4.1 

4.2  ค่าก่อสร้างถนน  คสล.พร้อมระบบระบายน้ า ซอยแยกถนนข้าง   
สหกรณ์ฝั่งทิศเหนือ  เป็นเงิน 100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)     
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการที่ 4.2 

4.3  ค่าก่อสร้างถนน  คสล. พร้อมระบบระบายน้ าถนนสมุทรคงคา                  
ฝั่งทิศเหนือ  เป็นเงิน 1,700,000  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)     
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 4.3 

      งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

4.4  ค่าปรับปรุงอาคารส านักงาน ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล           
เป็นเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร  
แนบท้ายรายการที่  4.4 

        รวมเป็นเงิน  2,900,000 บาท  (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 
   รวมทั้งสิ้น  10 รายการ  เป็นเงิน  5,420,000  บาท  (ห้าล้านสี่แสน-         
         สองหมื่นบาทถ้วน) 

  เหตุผล   เนื่องจากขณะนี้  ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
(30 กันยายน 2556)  เทศบาลได้ด าเนินการส ารวจการใช้จ่ายเงินใน   
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 แล้ว  ปรากฏว่ามีเงินงบประมาณเหลือจ่าย 
จากการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร 
งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่น คณะผู้บริหาร 
เทศบาลนคร-ระยองจึงได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่บรรจุ 
ในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี  (พ.ศ. 2556 - 2558)   
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ฉบับเพ่ิมเติมมาด าเนินการ  โดยให้ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย   
จ านวน  5,420,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) โอนไปตั้งจ่าย  
เป็นรายการใหม่ โดยพิจารณาโครงการเรียงล าดับตามความจ าเป็นเร่งด่วน 

       ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 “ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ที่ท าให้ลักษณะ  
 ปริมาณ   คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

      จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยองเพ่ือที่  
      เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

      ฯลฯ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใ ดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    ประสงค์สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
      มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  

เห็นควรอนุมัตใิหโ้อนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 2 1 ท่าน เป็นเอกฉันท-์  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล
        นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้โอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้โอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2556 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล                     งบประมาณ พ.ศ. 2556  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล     
นครระยอง  เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2556 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี ้

  หลักการ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2556  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 



 9 

1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556      
จ านวน 16 รายการ เป็นเงิน 21,230,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสน- 
สามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1/4-2/4 

2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    
งบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ านวน 2 รายการ  
เป็นเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้าย 3/4 
 3. เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556   
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)  จ านวน  3 รายการ เป็นเงิน  1,556,300 บาท  
(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 4/4 

      รวมทั้งสิ้น 21 รายการ เป็นเงิน 23,536,300 บาท (ยี่สิบสามล้านห้า- 
      แสนสามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล   เนื่องจากรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  ยังมีรายการที่ไม่สามารถด าเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  (30  กันยายน  
2556)  ซึ่งเทศบาลนครระยองยังมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตาม
แผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ต่อไปอีก รวมทั้งสิ้น 21 รายการ เป็นเงิน 
23,536,300 บาท  (ยี่สิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยบาท
ถ้วน) ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ต่อสภาเทศบาลไปอีก          
หนึ่งปี   

   ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน    
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547    

“ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
   ระยะเวลาหนึ่งป ี
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม 

เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี  
ต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ  
ดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลง 
สถานที่ก่อสร้าง   ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

 กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  
หากไม่ได้ด าเนินการ  หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้น 
ตกเป็นเงินสะสม” 
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  จึงเสนอญัตติ   เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    งบประมาณ พ.ศ. 2556 หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่น และสิ่งก่อสร้าง  

จ านวน 21 รายการ เป็นเงิน 23,536,300 บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสน- 
สามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินภายใน 

      ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

      ฯลฯ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใ ดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    ประสงค์สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
      มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  

เห็นควรอนุมัตใิห้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 2 1 ท่าน เป็นเอกฉันท-์  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล
        นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2556  

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ 

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล                      รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล    
นครระยอง เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
งบประมาณ  พ.ศ. 2555   โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
  งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายการที่ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ านวน 11 รายการ   
  เป็นเงิน  19,338,500 บาท (สิบเก้าล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันห้า- 
  ร้อยบาทถ้วน)  แยกเป็น 

1.1 เงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 6 รายการ เป็นเงิน  
9,094,500 บาท (เก้าล้านเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้าย  1/4 

1.2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 จ านวน 5 รายการ  เป็นเงิน  
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10,244,000 บาท (สิบล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย  2/4 

2. รายการที่ยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน 6 รายการ      
เป็นเงิน  28,550,000  บาท   (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)    
แยกเป็น 

2.1 เงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน  
14,500,000 บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)  รายละเอียดตาม   
เอกสารแนบท้าย  3/4 

2.2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 จ านวน 3 รายการ   

เป็นเงิน 14,050,000 บาท (สิบสี่ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตาม   
เอกสารแนบท้าย  4/4 
รวมทั้งสิ้น 17 รายการ  เป็นเงิน 47,888,500 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านแปด-   
แสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

  เหตุผล  เนื่องจากเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 (รายการ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) และเทศบัญญัติงบประมาณ   
รายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555   
ซ่ึงด าเนนิการก่อหน้ีผกูพันไม่ทันภายในปงีบประมาณแต่ได้ด าเนินการขอ  
อนุมัติกันเงินต่อสภาไปแล้วนั้น  ปรากฏว่ายังมีโครงการที่ไม่สามารถ 
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.  
2556 (30 กันยายน 2556)  รวมทั้งสิ้น 17  รายการ   
เป็นเงิน 47,888,500 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพัน- 
ห้าร้อยบาทถ้วน)  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินรายการดังกล่าว  

 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 

 “ข้อ 57 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน 
สิ้นปี  โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  หรือการเช่าทรัพย์สิน  ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไป 
ช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปี 
ถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ  ให้ขอขยายเวลาเบิก   
  จ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน” 

และ“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ   
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก 
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งป ี

                         หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  
  ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก 

หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ   
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ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่  
ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

            กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  
   หากไม่ได้ด าเนินการ  หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้น 
    ตกเป็นเงินสะสม” 

 จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 จ านวน 17 รายการ  
เป็นเงิน 47,888,500 บาท  (สี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพัน- 
ห้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินภายในปีงบประมาณ    

  พ.ศ.  2557 ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

ฯลฯ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใ ดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    ประสงค์สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
      มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  

เห็นควรอนุมัตใิห้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 2 1 ท่าน เป็นเอกฉันท-์  ) 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล
   นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                          พ.ศ. 2555 ได้ 

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล                      รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 

เทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1    
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2554  ที่ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว  
จ านวน 1 รายการ  เป็นเงิน 20,900,249 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนสอง-
ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)    
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เหตุผล  เนื่องจากเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจ าปี   
งบประมาณ พ.ศ. 2554 จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน  20,900,249  บาท    
(ยี่สิบล้านเก้าแสนสองร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) ยังไม่สามารถด าเนินการเบิก 
จ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 (30 กันยายน 2556)   
เทศบาลนครระยองจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการขออนุมัติขยายเวลาเบิก  
จ่ายเงินรายการดังกล่าว  

 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง  

      ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 

 “ข้อ 57  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน  
สิ้นปี  โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  หรือการเช่าทรัพย์สิน  ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไป 
ช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปี 
ถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ  ให้ขอขยายเวลาเบิก  
  จ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน” 

 จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน  20,900,249 บาท  
(ยี่สิบล้านเก้าแสนสองร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 

  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

      ฯลฯ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใ ดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    ประสงค์สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
      มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  

เห็นควรอนุมัตใิห้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 2 1 ท่าน เป็นเอกฉันท-์  ) 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล
   นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

มติที่ประชุม   - อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                          พ.ศ. 2554 ได้ 

ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติอื่น ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล         ทางคณะผู้บริหาร ขอเชิญครับ  

      ฯลฯ  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาล     วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระ  

  การประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ผู้ทรงเกียรติ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ  

 
(ปิดประชุมเวลา 12.10 น.) 
 
 

            (ลงชื่อ)            มนตรี  นันตติกูล            ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
                    (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

            (ลงชื่อ)        วรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต ์       ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 

                                        (ลงชื่อ)    ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงชื่อ)      พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    

         (ลงชื่อ)      ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

         (ลงชื่อ)           อนสุรณ์  สรุนารถ           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 
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           (ลงชื่อ)                                            ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายมนตรี  นันตติกูล) 
                                                       เลขานุการสภาเทศบาล 
 

            (ลงชื่อ)                                         ประธานตรวจรายงานการประชุม  
              (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
          (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
           (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ  
               (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 

- ยังไม่รับรองรายงานการประชุม  - 
 


