
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2558 ครั้งท่ี 4/2558

วันท่ี 16 กันยายน 2558
ณ หองประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง

.....................................
ผูมาประชุม
1. นายวรวิทย ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี
4. นายธนิต อังควินิจวงศ รองนายกเทศมนตรี
5. นายวารินทร ดุษฎีวงษกําจร รองนายกเทศมนตรี
6. นายประกอบ อังควินิจวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรี
7. นายนิวัติ กลอมแกว เลขานุการนายกเทศมนตรี
8. นายธีรวุฒิ รัตตานนท เลขานุการนายกเทศมนตรี
9. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล
10. นายพัชวัฒณ สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล
11. นายอวบ วงศมหา สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายประเสริฐ ฟาประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล
13. นางอําไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล
14. นายชลัช รุจิพัฒนพงศ สมาชิกสภาเทศบาล
15. นายพจนาท นัยพงศประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
16. นายจิรโรจน เกษรศิริศิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล
17. นายปกรณ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล
18. นายมานะ กึกกองสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
19. นายทศพร รติยานุวัฒน สมาชิกสภาเทศบาล
20. นายภาณุพงค พัฒนวงศอนันต สมาชิกสภาเทศบาล
21. นายสมชาย แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล
22. นางวรกมล ปนปลื้มจิตต สมาชิกสภาเทศบาล
23. นายรักเร สําราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล
24. นายบุญปลูก ณีวงษ สมาชิกสภาเทศบาล
25. นายบรรหาญ สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล

ผูไมมาประชุม
1. นายบุญสืบ เจริญรัตน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
2. นายผณินทร เกษรแพทย เลขานุการนายกเทศมนตรี
3. นายนิพนธ เตชโชควารี รองประธานสภาเทศบาล (ลากิจ)
4. นายนรินทร เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
5. นายวิโรจน มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
6. นายไพฑูรย รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
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7. นายณัฐพัฒน เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
8. นายสุพรรณ บุญอนันต สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย)
9. นายอนุสรณ สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)

ผูเขารวมประชุม
1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล
3. นางเสาวลักษณ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล
4. นายธนวัฒน พนชั่ว รก.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
5. นางก่ิงแกว ถนอมถ่ิน ผูอํานวยการสํานักการคลัง
6. นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
7. นางกรรณิกา วิโรจนแสงทอง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
8. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ ผูอํานวยการกองชาง
9. นางผองศรี ปยะยาตัง ผูอํานวยการกองการศึกษา
10. นางลัดดา โกสีย ผูจัดการสถานธนานุบาล
11. นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ ผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง
12. นางศิริลักษณ ทองเรือง หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
13. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
14. นางซอนกลิ่น ชูเชิด หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
15. นางสาวชนิดา เอมเปย หัวหนาฝายปกครอง
16. นายชนินทร จันทนขาว หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
17. นางสายสุนีย วาระสิทธิ์ ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได
18. นางพิมพผกา ทายพงศศักดิ์ หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
19. นางสาวอรุณรัตน ภูพันตันติ หัวหนาฝายงบประมาณ
20. นายชาคริต เอ่ียมสําอาง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
21. นางสาวกนก อารีรักษ ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
22. นางสาวรุงนภา ธันยสหพงศ หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
23. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
24. นางสาวฐปนีย โสภณ หัวหนาฝายบริหารยุทธศาสตร
25. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
26. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย
27. นางสาวรัชนี คุมครอง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
28. นางสาวดวงพร วิทยากุล หัวหนาฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
29. นางเสาวลักษณ แกนทอง หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี
30. นางสาววิราภรณ โคลงชัย หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน
31. นางกุลยา กุลรัตน เจาพนักงานธุรการ
32. นางอมรรัตน สุวรรณกูฏ เจาพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
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นายสุธน  ซื่อประเสริฐ - ทานผูมีเกียรติ พอแมพ่ีนองท่ีอยูทางบานท่ีชมการถายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2558 ครั้งท่ี 4/2558
บัดนี้ สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ผมขอกราบเรียนเชิญทานประธาน
สภาเทศบาลข้ึนจุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย และเปนประธานในท่ีประชุมตอไป
ขอเรียนเชิญครับ

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล ทานรองนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ทานเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ทานหัวหนาสวนราชการ ทานสื่อมวลชน และผูเขารวม
การประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ
สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2558 ครั้งท่ี 4/2558 บัดนี้ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นครระยอง ไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับ

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล

( -ไมมี-)
มติท่ีประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 วาระท่ี 2

และวาระท่ี 3 ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติครับ วันนี้เราประชุม
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 วาระท่ี 2 ขอเชิญทานคณะกรรมการแปรญัตติ
รางขอบัญญัติปฏิบัติหนาท่ีครับ เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท
นัยพงศประสิทธิ์

นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ - กราบเรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ คณะผูบริหาร และเพ่ือนสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลทุกทาน ผมนายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครระยอง เขต 2 บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการสามัญ
ประจําสภาเทศบาลนครระยอง ในการพิจารณาแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของเทศบาลนครระยอง ตั้งแตเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 14 กันยายน
2558 ถึงเวลา 13.00 น. ของวันท่ี 15 กันยายน 2558 ณ หองประชุม
ตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง
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ผูมาประชุม
1. นางอําไพ วงเวียน
2. นายพจนาท นัยพงศประสิทธิ์
3. นายทศพร รติยานุวัฒน
4. นายบุญปลูก ณีวงษ
5. นายบรรหาญ สุคนธวารี
ในวันท่ี 15 กันยายน 2558 ท่ีประชุมไดมีมติเลือกนางอําไพ  วงเวียน
เปนประธานกรรมการ นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ เปนกรรมการ นายบุญปลูก
ณีวงษ เปนกรรมการ นายบรรหาญ  สุคนธวารี เปนกรรมการ และนายทศพร
รติยานุวัฒน เปนกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีพิจารณาคําขอ
แปรญัตติและคําขอแกไขรางเทศบัญญัติ  ตามรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีประธานสภาเทศบาล
ไดสงให ดังตอไปนี้

1) บันทึกหลักการและเหตุผล งบประมาณรายจายท้ังสิ้น
ยอดรวม 46,000,000 บาท (สี่สิบหกลานบาทถวน) จําแนกเปน
1. ดานบริการชุมชนและสังคม

1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 23,700,000 บาท
2. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 21,695,000 บาท

2. ดานการดําเนินงานอ่ืน
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 605,000 บาท
2) เทศบัญญัติ ขอ 1, ขอ 2, ขอ 3 , ขอ 4 และขอ 5

ปรากฏวา ตั้งแตเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 14 กันยายน
2558 ถึงเวลา 13.00 น. ของวันท่ี 15 กันยายน 2558 ไมมีผูใดขอ
แปรญัตติ และไมมีการแกไขเทศบัญญัติ ท้ัง 5 ขอ แตประการใด ซึ่งถูกตอง
เปนไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณของเทศบาล คณะกรรมการจึงเห็นควร
ใหคงไวตามรางเดิม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 51 วรรค 5 กลาวไววา
เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้น
ตามวรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถ่ิน
ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณา
เปนการดวน ท่ีประชุมจึงมีมติใหเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลนครระยอง
ท่ีไดตรวจพิจารณาแลวตอประธานสภาเทศบาลพรอมรายงานการประชุม
มาเพ่ือใหสภาเทศบาลนครระยองพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม ตอไป
ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานสมาชิกสภาเทศบาล คุณพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์
ประธานสภาเทศบาล และคณะกรรมการ แปรญัตติทุกทาน เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด

เสนอคําแปรญัตติ และระเบียบวาระนี้ไมมีการอภิปรายนะครบั ตอไปจะเปนการ
พิจารณาวาระท่ี 3 ข้ันลงมตนิะครับ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยอง
แหงนี้ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหตราเปน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 โปรดยกมือดวยครับ

( สมาชิกสภาฯ ยกมือ 17 ทาน )
- ขอบคุณครับ ท่ีประชุมใหความเห็นชอบ จํานวน 17 ทาน เปนอันวา
สภาเทศบาลนครระยองแหงนี้มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

มติท่ีประชุม - เห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจาย งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558 ไปตั้งจายเปนรายการใหม

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจาย
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจายเปนรายการใหม

เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ดวยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภา
เทศบาลนครระยอง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินเหลือจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจายเปนรายการใหม
โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้
หลักการ ขออนุมัติโอนเงินเหลือจาย งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 จํานวน 8,643,000 บาท (แปดลานหกแสนสี่หม่ืนสามพัน-
บาทถวน) ไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

1.1 คากอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลนครระยอง หลังท่ี 2
เปนเงิน 8,460,000 บาท (แปดลานสี่แสนหกหม่ืนบาทถวน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายการท่ี 1.1
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2. กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา/งานระดับมัธยมศึกษา
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

2.1 คาติดตั้งกระจกชองลม อาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3
โรงเรียนนครระยอง วิทยาคม (วัดโขดใต) เปนเงิน 183,000 บาท
(หนึ่งแสนแปดหม่ืนสามพันบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
รายการท่ี 2.1
รวมเปนเงินท้ังสิน้ 8,643,000 บาท (แปดลานหกแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถวน)
เหตุผล เนื่องจากเทศบาลนครระยองไดดําเนินการสํารวจการใชจายเงิน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 แลว ปรากฏวามีเงินงบประมาณเหลือจาย
จากการดําเนินการและการยกเลิกโครงการกอสรางท่ีหมดความจําเปน
หรือซ้ําซอน เนื่องจากไดรับงบประมาณจากแหลงอ่ืน รวมเปนเงินท้ังสิ้น
8,643,000 บาท (แปดลานหกแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถวน)
ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุด คณะผูบริหาร
จึงพิจารณาใหใชเงินงบประมาณเหลือจายจํานวนดังกลาว โอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม เพ่ือสมทบเปนคากอสรางอาคารสํานักงานฯ และคาติดตั้ง
กระจกชองลมในอาคารเรียน เพ่ือประโยชนในการใชอาคารสถานท่ี
โดยโครงการดังกลาวไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป
(พ.ศ. 2558 - 2560) และฉบับเพ่ิมเติมแลว

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 “ขอ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน”

จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง
เพ่ือท่ีเทศบาลจะไดดําเนินการตอไป ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี  ตามท่ีทางคณะผูบริหารไดเสนอขออนุมัติ
ประธานสภาเทศบาล โอนเงินงบประมาณเหลือจาย งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2558

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะ
อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปราย ผมจะขอมติจาก

สภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นควร
อนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจาย งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
พ.ศ.2558 ไปตั้งจายเปนรายการใหม โปรดยกมือครับ

( -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 17 ทาน เปนเอกฉันท- )
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 17 ทาน เปนอันวาสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล นครระยองแหงนี้อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณเหลือจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจายเปนรายการใหม
มติท่ีประชุม - อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณเหลือจาย งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจายเปนรายการใหม
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2558 เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ดวยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาล
นครระยอง เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
จํานวน 8 รายการ  เปนเงิน 10,550,000 บาท (สิบลานหาแสนหา-
หม่ืนบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทายหนา 1/3

2. เงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
(โอนตั้งจายรายการใหม) จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 25,643,000 บาท
(ยี่สิบหาลานหกแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถวน) รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายหนา 2/3

3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเภทเงินรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีไดรับรางวัลการบริหาร
จัดการท่ีดีประเภทเทศบาลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 7 รายการ เปนเงิน 7,463,520 บาท (เจ็ดลานสี่แสนหกหม่ืนสามพัน-
หารอยยี่สิบบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทายหนา 3/3
รวมท้ังสิ้น 17 รายการ เปนเงิน 43,656,520 บาท (สี่สิบสามลานหก-
แสนหาหม่ืนหกพันหารอยยี่สิบบาทถวน)
เหตุผล เนื่องจากรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ยังมีรายการท่ีไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดทัน
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (30 กันยายน 2558)
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เทศบาลนครระยองยังมีความจําเปนท่ีจะตองใชจายเงินตามแผนงาน/
โครงการท่ีกําหนดไวตอไปอีก รวมท้ังสิ้น 17 รายการ
เปนเงิน 43,656,520 บาท (สี่สิบสามลานหกแสนหาหม่ืนหกพันหา-
รอยยี่สิบบาทถวน) ดังนั้น จึงมีความจาํเปนตองขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตอสภาเทศบาลไปอีกหนึ่งป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547

“ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจาย หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีก
ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป

หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีก
หนึ่งปตอสภาทองถ่ิน  หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกลาวท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว
หากไมไดดําเนินการ หรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้น
ตกเปนเงินสะสม”

จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
จํานวน 17 รายการ เปนเงิน 43,656,520 บาท (สี่สิบสามลานหก-
แสนหาหม่ืนหกพันหารอยยี่สิบบาทถวน) เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงิน
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี  ตามท่ีทางคณะผูบริหาร ไดเสนอขออนุมัติ
ประธานสภาเทศบาล กันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สมาชิกสภา

เทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ
( -ไมมี- )

- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ
มติจากสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใด
เห็นควรอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
โปรดยกมือครับ

( -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 17 ทาน เปนเอกฉันท- )
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 17 ทาน เปนอันวาสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล นครระยองแหงนี้อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2558
มติท่ีประชุม - อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นายวรวิทย  ศุภโชคชัย - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานหัวหนาสวนราชการ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน
ดวยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภา
เทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
จํานวน 1รายการ เปนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 1/2

2. เงินเหลือจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 225,000 บาท (สองแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 2/2
รวมท้ังสิ้น 2 รายการ เปนเงิน 1,225,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนสอง-
หม่ืนหาพันบาทถวน)
เหตุผล เนื่องจากรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งดําเนินการกอหนี้ผูกพันไมทันภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 แตไดดําเนินการขออนุมัติกันเงินตอสภาไปแลวนั้น
ปรากฏวายังไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (30 กันยายน 2558) รวม 2 รายการ เปนเงิน 1,225,000 บาท
(หนึ่งลานสองแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน) จึงมีความจําเปนตอง
ดําเนินการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินรายการดังกลาว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547
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“ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีก
ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป

หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งป
ตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกลาวท่ีทําให  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินได
ไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน และขยายเวลาเบิกจายเงินแลว
หากไมไดดําเนินการ หรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้น
ตกเปนเงินสะสม”

จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 1,225,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนสอง-
หม่ืนหาพันบาทถวน) เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงินภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ตองกราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล เนื่องจากวา
งบประมาณดังกลาวเปนงบประมาณป พ.ศ.2557 ท่ีเทศบาลเราไดเคยกันไว
หนึ่งปแลว คือ จากขอ 1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 1,000,000 บาท
(หนึ่งลานบาทถวน) คือเดิมเปนเงินอุดหนุนมา จํานวน 1,200,000 บาท
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง
ท้ัง 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 200,000 บาท เพ่ือไปซอมแซมบํารุงโรงเรียน
ปรากฏวามีอยูหนึ่งโรงเรียนท่ีตองการซอมแซม แตเนื่องจากวาเขาให
โรงเรียนละ 200,000 บาท จึงไดดําเนินการซอมแซมไปจํานวน 1 โรงเรยีนแลว
สวนอีก 5 โรงเรียนยังไมมีแผนท่ีจะซอมแซม แตมีความจําเปนท่ีจะใชเงินตัวนี้อยู
และก็ยังไมไดเสนอเรื่องซอมแซมมา ซึ่งเงินตัวนี้จะใหใชในการซอมแซม
เพียงอยางเดียว คือจะไมไดใหไปซื้ออะไร ภายในป 2559 อาจจะมีโรงเรียนใด
โรงเรียนหนึ่งหรือท้ังหาโรงเรียนท่ีวาอาจจะตองการซอมแซมประตู หนาตาง
หรือซอมมานบังแดดตาง ๆ จึงมีความจําเปนตองใชเงินจํานวนหนึ่งลานบาท
จึงขอขยายเวลาไปอีกหนึ่งป จึงกราบเรียนใหเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
ไดทราบ เพราะบางทานอาจจะสงสัยวางบประมาณจํานวนหนึ่งลานบาทนี้
ทําไมจึงไมมีแบบอะไรเลย ทําไมขอกันเงินแบบลอย ๆ ซึ่งอันนี้เปนเงินอุดหนุน
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินสงมาใหโรงเรียนท้ัง 6 โรง ขอบคุณครับ
ทานประธานสภาเทศบาล

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับทานนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงค
ประธานสภาเทศบาล จะอภิปรายถึงญัตตินี้ขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ
ประธานสภาเทศบาล มติจากสภาเทศบาลนครระยองแหงนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลทานใด

เห็นควรอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 โปรดยกมือครับ

( -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 17 ทาน เปนเอกฉันท- )
- มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จํานวน 17 ทาน เปนอันวาสภาเทศบาล
นครระยองแหงนีอ้นุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

มติท่ีประชุม -อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณพ.ศ.2557
ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติอ่ืน ๆ
นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องจะเสนอตอ
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลแหงนี้ ขอเชิญครับ

( -ไมมี- )
- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือสอบถาม

เพ่ิมเติม วันนี้ทางเทศบาลนครระยองก็ไดดําเนินการประชุมมาครบทุก
ระเบียบวาระการประชุมแลว ขอขอบคุณทางคณะทานผูบริหาร
ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานสื่อมวลชน และผูเขารวม
การประชุมทุกทาน ผมขอปดการประชุมครับ

(ปดประชุมเวลา 14.40 น.)
(ลงชื่อ) ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(นายสุธน  ซื่อประเสริฐ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ฟาประทานชัย)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายอนุสรณ  สุรนารถ) ตรวจรายงานการประชุม

(นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา)
ประธานสภาเทศบาลนครระยอง
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(ลงชื่อ) นายสธุน  ซื่อประเสริฐ        ผูจดบนัทึกรายงานการประชุม
(นายสุธน  ซื่อประเสริฐ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) วรกมล  ปนปลื้มจิตต         ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต)

(ลงชื่อ) ภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต)

(ลงชื่อ) พจนาท  นัยพงศประสิทธิ์       กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) ประเสริฐ  ฟาประทานชัย กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ฟาประทานชัย)

(ลงชื่อ) อนุสรณ  สุรนารถ กรรมการและเลขานุการ
(นายอนุสรณ  สุรนารถ) ตรวจรายงานการประชุม
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(ลงชื่อ) ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุธน  ซื่อประเสริฐ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นางวรกมล  ปนปลื้มจิตต)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ฟาประทานชัย)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายอนุสรณ  สุรนารถ) ตรวจรายงานการประชุม

(นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา)
ประธานสภาเทศบาลนครระยอง
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