
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 4/2560 

วันที่  21  กันยายน  2560 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
5. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
10. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
11. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายไพรทูรย์   รัตนพรวารีสกุล 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. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี                 (ลากิจ) 
2. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี     
3. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล                (ลากิจ) 
4. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล                (ลากิจ) 
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5. นางวรกมล   ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล                (ลาป่วย) 
6. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล                (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
3. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
4. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
6. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนพัสดุ 
9. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
10. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
11. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
12. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
13. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
14. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
15. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
16. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
17. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
18. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
19. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
20. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
21. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
22. นางสาวเนตรนภา รักความสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
23. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
24. นางสาวดวงพร เสงี่ยมรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
25. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
26. ว่าที่เรือตรีเชาวลิต เล็กโล่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
27. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
28. นางสาววัชรีย์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง 
29. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
30. นางสมฤดี รัตนวิจิตร นักประชาสัมพันธ์  
31. นางสาวอรทัย ศรีพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
32. นางสาวปริศนา สิริวัฒน์เจริญ นิติกร 
33. นางอินทิราณี วันทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
34. นางสาวอ าไพ ชวนสินธุ ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
35. นางจุไรวรรณ สมานสินธุ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
36. นางพรณิชา สุตภักดิ์  เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร 
37. นายณัฐวุฒิ โครตรัตน์  เจ้าหน้าที่โรงรับจ าน า 
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38. นางสาวอุษณีย์ โสธนะ นักทรัพยากรบุคคล 
39. นางสาวธนิตตา จันทศร นักทรัพยากรบุคคล 
40. นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์ นักทรัพยากรบุคคล 
41. นางสาวนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร เจ้าพนักงานธุรการ 
42. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
43. นางสาวสุนิสา บุญฤทธา เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้อง ชาวเทศบาลนครระยอง วันนี้เป็นการประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล        สภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2560  

  ครั้งที่ 4/2560 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญ 
  ท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธาน 
  ในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                  ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 
        นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วม 

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผมมีหนึ่งเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล   ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบ คือก าหนดการพิธีบ าเพ็ญกุศลศพ  

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายบุญปลูก  ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง เขต 4 ได้ตั้งศพไว้ที่วัดป่าประดู่(พระอารามหลวง) และมีสวด 
  พระอภิธรรม ถึงวันที่ 23 กันยายน 2560 และในวันที่ 24 กันยายน 2560  
  จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในเวลา 16.00 น. และในวันนี้ คือวันที่ 21  
  กันยายน 2560 เทศบาลนครระยองได้เป็นเจ้าภาพร่วมสวดอภิธรรม  
  จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
  และคณะผู้บริหารทุกท่าน รวมถึงพนักงานเทศบาลทุกท่าน เพ่ือร่วมงาน  
  ในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

 มติที่ประชุม      - รับทราบ                     

ระเบียบวาระท่ี 2  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ      
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วาระท่ี 2  

  และวาระที่ 3 ขอเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัตกิรุณา 
  ท าหน้าที่ของท่านด้วยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ 
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นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์   

  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 จากบันทึกรายงานการประชุมของ 
  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง ในการพิจารณา 
  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลนครระยอง วันที่ 19   
  กันยายน  2560 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

  ผู้มาประชุม        
  1. นายอวบ  วงศ์มหา  

      2. นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  
                        3 . นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  
      4. นายบรรหาญ สุคนธวารี  
                       5 . นายรักเร่  ส าราญรื่น  

                        ในวันที่ 16  กันยายน  2560 ที่ประชุมได้มีมติเลือกนายพจนาท   
  นัยพงศ์ประสิทธิ ์เป็นประธานกรรมการ นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ เป็นกรรมการ   
  นายบรรหาญ  สุคนธวารี เป็นกรรมการ นายรักเร่  ส าราญรื่น เป็นกรรมการ  
  และนายอวบ  วงศ์มหา เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
  พิจารณาค าขอแปรญัตติและค าขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ  ตามร่างเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  ที่ประธานสภาเทศบาลได้ส่งให้ ดังต่อไปนี้ 

1.) บันทึกหลักการและเหตุผล งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น      
   21,860,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จ าแนกเป็น 

  ด้านบริหารทั่วไป 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม         787,000  บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม    20,633,000  บาท 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
     แผนงานงบกลาง   ยอดรวม         440,000  บาท 

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

                        ปรากฏว่า ในวันที่ 19  กันยายน  2560 ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ  
  และไม่มีการแก้ไขเทศบัญญัติ ทั้ง 5 ข้อ แต่ประการใด ซึ่งถูกต้องเป็นไปตาม 
  ระเบียบวิธีการงบประมาณของเทศบาล คณะกรรมการจึงเห็นควร ให้คงไว ้
  ตามร่างเดิม และที่ประชุมมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลนครระยอง ที่ได้ตรวจ 
  พิจารณาแล้วต่อประธานสภาเทศบาลพร้อมรายงานการประชุม มาเพื่อให้ 
  สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาในวาระทีส่อง และวาระทีส่ามต่อไป 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  
ประธานสภาเทศบาล                     และคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

  เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาล 
  นครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  โปรดยกมือครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 19 ท่าน เป็นเอกฉันท์ 
        ตอ่ไปเปน็การพิจารณารา่งเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 1  
        ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 วาระท่ี 3 ผมจะขอมติจากสภาเทศบาล  

  นครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัต ิ
  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือด้วยครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 19 ท่าน เป็นเอกฉันท์ 
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบกับร่างเทศบญัญัติงบประมาณ  

  รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเห็นชอบ 
  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม      -  เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายและเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
                       พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขออนุมัตโิอนเงินเหลือจ่ายและเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน     
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา  

  เทศบาลนครระยอง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายและเงินงบประมาณ   
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้   
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  หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายและเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ.2560  จ านวน  80,481,400  บาท (แปดสิบล้านสี่แสน- 
  แปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้   

  1. ส านักปลัดเทศบาล 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                       1.1 ค่าพัดลมดูดอากาศ  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว พร้อมติดตั้ง  

  จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,200 บาท  (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด 
  ตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 1.1 

1.2 ค่าเก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 30 ตัว  เป็นเงิน 75,000 บาท       
  (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 1.2 

1.3 ค่าเก้าอ้ีบุนวม จ านวน 100 ตัว  เป็นเงิน 50,000 บาท    
  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 1.3 

1.4 ค่าโต๊ะอเนกประสงค์  จ านวน 15 ตัว  เป็นเงิน 30,000  บาท   
  (สามหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 1.4 

                         รวมเป็นเงิน  161,200 บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 

  2. กองวิชาการและแผนงาน 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

2.1 ค่าเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่  จ านวน 1 ชุด   
  เป็นเงิน 5,500 บาท  (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้ายรายการ ที่ 2.1 
  รวมเป็นเงิน 5,500 บาท   (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

  3. กองการศึกษา 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
3.1 ค่าโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9  พร้อมโต๊ะกราบ จ านวน  2 ชุด  

  เป็นเงิน 24,400 บาท (สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้ายรายการที่ 3.1 

      แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

   3.2 ค่าทาสีอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า   
    เป็นเงิน 280,000 บาท   (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
    เอกสารแนบท้ายรายการที่ 3.2 
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   3.3 ค่าทาสีอาคารเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  
    เป็นเงิน 120,000 บาท   (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตาม 
    เอกสารแนบท้ายรายการที่ 3.3 
   3.4 ค่าปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง  
    เป็นเงิน 150,000 บาท   (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
    เอกสารแนบท้ายรายการที่ 3.4 
   3.5 ค่าก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม   
    เป็นเงิน 500,000 บาท   (ห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร  
    แนบท้ายรายการที่ 3.5 

     3.6 ค่าทาสีอาคารเรียน 3 และอาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
      เป็นเงิน 710,000 บาท  (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
      เอกสารแนบท้ายรายการที่ 3.6 
     3.7 ค่าปรับปรุงและต่อเติมชั้น 1 อาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาล 
      วัดลุ่มมหาชัยชุมพล เป็นเงิน 500,000 บาท   (ห้าแสนบาทถ้วน)   
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 3.7 
     3.8 ค่าทาสีอาคารเรียน 3, 4 ,5 และอาคารเรียน 6  
      โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง เป็นเงิน 700,000 บาท  (เจ็ดแสนบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 3.8 

      งานระดับมัธยมศึกษา 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     3.9 ค่าติดตั้งกระจกช่องลม อาคารเรียน 5 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
      (วัดโขดใต้) เป็นเงิน 70,000 บาท  (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
      เอกสารแนบท้ายรายการที่ 3.9 
     3.10 ค่าก่อสร้างพ้ืน คสล. ระหว่างอาคารอเนกประสงค์และอาคารเรียน 5  
      โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) เป็นเงิน 417,000 บาท   
      (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
       รายการที่ 3.10 

  รวมเป็นเงิน 3,471,400 บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

  4. ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานการพาณิชย์/งานตลาดสด 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

     4.1 ค่าปรับปรุงหลังคากันสาดและพ้ืนอาคารตลาดเทศบาล 4  
      (แม่แดง) เป็นเงิน 63,000 บาท  (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียด 
      ตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 4.1 
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      งานโรงฆ่าสัตว์ 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

     4.2 ค่าปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์  เป็นเงิน 1,390,000 บาท   
      (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
      รายการที่ 4.2 

4.3 ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ า บริเวณโรงฆ่าสัตว์ 
  เป็นเงิน 1,350,000 บาท  (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการ ที่ 4.3 

4.4 ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียโรงฆ่าสัตว์  เป็นเงิน 1,750,000 บาท   
  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
  รายการที่ 4.4 
  รวมเป็นเงิน  4,553,000 บาท   (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

  5. กองการแพทย์ 
      แผนงานสาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 
      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
                       5.1 ค่าเครื่องพ่นยาขยายหลอดลม จ านวน 2 เครื่อง  

  เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้ายรายการที่ 5.1 

                        รวมเป็นเงิน  10,000 บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

        6. กองช่าง 
      แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 
                       ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
                       6.1 ค่าเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า ขนาด 5/8 นิ้ว  จ านวน 1 เครื่อง   

  เป็นเงิน 150,000 บาท   (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้ายรายการที่ 6.1 

  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
6.2 ค่ามอเตอร์ขับชุดโคมไฟขึ้น – ลง  High Mast  จ านวน  1  เครื่อง    

  เป็นเงิน 230,000 บาท   (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้ายรายการที่ 6.2 

      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     6.3 ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสะพานเฉลิมชัย  
      เป็นเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)  รายละเอียดตาม 
      เอกสารแนบท้ายรายการที่ 6.3 
                       6.4 ค่าก่อสร้างสะพานเทศบาล 8 (สะพานก้นปึก)   
      เป็นเงิน 35,000,000 บาท  (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)  รายละเอียดตาม 
      เอกสารแนบท้ายรายการที่ 6.4 
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     6.5 ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ าถนนเพลินตา เป็นเงิน 400,000  บาท   
      (สี่แสนบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 6.5 
                       6.6 ค่าปรับปรุงถนนสมุทรเจดีย์  เป็นเงิน 2,570,000 บาท   
      (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
      รายการที่ 6.6 
                       6.7 ค่าปรับปรุงผิวจราจร  บริเวณสะพานเทศบาล 13   
      เป็นเงิน  1,764,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)   
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 6.7 
                       6.8 ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ า  ถนนนครระยอง  21   
      (พร้อมมิตร) เป็นเงิน 3,448,000 บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)   
      รายละเอียดตามเอกสารแนบ ท้ายรายการที่ 6.8 
                       6.9 ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ า ซอยแยกถนนนครระยอง 74  
      ฝั่งทิศใต้ เป็นเงิน 546,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)   
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 6.9 
                       6.10 ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ าถนนเกาะพรวด ซอย 4  
      ฝั่งทิศตะวันออก เป็นเงิน 672,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)   
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 6.10 
                       6.11 ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ าถนนยมจินดาเชื่อมถนนชุมพล   
      เป็นเงิน 116,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียด 
      ตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 6.11 
     6.12 ค่าก่อสร้างเข่ือนกันดิน  คลองสวนสาธารณะสวนศรีเมือง  
      (ช่วงที่ 1) เป็นเงิน 5,400,000 บาท  (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)   
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 6.12   
     6.13 ค่าก่อสร้างเข่ือนกันดิน  คลองสวนสาธารณะสวนศรีเมือง  
      (ช่วงที่ 2)  เป็นเงิน  10,740,000 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)   
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 6.13 
     6.14 ค่าก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ าถนนเรือนจ าและซอยแยก ซอย 2   
      (ระยะ 2) เป็นเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)   
      รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายรายการที่ 6.14 

      งานบ าบัดน้ าเสีย 
                       ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

6.15 ค่าเครื่องตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง  จ านวน 2 เครื่อง   
  เป็นเงิน 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้ายรายการที่ 6.15 

                         รวมเป็นเงิน  72,155,000 บาท (เจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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  7. กองสวัสดิการสังคม 
      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
      ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                       7.1 ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู  

  จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 102,400 บาท  (หนึ่งแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   
  รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายรายการที่ 7.1 

7.2 ค่าตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน  1 ตู้ เป็นเงิน 5,500 บาท   
  (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 7.2 

7.3 ค่าโต๊ะอเนกประสงค์  จ านวน 4 ตัว เป็นเงิน 8,000 บาท   
  (แปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 7.3 

  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
7.4 ค่าตู้เย็น  ขนาด 7 คิวบิกฟุต  จ านวน 1 ตู้  เป็นเงิน 9,400 บาท   

  (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการที่ 7.4 
                        รวมเป็นเงิน  125,300 บาท   (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  80,481,400 บาท  (แปดสิบล้านสี่แสนแปดหมื่น- 
      หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

  เหตุผล  เทศบาลนครระยองได้ด าเนินการส ารวจการใช้จ่ายเงิน 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว ปรากฏว่ามีการยกเลิกรายการ  
  จ านวน 3 รายการ ได้แก่ 1.) ค่าก่อสร้างสะพานเฉลิมชัย งบประมาณ  
  35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) ยกเลิกเนื่องจากคาดการณ์ 
  ว่าหากมีการก่อสร้างสะพานเฉลิมชัยอาจส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤติการจราจร  
  ในบริเวณดังกล่าว จึงเปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการซ่อมแซมฐานรากและ 
  ส่วนที่ช ารุดแทน 2.) ค่าจ้างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าระยอง ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง  
  จังหวัดระยอง งบประมาณ 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
  ยกเลิกรายการเนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ภาครัฐฉบับล่าสุด ท าให้แนวทางการปฏิบัติบางส่วนยังไม่ชัดเจน จึงคาดว่า 
  จะไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ  และเป็น  
  หมวดรายจ่ายที่ไม่สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ จึงเห็นควรให้ยกเลิก 
  รายการและโอนเงินงบประมาณไปด าเนินการในโครงการอื่น 3.) ค่าก่อสร้าง 
  ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ า พร้อมก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย  
  โรงฆ่าสัตว์ งบประมาณ 1,790,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  
  ยกเลิกเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างระบบบ าบัด  
  น้ าเสียโรงฆ่าสัตว์ซึ่งมีค่าความสกปรกสูงกว่าระบบบ าบัดน้ าเสียโดยทั่วไป   
  จึงมีความจ าเป็นต้องยกเลิกรายการนี้แล้วน าเงินงบประมาณไปโอนตั้งจ่าย 
  เป็นรายการใหม่เพ่ือให้สามารถก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียที่บ าบัดน้ าเสีย 
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  ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีเงินงบประมาณ  
  เหลือจ่ายอีกจ านวนหนึ่ง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,481,400 บาท   
  (แปดสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ดังนั้น เพ่ือให้การ 
  บริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด คณะผู้บริหารจึงพิจารณาให้ใช้เงิน 
  งบประมาณเหลือจ่ายจ านวนดังกล่าว โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็น 
  ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน สะพานและระบบระบายน้ า เพ่ือความสะดวก  
  ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ี  ตลอดจน 
  พัฒนาอาคารสถานที่สถานศึกษาในสังกัด และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ  
  เครื่องใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน  โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ 
  ในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) และฉบับ 
  เพ่ิมเติมแล้ว  

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

                       จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง    
       เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล    ประสงค์ที่จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมถึงญัตตินี้ ขอเชิญครับ  

  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล      
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีข้อสงสัยต้องการจะเรียนถาม 
  ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร คือในหน้าที่ 4/16  
  เกี่ยวกับงบประมาณท่ีว่างานงบบุคลากรเงินเดือนฝ่ายประจ าของ 
  กองการศึกษา จ านวน 14,400,000 บาท เห็นว่างบประมาณนี้เหลือ 
  ค่อนข้างมาก จึงต้องการจะเรียนถามท่านประธานสภาเทศบาลนครระยอง  
  ผ่านไปยังท่านผู้บริหารถึงเรื่องอัตราก าลังของบุคลากรทางการศึกษา  
  ว่าเพียงพอหรือไม่ ถึงงบประมาณจึงเหลือมากมายขนาดนี้  
  คือ จ านวน 14,400,000 บาท ขอค าชี้แจงตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาลครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถครับ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ต้องขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่าง  
  ให้ที่ประชุมได้ฟัง คือ เงินเดือนพนักงานที่เหลือท้ังหมด จ านวน 14,400,000 บาท  
  กรอบอัตราของพนักงานทั้งหมดของเทศบาลนครระยองมีจ านวนเท่าไหร่  
  ซึ่งถึงแม้จะไม่มีตัวบุคคลอยู่ก็ต้องตั้งงบประมาณไว้ เพื่อที่หากว่ามีการโอนย้าย 
  ของพนักงานเข้ามาท่ีเทศบาลนครระยอง และหากว่าเทศบาลไม่ได้  
  ตั้งงบประมาณไว้ เทศบาลก็จะไม่มีเงินเหลือจ่าย เพราะฉะนั้นทุกปีเทศบาล  
  จะต้องตั้งงบประมาณส ารองไว้ โดยตั้งงบประมาณตรงนี้ไว้ให้เต็มอัตราเลย  
  ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนครู เงินเดือนพนักงานเทศบาลนครระยองทั้งหมด 
  มีเท่าไร ตามกรอบอัตราที่ยังไม่ได้ยกเลิก คือต้องตั้งงบประมาณให้ไว้  
  ซึ่งไม่ตั้งงบประมาณไว้ไม่ได้ เพราะว่าเป็นระเบียบ แต่หลังจากตั้งงบประมาณแล้ว  
  พอช่วงใกล้ๆ สิ้นปีงบประมาณ เทศบาลจะส ารวจว่าไม่มีใครโอนย้ายมาแน่แล้ว  
  เทศบาลก็ตัดตรงนี้มาเป็นเงินเหลือจ่ายปลายปี และน ามาตั้งเพ่ือท า 
  โครงการต่าง ๆ ต่อไป กราบเรียนให้ท่านประธานสภาเทศบาล และเพ่ือน 
  สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบโดยทั่วกัน ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    ท่านต่อไป เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  ให้ท่านประธานสภาเทศบาล เปิดไปทีห่น้า 3 ข้อ 4.4 เป็นก่อสร้างระบบ 
  บ าบัดน้ าเสียโรงฆ่าสัตว์เป็นเงิน 1,750,000 บาท และให้ท่านประธานสภา 
  เทศบาล เปิดไปท่ีหน้า 5 ข้อ 3 ค่าก่อตั้งปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบ 
  ระบายน้ า พร้อมก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียโรงฆ่าสัตว์ จะเป็นงบประมาณ  
  จ านวน 1,190,000 บาท ที่ยกเลิกไป 2 งบประมาณนี้ ท าไมถึงไม่เท่ากัน 
  ผมขอให้ท่านผู้บริหารชี้แจงด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขาครับ 
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่าง  
  ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลถามเก่ียวกับค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า  
  และระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 1,750,000 บาท คืออันนั้นเป็นรายการเก่า 
  ที่เทศบาลยกเลิก เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากว่าตอนนั้น 
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  เทศบาลตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 1,750,000 บาท ระบบบ าบัดน้ าเสียนั้น 
  ท าไม่ได้เลยเนื่องจากว่าค่าน้ าเสียที่โรงฆ่าสัตว์แรงมาก และมาค านวณแล้ว 
  ปรากฏว่าไม่สามารถท าได้ คือต้องยกเลิกโครงการนี้ โอนไปตั้งจ่ายเป็น 
  รายการใหม่ และค านวณจ านวนเงินใหม่ จึงมาเป็นยอดเงินด้านซ้ายมือนี้  
  ส่วนด้านขวามือจะเป็นยอดเงินใหม่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจึงไม่เท่ากัน  
  และเม่ือเร็วๆ นี้ ทางคณะกรรมการได้มาตรวจโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล 
  นครระยอง ปรากฏว่าโรงฆ่าสัตว์ก็ได้ทักท้วงเรื่องบ าบัดน้ าเสียว่ายังไม่มี  
  และถูกบังคับให้ต้องท าด้วย ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  นายสมชาย  แสงสุขขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายสมชาย  แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ให้ความกระจ่าง แต่ผมว่าการบ าบัด 
  น้ าเสียเป็นสิ่งที่จ าเป็นมาก ไม่ทราบว่าเมื่อไรถึงจะได้ด าเนินการ เพราะเวลานี ้
  ที่ทุกแห่งที่ระบายน้ าเสียออกมาจะไม่มีการบ าบัดกันเลย น้ าที่ระบายออกมา  
  ด ามาก สภาพน้ าแย่มาก ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายอนุสรณ์  สุรนารถ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล      
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
       เขต 4 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ให้เปิดไปท่ีหน้า 11/16 ค่าปรับปรุง  

  ถนนสมุทรเจดีย์ จ านวน 2,570,000 บาท ตรงนี้ต้องการทวงถามของเดิม 
  คือว่าเคยตั้งงบประมาณไว้ 10,300,000 บาท พร้อมท่อระบายน้ าใน 
  ถนนสมุทรเจดีย์ ของใหม่โอเวอร์เลย์ปรับผิวถนนอย่างเดียวครับ  
  ประชาชนต้องการจะได้ถนนพร้อมท่อระบายน้ า เวลามีฝนตกทีไรน้ าท่วมขัง  
  ข้างทางทุกครั้ง ประชาชนฝากบอกมาว่าต้องการจะได้ท่อระบายน้ า  
  ตอนนี้ก็คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ยังไงก็ต้องโอเวอร์เลย์ แต่ว่าผมต้องการ  
  ฝากท่านประธานสภาเทศบาลทวงถามท่านผู้บริหารว่าที่ประชาชน 
  เขาต้องการ คือ ท่อระบายน้ า โดยต้องการจะให้ปรับปรุงแก้ไขไปพร้อม ๆ กัน  
  เพ่ือจะได้บรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พ่ีน้องที่สัญจรไปมาในถนนสมุทรเจดีย์  
  เพราะว่าตอนนี้ถนนก็มีผู้ใช้มาก เนื่องจากเป็นทางลัดออกบริเวณเนินพระ  
  และก็มาบริเวณปากน้ าได้ ซึ่งสะดวกข้ึน ขอฝากท่านประธานสภาเทศบาล  
  ผ่านไปยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก  
       สภา เทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
      อนุมัตโิอนเงินเหลือจ่ายและเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
                         พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ  18 ท่าน, งดออกเสียง 1 ท่าน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมตอินุมัต ิจ านวน 18  ท่าน งดออกเสียง จ านวน 1 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตใิหโ้อนเงินเหลือจ่ายและเงิน 

  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น 
  รายการใหม่ 

มติที่ประชุม   - อนุมัตโิอนเงินเหลือจ่ายและเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล     
  นครระยอง เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2560 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี ้
  หลักการ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
  จ านวน 10 รายการ เป็นเงิน 15,950,000 บาท (สิบห้าล้านเก้าแสน- 
  ห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหน้า 1/4  

              2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
      (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 3,810,000 บาท  
      (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย 
      หน้า 2/4 
     3.  เงินเหลือจ่ายและเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2560  (โอนตั้งจ่ายรายการใหม)่ จ านวน 39 รายการ  
      เป็นเงิน 80,481,400 บาท (แปดสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย- 
      บาทถ้วน) รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายหน้า 3/4 – 4/4  

                          รวมทั้งสิ้น 53 รายการ เป็นเงิน 100,241,400 บาท (หนึ่งร้อยล้าน - 
      สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
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  เหตุผล  เนื่องจากรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยังมีรายการที่ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ 
  ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30 กันยายน 2560)  
  เทศบาลนครระยองยังมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการ  
  ที่ก าหนดไว้ต่อไปอีก รวมทั้งสิ้น 53 รายการ เป็นเงิน 100,241,400 บาท  
  (หนึ่งร้อยล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น จึงมีความ 
  จ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2560 ต่อสภาเทศบาลไปอีกหนึ่งปี 

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

                      “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ  
  สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได ้
  อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งป ี

                         หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  
      ตามเงื่อนไขใน วรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
      อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
      รายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ  
      เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา 
      เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

                        กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว 
      หากไม่ได้ด าเนินการ หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้น 
      ตกเป็นเงินสะสม” 

                         จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
       งบประมาณ  พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
       จ านวน 53 รายการ  เป็นเงิน 100,241,400 บาท (หนึ่งร้อยล้านสองแสน- 
       สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินภายในปีงบประมาณ  
       พ.ศ.2561  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ประธานสภาเทศบาล    ประสงค์จะอภิปรายถึงญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
       ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอเชิญครับ  

       (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก  
ประธานสภาเทศบาล    สภา เทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
      อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

  โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมตอินุมัต ิจ านวน 19 ท่าน เป็นเอกฉันท์  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตใิห้กันเงินงบประมาณรายจ่าย  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

มติที่ประชุม   - อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล    
  นครระยอง  เพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 59 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  

  หลักการ  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ  
  สิ่งก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

     1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
      จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหน้า 1/2 
     2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
      (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน 19,032,000 บาท  
      (สิบเก้าล้านสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หน้า 2/2 
     รวมทั้งสิ้น 7 รายการ เป็นเงิน 19,982,000 บาท (สิบเก้าล้าน- 
      เก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

  เหตุผล  เนื่องจากรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซ่ึงด าเนนิการก่อหน้ีผกูพันไม่ทันภายใน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่ได้ด าเนินการขออนุมัติกันเงินต่อสภาไปแล้วนั้น   
  ปรากฏว่ายังไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ   
  พ.ศ.2560 (30 กันยายน 2560) รวม 7 รายการ  
  เป็นเงิน 19,982,000 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายการดังกล่าว  
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   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 หมวด 5 การกันเงิน 

                       “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก 
  ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งป ี              

                         หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม  
  เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี  
  ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ  
  ดังกล่าวที่ท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยน แปลง 
  สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ 
  ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

                        กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  
      หากไม่ได้ด าเนินการ  หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้น 
      ตกเป็นเงินสะสม” 

                จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
  รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ  
  สิ่งก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ เป็นเงิน  19,982,000 บาท  
  (สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน  
  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ประธานสภาเทศบาล    ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก  
        สภา เทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
      อนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมตอินุมัต ิจ านวน 19 ท่าน เป็นเอกฉันท์  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัตใิหข้ยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มติที่ประชุม   - อนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล      ต่อทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ  

   (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม วันนี้สภา  
        เทศบาลนครระยอง ไดป้ระชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว  

  ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา  
  เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน 
  ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   
 

(ปิดประชุมเวลา 15.00น.) 
 
 

            (ลงชื่อ)         นายสุธน  ซื่อประเสริฐ        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)          อนสุรณ์  สรุนารถ            ประธานตรวจรายงานการประชุม  
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)          

                                        (ลงชื่อ)   ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์      กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงชื่อ)      ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

         (ลงชื่อ)      พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์       กรรมการและเลขานุการ  
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    ตรวจรายงานการประชุม  
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            (ลงชื่อ)                                           ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม                  

                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
            

                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    

                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
 

 

 
 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


