
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 5/2560 

วันที่  28  กันยายน  2560 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
5. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
6. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
7. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
10. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
11. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี                        (ลากิจ)   
2. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล                (ลากิจ) 
3. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล                             (ลากิจ) 
4. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล       (ลาป่วย) 
5. นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล       (ลากิจ) 
6. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล       (ลาป่วย)  
7. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล       (ลากิจ) 
8. นางวรกมล   ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล        (ลาป่วย)  
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9. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล       (ลาป่วย)  
10. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล        (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
3. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
5. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7. นายชนินทร์ จันทน์ขาว รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
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. นายปิยะ เพ็งเรือง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
29. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
30. นางสาววัชรีย ์ ชิตเจริญ นักวิชาการคลัง 
31. นายป้องคุณ  สุวรรณพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
32. นางจุไรวรรณ สมานสินธุ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
33. นางสาวอรทัย ศรีพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
34. นางสาวอุษณีย์ โสธนะ นักทรัพยากรบุคคล 
35. นางสมฤดี รัตนวิจิตร นักประชาสัมพันธ์  
36. นางสาวปริศนา สิริวัฒน์เจริญ นิติกร 
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37. นางสาวปิยะนุช พ่วงความสุข  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
38. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
39. นางสาวอ าไพ ชวนสินธุ ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
40. นางสาวปิยะรัตน์ สัจจาธรรม เจ้าพนักงานธุรการ  
41. นางสาวสุนิสา บุญฤทธา เจ้าพนักงานธุรการ 
42. นางอินทิราณี วันทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
43. นางวลัยพร  ธนสินทว ี เจ้าพนักงานธุรการ 
44. นางพรณิชา สุตภักดิ์  เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องชาวเทศบาลนครระยอง  วันนี้เป็นการประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล        สภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2560  

  ครั้งที่ 5/2560 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญ 
  ท่านประธานสภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธาน 
  ในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                  ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 
        นายกเทศมนตรี ท่านหวัหน้าส่วนราชการ ท่านสือ่มวลชน  และผู้เข้าร่วม 

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5/2560 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   วันนี้ผมมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้สภาเทศบาลแห่งนี้ได้รับทราบ คือ จังหวัดระยอง   

  ได้เชิญชวนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี พร้อมทั้งฝ่าย 
  บริหารทุกท่าน รวมถึงพนักงานเทศบาล ข้าราชการทุกท่าน และพ่ีน้อง 
  ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยองหรือในจังหวัดระยอง ร่วมสมัครเป็น 
  จิตอาสาเพ่ือช่วยงานในพิธีวางดอกไม้จันทน์พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ  
  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะมีข้ึนในวันที่ 26 ตุลาคม 2560  
  ณ สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง สมัครได้ท่ีอ าเภอเมืองระยอง ตั้งแต่วันนี้  
  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยน าบัตรประชาชนของท่านไปสมัครได้เลย    
  ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม      - รับทราบ    
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3  
                         ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  
                        และสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันที่ 21  
                        กันยายน 2560 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3/2560  

  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี  
  พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  
  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน  

นางอ าไพ  วงเวียน  - ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่เคารพ และคณะผู้บริหาร ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 1 ขออนุญาตแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  
  หน้าที่ 11  ในข้อความที่ดิฉันพูดเอง คือนับจากบรรทัดสุดท้ายขึ้นไปบรรทัดที่ 6  
  จากข้อความว่า และก็ไปเบรกรถกันอยู่ตรงนั้น ซึ่งค าว่าเบรคที่ถูกต้องนั้น 
  จะต้องสะกดด้วย ค จึงขอแก้ไขเป็น และก็ไปเบรครถกันอยู่ตรงนั้น  
  ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นางอ าไพ  วงเวียน เชิญท่านสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลท่านต่อไป  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
        ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
      เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
        สมัยที ่3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  

  และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560  
  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  สมัยประชุมสามัญ   
                                              สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันที่ 15  

  กันยายน 2560 และสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560  
  ครั้งที่ 4/2560เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 
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ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาล    ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

  เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อ 
  สภาเทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   
  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี ้

  หลักการ   ขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   
  ฉบับที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 หมวดค่าครุภัณฑ์   
  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 6 รายการ  เป็นเงิน 21,420,000 บาท   
  (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

  เหตุผล  เนื่องจากรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 ประจ าปี 
  งบประมาณ  พ.ศ. 2560 เพ่ิงได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้  
  ท าให้ ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน ปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2560 (30 กันยายน 2560) ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นต้อง  
  ขออนุมัติกันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 จ านวน 6 รายการ   
  เป็นเงิน 21,420,000 บาท  (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)   
  ต่อสภาเทศบาลไปอีกหนึ่งปี   ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
  การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3   
  พ.ศ. 2558  หมวด 5 การกันเงิน 

                      “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ  
  สิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก 
  ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งป ี

                         หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  
      ตามเงื่อนไขใน วรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 
      อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความ จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
      รายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ  
      เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา 
      เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี   
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     กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  
      หากไม่ไดด้ าเนนิการ หรือมีเงนิเหลือจ่ายจากเงินดงักล่าว ใหเ้งินจ านวนนั้น  
      ตกเป็นเงินสะสม ” 

       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติกันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   
       ฉบบัท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ  
       สิง่ก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ เป็นเงิน 21,420,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้าน- 
       สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)  เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินภายในปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2561  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล    ประสงค์จะอภิปรายถึงญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณ  

  รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
       ขอเชิญครับ  

       (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก  
        สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร  
      อนุมัติกันเงิน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 1 4 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 14 ท่าน เป็นเอกฉันท์  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้อนุมัติให้กันเงินเทศบัญญัติ 

  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

มติที่ประชุม   - อนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
                       พ.ศ. 2558 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อ 

  สภาเทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  หมวดค่าที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้   
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  หลักการ   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  จ านวน 1 รายการ  ดังนี้ 

               กองช่าง 
  แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 

                        งบลงทุน/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 2,389,000 บาท    

  (สองล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบท้าย 
  เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครระยองได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  รายการค่าก่อสร้างซุ้ม 
  เฉลิมพระเกียรติ  จ านวน 3 จุด งบประมาณ 2,389,000 บาท  
  (สองล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   โดยเทศบาลได้ด าเนินการ 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีการทาง 
  อิเล็กทรอนิกส์  โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ประเทืองไทย  เป็นผู้ชนะการ 
  ประกวดราคา ในวงเงินงบประมาณ 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสน- 
  ห้าหมื่นบาทถ้วน)  แต่เทศบาลได้ชะลอการลงนามในสัญญาจ้างกับ 
  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ประเทืองไทย เนื่องจากส านักพระราชวังออกประกาศ  
  เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  
  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  สวรรคต  ลงวันที่ 13  
  ตุลาคม 2559  เทศบาลจึงเห็นสมควรให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติและตราสัญลักษณ์ประจ าพระองค์ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ - 
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ    บดินทรเทพยวรางกูร 

               ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  
  “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน   
  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” 

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง     
      เพ่ือที่เทศบาลจะได้ ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
       ต้องขอกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล เนื่องจากว่างบประมาณรายจ่าย 
       เพ่ิมเติมฉบับดังกล่าวที่สภาเทศบาลนครระยองได้อนุมัติไปแล้ว และเทศบาล 
       นครระยอง  ได้ประกวดได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากว่า รัชกาลที่ 9  
       คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ทรงสวรรคต  
       ตอนนี้การสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรตจิึงคงต้องเปน็ในรปูแบบของรัชกาลท่ี 10  
       ซึ่งทางดา้นรูปแบบก็ยังไม่ค่อยแนช่ัด โดยต้องรอความแนช่ัดจาก  
       ส านักพระราชวังว่า ตราสัญลักษณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ จะเป็นรูปแบบใด  
       จึงตอ้งน าเรื่องดังกล่าวนีข้อสภาเทศบาลนครระยองอนมัุติ เพ่ือขอแก้ไข  
       รายละเอียดในโอกาสข้างหนา้ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล    ประสงค์จะอภิปรายถึงญัตติเรื่องขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดค่าท่ีดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง ขอเชิญครับ 

       (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติจาก  
        สภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร  
      อนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2558 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 1 4 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 14 ท่าน เป็นเอกฉันท์  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดค่าท่ีดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง  

มติที่ประชุม   - อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2558 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล      ต่อทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ   

  กึกก้องสวัสดิ์  

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์  - ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  

  เรื่องน้ าไหล ไฟสว่าง ทางดี เรื่องท่ี 1  คือ ผมต้องการให้เทศบาลไปดูแล 
  แก้ไขเก่ียวกับคลองขุดบริเวณหลังโรงเรียน หรือข้างเมรุวัดโขดใต้  
  เพราะในคลองน้ าแห้งท าให้มีกลิ่นเหม็น จึงต้องการจะให้เทศบาลไปท าการ  
  ขุดลอกคลอง เรื่องท่ี 2 ถนนท่าบรรทุกตรงทางโค้งตรงข้ามกับร้านอาหาร 
  สวนอีสาน ทางที่จะไปแยกนางยักษ์ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของทางหลวงชนบท 
  หรือไม่ ต้องการให้เป็นถนนลาดยางหรือหินหยาบๆ และต้องการให้มีกองหินลูกรัง 
  ตรงหัวสะพาน เพื่อป้องกันเวลาที่รถอุบัติเหตุหรือลื่นจะได้ไม่ตกลงไปในคลอง  
  และตรงสี่แยก PMY ที่ปรับปรุงทาสีเลนใหม่แล้ว ประชาชนขอขอบคุณ 
  ท่านผู้บริหาร เนื่องจากมีความสะดวกในการจราจรมากข้ึน เรื่องท่ี 3 จุดตรง 
  สี่แยกหลังวัดป่าประดู่ ที่จะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปทางโรงพยาบาลระยอง ต้องการ 
  ให้ปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ือให้สะดวกในการเลี้ยวซ้ายขึ้นได้ และรถสามารถวิ่ง  
  สวนทางกันได้สะดวกข้ึน 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล     เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไป  

       (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม วันนี้สภา 
        เทศบาลนครระยอง ได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว  

  ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา  
  เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน 
  ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ   
 

(ปิดประชุมเวลา 14.30น.) 
 
 

            (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 

 

 
 
 


