
  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี  ๒๕๖5 

วันศุกร์ที ่19 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา  
............................................................................... 

ผู้มาประชุม 
๑. นายนพพร  ยี่ม ี   ประธานสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๒. นายนรสิงห์  อรรถธรรม  รองประธานสภาเทศบาลต าบลรัษฎา  
๓. นายกันตพัฒน์   พิสิฐคุณานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๔. นางสาวจุฑารัตน์  สินธุ์ประดิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๕. นายเจริญ  แซ่อ๋อง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๖. นายไตรศักดิ์   ตันกูล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๗. นายธีระ    พุ่มช่วย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๘. นายบุญช่วย  เกิดทรัพย ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๙. นายปัญญา  แซ่อ๋ึง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๑๐. นายภักดี   ขวัญรอด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๑๑. นายฤทธาคนี   ลีลานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๑๒. นางสาวสาธิญา  แจ่มจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา       

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
๒. นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
๓. นายภีระพงศ์   พิสิฐคุณานนท์  รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
๔. นายปิยะ    สีดอกบวบ  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
๕. นายปรีชา     ใจอาจ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
๖. นางจันทิพย ์ ยิ่งด านุ่น   ปลัดเทศบาลต าบลรัษฎา 
๗. นายธนภัท  ประทีป ณ ถลาง  รองปลัดเทศบาลต าบลรัษฎา 
๘. นายณรงค ์  หะนุกูล   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๙. นางสาวสุบงกช ตู้หิรัญมณ ี  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
๑๐. นายภูวิศ  เพชรขาว  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๑๑. นางศิริโสภา บูรณะศักดิ์สกุล  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๒. นายนพดล  แก้วมหิทธิ์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๓. นางศิวนาถ  เหมพิจิตร  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๔. นางขนิษฐา  เจียมสกุล  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๑๕. นางสาวนวรัตน์ ยอดเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
๑๖. นางจรรยารัตน์ ติ๋วสกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๑๗. นางกรกันยา โกมลมน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๘. นางสาวปาริฉัตร ด้วงตุด   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๙. นางสาวฟารีดา หมัดบิลเฮด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒๐. นางสาวธัญญาภรณ์ เสียงเสนาะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

/นางระพีพร... 
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21. นางสาวสุภาวด ี รอดกสิกรรม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
22. นางระพีพร  เพ็งจันทร์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
23. นายณัฐพล  ณ ตะกั่วทุ่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
24. นางสาวจิตรลดา ณ นคร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
25. นางสาวนวพรรณ พรายพรรณ  ผู้สื่อข่าว สวท.ภูเก็ต 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น. 
นายภูวิศ  เพชรขาว - บัดนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา ได้ลงชื่อและเข้าร่วม           
เลขานุการสภาฯ ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญ นายนพพร ยี่มี ประธานสภา

เทศบาลต าบลรัษฎา ประธานในที่ประชุม ด าเนินการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลรัษฎา  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 - ขอกราบเรียนเชิญครับ 
นายนพพร  ย่ีมี   - เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกสภาฯ   
ประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา           

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖5 นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
     1.1 ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2565 ก าหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
    บุคลากรประจ าปี 2565 ณ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ โฮเทล ภูเก็ต 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
นายนพพร  ย่ีมี   -  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖5  
ประธานสภาฯ   เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖5 
    -  เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมในคราวถัดไป -    
มติที่ประชุม   -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายนพพร  ย่ีมี   -  ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภาฯ   งบประมาณ ๒๕๖6 (ส านักปลัดเทศบาล) 

๓.๑ ในวาระท่ี ๒ แปรญัตติ 
 - ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยที่                
 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕65 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม ๒๕65 เพ่ือพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕66 ในวาระ            
ที่ ๑ ขั้นรับหลักการ แห่งร่างเทศบัญญัติฯ ซึ่งที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้นะครับ 
ได้มีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ตั้งแต่วันที่  9– 11 สิงหาคม 
2565 เวลา 08. 0-17. 0 น.และได้รับหลักการ เมื่อเวลา 10.45 น. 
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยที่   ครั้งที่ 2 
ประจ าปี ๒๕65 เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕66 ในวาระที่  ๒ คือ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ 
-  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ 
 

/นายกันตพัฒน์... 
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นายกันตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
ประธาน คกก.แปรญัตติฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกันตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ สมาชิกสภาฯ 
              เขต ๒ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลรัษฎา ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ในคราวประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖5 เมื่อวันที่ 9 
สิงหาคม ๒๕๖5 และที่ประชุมมีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ตั้งแต่วันที่ 9 – ๑1 สิงหาคม ๒๕๖5 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๗.๓๐ น.นั้น 
บัดนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยไปแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ
ผู้บริหารเสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด   

    -  รายละเอียดขออนุญาตให้เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได้น าเรียน
    ชี้แจงครับ 
นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาต ขอเชิญเลขาฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 
ประธานสภาฯ   
น.ส.จุฑารัตน์ สินธุ์ประดิษฐ์  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการ คกก.แปรญัตติ ฯ ดิฉันนางสาวจุฑารัตน์ สินธุ์ประดิษฐ์ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
    ขอสรุปและรายงานผลการพิจารณาแปรญัตติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 
    - ไม่มีผู้แปรญัตติ  และไม่มีการแก้ไข 
 ๒.บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 
    - ไม่มีผู้แปรญัตติ  และไม่มีการแก้ไข 
  ๓.รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
    - ไม่มีผู้แปรญัตติ  และไม่มีการแก้ไข 
  ๔.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 
 ข้อ ๑ – ๗ 
    - ไม่มีผู้แปรญัตติ  และไม่มีการแก้ไข 

 ๕.ประมาณการรายรับ 
    - ไม่มีผู้แปรญัตติ  และไม่มีการแก้ไข 
 ๖.ประมาณการรายจ่าย 
    - ไม่มีผู้แปรญัตติ  และไม่มีการแก้ไข 
 ๗.รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
    - ไม่มีผู้แปรญัตติ  และไม่มีการแก้ไข 
  มติของคณะกรรมการแปรญัตติ 

  -  มีมติเห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 เดิมไว้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ไม่มีการ
สงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ดังนั้นจึงบันทึก
ไว้เป็นหลักฐาน และเสนอต่อประธานสภาฯ เพ่ือพิจารณาในวาระที่ ๒ และ
วาระท่ี ๓  ต่อไป  

นายนพพร  ย่ีมี -  เมื่อวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ผมก็จะขอผ่าน 
ประธานสภาฯ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๓ ขั้นลงมตินะครับ 

/3.2 ในวาระ... 
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๓.๒ ในวาระท่ี ๓ ลงมติ  
    -  ตามระเบียบไม่มีการอภิปรายนะครับ   ผมก็จะขอมติที่ประชุม 
    -  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6   
นายภูวิศ  เพชรขาว -  มีมติเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายนพพร  ย่ีมี - สรุปมติที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑1 เสียง งดออกเสียง 1  
ประธานสภาฯ   เสียง ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    ๒๕๖6  
มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง              

ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 4.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ 2565 โครงการที่
อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ  
(ข้อ 59 วรรคหนึ่ง) จ านวน 2 โครงการ (กองคลัง) 

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ       
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบล 

รัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ 2565 
................................................................ 

หลักการ 
  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 มีโครงการ            
ที่อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ 

เหตุผล 
  ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 มีโครงการที่อยู่ในหมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ข้อ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้อง
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 
 

/นายกฯ... 



    
หน้า ๕ 

 

  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือให้
สภาเทศบาลต าบลรัษฎาได้ให้ความเห็นชอบกันเงินโครงการที่อยู่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 2 
โครงการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 

     ลงชื่อ           นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
 



  

              

รายละเอียดโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 

กรณีขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) ข้อ 59 วรรคแรก 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน เหตุผลและความจ าเป็น หมายเหตุ 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป       

  งานบริหารทั่วไป       

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

1 โครงการจัดซื้อที่ดิน     30,000,000.00  เพ่ือตอบสนองและรองรับการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2565 (สป.) 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

  งานก่อสร้าง       
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
2 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะชุมชนประชาอุดม         400,000.00  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ปีงบประมาณ 2565 (ช่าง) 
  หมู่ที่ 1       

รวมทั้งหมด 2 โครงการ  30,400,000.00      

หมายเหตุ  1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 

หมวด 5 การกันเงินข้อ 59 ดังนี้    

             ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   

             หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขวรรคหนึ่ง ให้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 

หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  
             กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
 



  

นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้กันเงิน

 โครงการที่อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 จ านวน 2 โครงการ 

นายภูวิศ  เพชรขาว -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ใใหก้ันเงินโครงการที่อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประธานสภาฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 
2 โครงการ 

มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้กันเงินประจ าปีงบประมาณ 2565 โครงการที่อยู่ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ (ข้อ 59 วรรคหนึ่ง) จ านวน 
2 โครงการ (กองคลัง) 

  

 4.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการดัดแปลงต่อ
เติมรถยนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 200,000 บาท  
(ส านักปลัดเทศบาลฯ) 

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ยี่มี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ       
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบล 
 รัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
 รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ........................................................... 
หลักการ 

   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม    
ฉบับที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป หมวดงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ค าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
  1.โครงการดัดแปลงต่อเติมรถยนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
 งบประมาณ 200,000 บาท 
 
 

/เหตุผล... 



    หน้า ๘ 

 

   เหตุผล 
  เนื่องจากรายการในครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด จึงไม่
สามารถด าเนินการได้ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ท าให้คุณลักษณะพ้ืนฐานและราคากลาง 
มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย เพ่ือจัดจ้างโครงการดัดแปลงต่อเติมรถยนต์เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256  หมวด 4 ข้อ  0 
“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้
กันเงิน หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน” 
  จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป 
   ลงชื่อ         นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 

(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการดัดแปลงต่อเติมรถยนต์เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 200,000 บาท 

นายภูวิศ  เพชรขาว -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการดัดแปลงต่อเติม

รถยนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 200,000 บาท 
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

ฉบับท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการดัดแปลงต่อเติมรถยนต์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 200,000 บาท (ส านักปลัดเทศบาลฯ) 

 4.3 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเป็น
 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลรัษฎา 
 (กองสาธารณสุขฯ) 
นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  

/นายนพพรฯ... 



    หน้า ๙ 

 

นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ                   
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรี

ต าบลรัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
เพ่ือเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลรัษฎา 

........................................................... 
หลักการ 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง            
การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในแต่ละ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภา
มอบหมาย จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 

เหตุผล 
ด้วย เทศบาลต าบลรัษฎามีค าสั่ง ที่  620/2564 เรื่องยกเลิกและ

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โดยค าสั่งดังกล่าวสมาชิกสภา
เทศบาลจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 16 ตุลาคม 2565เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลรัษฎา จึงขอความ
เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลรัษฎาจ านวน ๒ คน ต่อไป 
  จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลรัษฎา เพ่ือให้ความเห็นชอบ
คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลรัษฎา  

          ลงชื่อ           นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี  - ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอ รายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลรัษฎา ครับ 
 - ขอเชิญ สท.ฤทธาคนี  ลีลานนท์  ครับ 
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์   - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายฤทธาคนี ลีลานนท์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

ขอเสนอชื่อ นายไตรศักดิ์ ตันกูล และ นางสาวจุฑารัตน์ สินธุ์ประดิษฐ์ ครับ 
นายนพพร  ย่ีมี - ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน ครับ 
ประธานสภาฯ - มีผู้รับรองถูกต้อง 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
 - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ            

ให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลรัษฎา             
มีจ านวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย 

 
/1. นายไตรศักดิ์... 



    หน้า ๑๐ 

 

๑. นายไตรศักดิ์   ตันกูล 
๒. นางสาวจุฑารัตน์  สินธุ์ประดิษฐ์   

มติที่ประชุม  -  มีมติ เห็นชอบ ให้นายไตรศักดิ์  ตันกูล และนางสาวจุฑารัตน์  สินธุ์ประดิษฐ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลรัษฎา (กองสาธารณสุขฯ) 

4.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า                 
ค.ส.ล. บริเวณด้านหลังหมู่บ้านซิตี้โฮม หมู่ที่ 3 (กองช่าง) 

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ                   
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรี

ต าบลรัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณด้านหลังหมู่บ้านซิตี้โฮม หมู่ที่   

........................................................... 
หลักการ 

  กองช่างเทศบาลต าบลรัษฎา ขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณด้านหลังหมู่บ้านซิตี้โฮม หมู่ที่   
งบประมาณ 100,000 บาท (หนี่งแสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
  เนื่องจากมีประชาชนในพ้ืนที่ ได้ เขียนค าร้องแจ้งให้ เทศบาลฯ 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ ากัดเซาะก าแพงบ้านท าให้บ้านได้รับความเสียหาย             
ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นล ารางสาธารณประโยชน์ เมื่อฝนตกในพ้ืนที่จะเป็น
ช่องทางรับน้ าท าให้น้ ามีปริมาณมากส่งผลให้เกิดปัญหาน้ ากัดเซาะไหลเข้า
ก าแพงคอนกรีต หากปล่อยทิ้งไว้ จะท าให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข (1) ให้กระท า
ได้เฉพาะกิจการซึ่ งอยู่ ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 

/ซึ่งโครงการ... 



    หน้า ๑๑ 

 

  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบทวนครั้งที่ 1 (เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  

  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณด้านหลังหมู่บ้านซิตี้ โฮม หมู่ที่    
งบประมาณ 100,000 บาท (หนี่งแสนบาทถ้วน) 
        ลงชื่อ           นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 

(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน

สะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณด้านหลังหมู่บ้านซิตี้โฮม 
หมู่ที่    

นายภูวิศ  เพชรขาว -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างราง              
ประธานสภาฯ ระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณด้านหลังหมู่บ้านซิตี้โฮม หมู่ที่    
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ใหใ้ช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 

บริเวณด้านหลังหมู่บ้านซิตี้โฮม หมู่ที่ 3 (กองช่าง) 
    
 4.5 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนไฟฟ้าสาธารณะส่วนกลาง หมู่บ้าน
  ดุสิตบุรี หมู่ที่ 6 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (กองช่าง) 
นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ                   
รองนายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรี
    ต าบลรัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนไฟฟ้าสาธารณะ
    ส่วนกลางหมู่บ้านดุสิตบุรี หมู่ที่ 6 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
    ภูเก็ต 

........................................................... 
หลักการ 

  กองช่าง เทศบาลต าบลรัษฎา ขอความเห็นชอบรับโอนไฟฟ้า
สาธารณะส่วนกลางหมู่บ้านดุสิตบุรี  หมู่ที่ 6 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต   

/เหตุผล... 



    หน้า ๑๒ 

 

เหตุผล 
  ด้วยบริษัททรัพย์สมนาม พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด โดยนายสมชาติ สมนาม 
กรรมการบริษัทฯ และตัวแทนลูกบ้าน ประกอบด้วย ประธานและกรรมการ
ชั่วคราว นิติบุคคลหมู่บ้านดุสิตบุรี ขอส่งมอบไฟฟ้าสาธารณะส่วนกลาง จ านวน
มิเตอร์ไฟฟ้า 11 เครื่อง พร้อมโคมไฟฟ้าทั้งหมดให้เทศบาลต าบลรัษฎาเป็น
ผู้ดูแลซ่อมแซม 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25 5 หมวด 2 การจัดหา ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศ
พัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไข
หรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ
นั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือให้
สภาเทศบาลต าบลรัษฎา ได้ให้ความเห็นชอบในการรับโอนไฟฟ้าสาธารณะ
ส่วนกลางหมู่บ้านดุสิตบุรี หมู่ที่ 6 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
       ลงชื่อ           นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 

(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ รับโอนไฟฟ้า

สาธารณะส่วนกลางหมู่บ้านดุสิตบุรี หมู่ที่ 6 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 

นายภูวิศ  เพชรขาว -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมมีต ิอนุมัติ เห็นชอบ รับโอนไฟฟ้าสาธารณะส่วนกลาง 
ประธานสภาฯ หมู่บ้านดุสิตบุรี หมู่ที่ 6 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
มติที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ รับโอนไฟฟ้าสาธารณะส่วนกลางหมู่บ้านดุสิตบุรี หมู่ที่ 6 

ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (กองช่าง) 

4.6 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะหมู่บ้านเทพสตรี หมู่ที่ 3 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต (กองช่าง) 

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 

/นายภีระพงศ์... 



    หน้า ๑๓ 

 

นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ                   
รองนายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรี 
    ต าบลรัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนสาธารณูปโภคและบริการ
    สาธารณะหมู่บ้านเทพสตรี หมู่ที่   ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

 ........................................................... 
หลักการ 

  กองช่าง เทศบาลต าบลรัษฎา ขอความเห็นชอบรับโอนสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะ หมู่บ้านเทพสตรี หมู่ที่   ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต   

เหตุผล 
  ด้วยบริษัท ซี.บี. เอสเตท จ ากัด จ ากัด แจ้งความประสงค์โอนบัญชี
ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ให้เทศบาลต าบลรัษฎา
เป็นผู้ดูแล ตามรายละเอียดดังนี้ 
1.โฉนดที่ดินถนน (ทางสาธารณะ) 6 สาย ได้แก่ที่ดินเลขที่ 1 864, 54 78, 
54 81, 92842, 92850, 92860 
2.โฉนดที่ดินสวนสาธารณะ 2 แห่ง ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 54 42, 54 80 
 .โฉนดที่ดิน 2 แห่ง (ที่ตั้งบ่อบาดาล) ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 54 62, 
54 79  
4.ไฟส่องสว่าง 2 มิเตอร์ ได้แก่หมายเลข 020008525646, 
020008541777  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25 5 หมวด 2 การจัดหา ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศ
พัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไข
หรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ
นั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือให้
สภาเทศบาลต าบลรัษฎา  ได้ให้ความเห็นชอบในการรับโอนสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะ หมู่บ้านเทพสตรี หมู่ที่   ต าบลรัษฎา  อ าเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต   
                 ลงชื่อ           นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 

(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

 

นายนพพร  ยี่มี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ ในการรับ

โอนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ หมู่บ้านเทพสตรี หมู่ที่    
นายภูวิศ  เพชรขาว -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ในการรับโอนสาธารณูปโภคและบริการ 
ประธานสภาฯ สาธารณะ หมู่บ้านเทพสตรี หมู่ที่   ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด

ภูเก็ต 
/มติที่ประชุม... 



    หน้า ๑๔ 

 

มติที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ในการรับโอนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ หมู่บ้าน
เทพสตรี หมู่ที่ 3 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (กองช่าง) 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ   
นายนพพร  ย่ีมี  -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎาครับ 
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ และ ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ   ทุกท่าน  กระผมนายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา                
    ผมขอสอบถามเรื่องการขอที่ดิน 678 ไร่ ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ            
    ผมฝากติดตามด้วยนะครับ และในวันที่ 10 กันยายน 2565 จะมีงานเลี้ยง
    มุทิตาจิตให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการและมีข้าราชการที่ได้โอนย้าย 
    ก็ขอเชิญทุกท่านด้วยครับ        
นายนพพร  ย่ีมี  -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลฯ ครับ 
นายภูวิศ  เพชรขาว - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าสว่นราชการ และ 
เลขานุการสภาฯ   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายภูวิศ  เพชรขาว หัวหน้าส านัก
    ปลัดเทศบาลฯ ขออนุญาตชี้แจงครับ เรื่องการขออนุญาตใช้ที่ดิน ที่ได้ขอไป
    ยังกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอนนี้คาดว่าเอกสารน่าจะถึง
    กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ 
นายนพพร  ย่ีมี  -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญนายฤทธาคนี  ลีลานนท์  ครับ 
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าสว่นราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายฤทธาคนี  ลีลานนท์ สมาชิกสภา
    เขต ๒ ผมขอหารือเรื่องไฟฟ้าสาธารณะดับ  ผมขอฝากว่าเมื่อได้รับแจ้ง หรือ
    ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ ให้เร่งด าเนินการแก้ไขให้รวดเร็ว 
    บางครั้งแจ้งไปได้รับการซ่อมแซมล่าช้า และมีประเด็นตกหล่น เนื่องจาก
    แสงสว่างในพ้ืนที่สาธารณะมีความจ าเป็น เพราะเป็นความปลอดภัยในชีวิต
    และทรัพย์สินครับ ขอบคุณครับ 
นายนพพร  ย่ีมี  -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -   ขอเรียนเชิญรองภาวัต  ศุภสุวรรณ ครับ 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ                 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

ผมขออนุญาตชี้แจงนะครับ  เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่เคยนิ่งนอนใจ ก็จะมี
งานกระจายงานและติดตามงานตลอด ถ้าฝนตกก็ท าไม่ได้ ผมเองก็ติดตามให้
ตลอดครับ แจ้งปัญหาเข้ามาเลยครับ เรายินดีที่จะแก้ไขให้ ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ย่ีมี  -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญนางสาวสาธิญา  แจ่มจันทร์  ครับ 
นางสาวสาธิญา  แจ่มจันทร์    - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าสว่นราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ดิฉันนางสาวสาธิญา  แจ่มจันทร์  สมาชิกสภา
    เขต 1 ได้รับแจ้งจากประชาชน เรื่องน้ าท่วมขังบริเวณหมู่บ้านศุภาลัยฮิลล์ 
 

/และหมู่บ้าน... 



    หน้า ๑๕ 

 

    และหมู่บ้านณัฐกมล ท าให้ก าแพงบ้านพังเสียหาย อยากให้เข้าไปตรวจสอบ
    ทางระบายน้ าให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ                              
นายนพพร  ย่ีมี  - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   - ขอเรียนเชิญกองช่างครับ 
นายณรงค์ หะนุกูล  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง  กระผม นายณรงค์ หะนุกูล ผู้อ านวยการกองช่าง ในส่วนเรื่องเรียนเมื่อได้รับ
    แจ้ง หากไม่ติดปัญหาพ้ืนที่ ก็เร่งด าเนินการแก้ไขให้ตลอดครับ ขอบคุณครับ 
นายนพพร  ย่ีมี  - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   - ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลในวันนี้นะครับ  
    ณ โอกาสนี้ ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยสามัญ  สมัยที่   
    ครั้งที่ 2 ประจ าปี  ๒๕65  สวัสดีครับ 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
 

  ลงชื่อ...............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายภูวิศ  เพชรขาว) 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 

 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

    ลงชื่อ................................................ประธานคณะกรรมการ 
             (นายฤทธาคนี  ลีลานนท์) 
 

 ลงชื่อ..............................................กรรมการ 
       (นางสาวสาธิญา  แจ่มจนัทร์) 
 

 
    ลงชื่อ................................................กรรมการและเลขานุการ 
         (นางสาวจุฑารัตน์  สินธุ์ประดิษฐ์) 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 


