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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา “สมัยสามญั  สมยัแรก” วันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ 1 
ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที ่๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายนพพร  ยี่ม ี   ประธานสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๒. นายนรสิงห์  อรรถธรรม  รองประธานสภาเทศบาลต าบลรัษฎา  
๓. นายกันตพัฒน์   พิสิฐคุณานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๔. นายเจริญ  แซ่อ๋อง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๕. นายไตรศักดิ์   ตันกูล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๖. นายบุญช่วย  เกิดทรัพย ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๗. นายปัญญา  แซ่อ๋ึง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๘. นายภักดี   ขวัญรอด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๙. นางสาวสาธิญา  แจ่มจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา       

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางสาวจุฑารัตน์  สินธุ์ประดิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา (ลาป่วย) 
๒. นายธีระ    พุ่มช่วย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา (ลาป่วย) 
๓. นายฤทธาคนี   ลีลานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา (ลาป่วย) 

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. นางจรรยารัตน์ ติ๋วสกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๑๖. นางสาวศศิธร หนูน้อย   นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ 
๑๗. นางสาวชลดา รัตนประดิษฐ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน 

 
/18.นายวิศรุตฯ... 
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๑๘. นายวิศรุต  รัตนวิก   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๙. นางสาวปาริฉัตร ด้วงตุด   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒๐. นายนิติวุฒิ  ณิชากรพงศ ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒๑. นางสาวฟารีดา หมัดบิลเฮด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒๒. นางสาวธัญญาภรณ์ เสียงเสนาะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๓. นางสาวสุภาวดี รอดกสิกรรม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๔. นางระพีพร  เพ็งจันทร์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๕. นายณัฐพล  ณ ตะกั่วทุ่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๖. นายณรงค์ศักดิ์ แสงลีลา   แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต 

 
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   - เรียนทา่นนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาฯ  รองนายกเทศมนตรีฯ  หัวหน้า  
ประธานสภาฯ ส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ณ โอกาสนี้ ผมขอเปิดการ

ประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
๒๕๖5 นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
    ๑.๑  ประกาศเทศบาลต าบลรัษฎา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล   
    รัษฎา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2565 
    -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศ      
นายภูวิศ  เพชรขาว  -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
เลขานุการสภาฯ และผู้มีเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายภูวิศ เพชรขาว เลขานุการสภาฯ              

ขออ่านประกาศดังนี้        
ประกาศเทศบาลต าบลรัษฎา 

เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี ๒๕๖5 

  ตามประกาศสภาเทศบาลต าบลรัษฎา ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖5 ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
๒๕๖5 แห่งสภาเทศบาลต าบลรัษฎาไว้ ตั้งแต่วันที่ ๑ – 30 สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖5 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)                     
พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๒๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยสามัญ   
สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖5  มีก าหนด 30  วัน 
 

/จึงประกาศ... 
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  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    
  ประกาศ ณ วันที่  4 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖5 
     ลงชื่อ           นพพร  ยี่มี 

(นายนพพร  ยี่มี) 
   ประธานสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 

๑.๒  แนะน าตัวพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) จ านวน 2 ราย 
      1.2.1 นายธนภัท  ประทีป ณ ถลาง รองปลัดเทศบาลต าบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี   - ขอเชิญท่านรองปลัดเทศบาลฯ ครับ 
ประธานสภาฯ    
นายธนภัท  ประทีป ณ ถลาง - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
รองปลัดเทศบาลต าบลรัษฎา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายธนภัท  ประทีป ณ ถลาง ต าแหน่ง 

รองปลัดเทศบาลต าบลรัษฎา โอน(ย้าย) มาบรรจุสังกัดเทศบาลต าบลรัษฎา 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ขอปฏิญาณตนต่อสภาเทศบาลต าบลรัษฎา
ดังต่อไปนี้ 
1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเพียร วิริยะ อุตสาหะ และด้วย

ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เทศบาลต าบลรัษฎามีความ
เจริญก้าวหน้า 

2. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น มุ่งมั่น ในหลักจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี และ
มาตรฐานจริยธรรมส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลรัษฎา 

  1.2.2 นางสาวศศิธร   หนูน้อย     นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ 
นายนพพร  ย่ีมี   - เชิญพนักงานเทศบาลกล่าวค าปฏิญาณตน  
ประธานสภาฯ    
นางสาวศศิธร   หนูน้อย  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านางสาวศศิธร หนูน้อย ต าแหน่งนักวิชาการ          

เงินและบัญชีปฎิบัติการ สังกัดกองคลัง โอน(ย้าย) มาบรรจุสังกัดเทศบาล
ต าบลรัษฎา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ขอปฏิญาณตนต่อสภาเทศบาล
ต าบลรัษฎาดังต่อไปนี้ 
1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเพียร วิริยะ อุตสาหะ และด้วย

ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เทศบาลต าบลรัษฎามีความ
เจริญกา้วหน้า 

2. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น มุ่งมั่น ในหลักจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี และ
มาตรฐานจริยธรรมส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลรัษฎา 

3. ข้าพเจ้าจะอุทิศตนเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากจะมี
การโอนย้ายจะต้องมีผู้มาด ารงต าแหน่งแทนข้าพเจ้า 

 

1.3 แนะน าตัวพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ จ านวน 5 ราย 
  1.3.1 นางสาวชลดา  รัตนประดิษฐ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
                                                  ปฏิบัติงาน 

นายนพพร  ย่ีมี   - เชิญพนักงานเทศบาลกล่าวค าปฏิญาณตน  
ประธานสภาฯ    

/1.3.2 นางสาวชลดา... 
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นางสาวชลดา  รัตนประดิษฐ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
เจ้าพนักงานการเงินฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านางสาวชลดา  รัตนประดิษฐ์ ต าแหน่ง          

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกองคลัง บรรจุสังกัดเทศบาล
ต าบลรัษฎา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ขอปฏิญาณตนต่อสภาเทศบาล
ต าบลรัษฎาดังต่อไปนี้ 
1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเพียร วิริยะ อุตสาหะ และด้วย

ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เทศบาลต าบลรัษฎามีความ
เจริญก้าวหน้า 

2. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น มุ่งมั่น ในหลักจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี และ
มาตรฐานจริยธรรมส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลรัษฎา 

3. ข้าพเจ้าจะอุทิศตนเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากจะมี
การโอนย้ายจะต้องมีผู้มาด ารงต าแหน่งแทนข้าพเจ้า 

  1.3.2 นายวิศรุต  รัตนวิก   เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 
นายนพพร  ย่ีมี   - เชิญพนักงานเทศบาลกล่าวค าปฏิญาณตน  
ประธานสภาฯ    
นายวิศรุต  รัตนวิก  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายวิศรุต รัตนวิก ต าแหน่งเจ้าพนักงาน

ธุรการปฎิบัติงาน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บรรจุสังกัดเทศบาล
ต าบลรัษฎา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ขอปฏิญาณตนต่อสภาเทศบาล
ต าบลรัษฎาดังต่อไปนี้ 
1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเพียร วิริยะ อุตสาหะ และด้วย

ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เทศบาลต าบลรัษฎามีความ
เจริญก้าวหน้า 

2. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น มุ่งมั่น ในหลักจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี และ
มาตรฐานจริยธรรมส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลรัษฎา 

3. ข้าพเจ้าจะอุทิศตนเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากจะมี
การโอนย้ายจะต้องมีผู้มาด ารงต าแหน่งแทนข้าพเจ้า 

  1.3.3 นางสาวปาริฉัตร  ด้วงตุด    เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 
นายนพพร  ย่ีมี   - เชิญพนักงานเทศบาลกล่าวค าปฏิญาณตน  
ประธานสภาฯ    
นางสาวปาริฉัตร  ด้วงตุด     - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านางสาวปาริฉัตร  ด้วงตุด ต าแหน่ง                

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สังกัดส านักปลัดเทศบาล บรรจุสังกัดเทศบาล
ต าบลรัษฎา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ขอปฏิญาณตนต่อสภาเทศบาล
ต าบลรัษฎาดังต่อไปนี้ 
1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเพียร วิริยะ อุตสาหะ และด้วย

ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เทศบาลต าบลรัษฎามีความ
เจริญก้าวหน้า 

 
2. ข้าพเจ้า... 
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2. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น มุ่งมั่น ในหลักจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี และ
มาตรฐานจริยธรรมส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลรัษฎา 

3. ข้าพเจ้าจะอุทิศตนเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากจะมี
การโอนย้ายจะต้องมีผู้มาด ารงต าแหน่งแทนข้าพเจ้า 

  1.3.4 นายนิติวุฒิ ณิชากรพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 
นายนพพร  ย่ีมี   - เชิญพนักงานเทศบาลกล่าวค าปฏิญาณตน  
ประธานสภาฯ    
นายนิติวุฒิ  ณิชากรพงศ์  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายนิติวุฒิ ณิชากรพงศ์  ต าแหน่ง          

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สังกัดกองคลัง บรรจุสังกัดเทศบาลต าบล
รัษฎา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ขอปฏิญาณตนต่อสภาเทศบาลต าบล
รัษฎาดังต่อไปนี้ 
1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเพียร วิริยะ อุตสาหะ และด้วย

ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เทศบาลต าบลรัษฎามีความ
เจริญก้าวหน้า 

2. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น มุ่งมั่น ในหลักจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี และ
มาตรฐานจริยธรรมส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลรัษฎา 

3. ข้าพเจ้าจะอุทิศตนเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากจะมี
การโอนย้ายจะต้องมีผู้มาด ารงต าแหน่งแทนข้าพเจ้า 

  1.3.5 นางสาวฟารีดา หมัดบิลเฮด เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 
นายนพพร  ย่ีมี   - เชิญพนักงานเทศบาลกล่าวค าปฏิญาณตน  
ประธานสภาฯ    
นางสาวฟารีดา หมัดบิลเฮด - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านางสาวฟารีดา  หมัดบิลเฮด ต าแหน่ง          

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สังกัดส านักปลัดเทศบาล บรรจุสังกัดเทศบาล
ต าบลรัษฎา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ขอปฏิญาณตนต่อสภาเทศบาล
ต าบลรัษฎาดังต่อไปนี้ 
1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเพียร วิริยะ อุตสาหะ และด้วย

ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เทศบาลต าบลรัษฎามีความ
เจริญก้าวหน้า 

2. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น มุ่งมั่น ในหลักจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี และ
มาตรฐานจริยธรรมส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลรัษฎา 

3. ข้าพเจ้าจะอุทิศตนเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากจะมี
การโอนย้ายจะต้องมีผู้มาด ารงต าแหน่งแทนข้าพเจ้า 

1.4 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลรัษฎา ประจ าปี พ.ศ.2565 
- รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 
1.5 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวน  
ครั้งที่ 1  (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2) 
- รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม                     1.6 ประกาศ… 
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1.6 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวน 
ครั้งที่ 1  (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 
- รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 
1.7 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) 
- รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 
1.8 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติมครั้งท่ี 1) 
- รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 
1.9 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(แก้ไขครั้งท่ี 1) 
- รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
นายนพพร  ย่ีมี   สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 เม่ือวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖5 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ตรวจทานรายงานการประชุม ครับ 

-  มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้างไหมครับ  
-  ถ้าไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุม  ผมจะขอสรุปที่ประชุมมีมติรับรอง
รายงานการประชุมนะครับ  

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา ประจ าปี ๒๕๖5    
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 เม่ือวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖5 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
3.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕66 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ  (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายนพพร  ย่ีมี   -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายกเทศมนตรีฯ นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง 

พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 
ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖6 

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลรัษฎา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาเทศบาลต าบลรัษฎาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น 
ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลรัษฎา จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภา
และสมาชิกสภาทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ดังต่อไปนี้ 
๑.   สถานะการคลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖5 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝาก... 
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 1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน 1,164,886,017.94 บาท 

 1.1.2 เงินสะสม           จ านวน 1,214,241,388.36 บาท 

 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม          จ านวน    300,576,897.77 บาท 

 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 14 โครงการ  
         รวม          18,029,653.60 บาท 

 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 57 โครงการ  
         รวม          86,635,513.58 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง        จ านวน                      0.00  บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.1 รายรับจริง จ านวน 352,531,866.24 บาท ประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร จ านวน 14,421,701.85  บาท บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จ านวน   6,870,796.10  บาท บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน   7,339,983.55  บาท บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการ
พาณิชย ์

จ านวน                 0.00  บาท บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน   1,159,554.70  บาท บาท 

 หมวดรายได้จากทุน จ านวน                 0.00  บาท บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 193,320,586.75 บาท บาท 

 หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 129,419,243.29 บาท บาท 

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  360,069.00 บาท 

2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 205,923,989.58 บาท ประกอบด้วย 

 งบกลาง จ านวน 58,870,426.13  บาท บาท 

 งบบุคลากร จ านวน 58,861,056.50  บาท บาท 

 งบด าเนินงาน จ านวน 75,771,968.27  บาท บาท 

 งบลงทุน จ านวน   4,413,028.11  บาท บาท 

 งบเงินอุดหนุน จ านวน   7,987,510.57  บาท บาท 

 งบรายจ่ายอื่น จ านวน         20,000.00 บาท บาท 

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
                                                      จ านวน           69,765.00 บาท 
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
                                                      จ านวน   28,033,050.20 บาท 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน                0.00 บาท 

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้          จ านวน                   0.00 บาท 
                                                                                   /บันทึก...  



หน้า ๘ 

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลต าบลรัษฎา 
อ าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 55,579,412 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 14,357,680 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 43,398,668 

 แผนงานสาธารณสุข 24,357,920 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6,936,320 

 แผนงานเคหะและชุมชน 46,443,900 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,340,200 

 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

3,580,600 

ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 38,572,900 

 แผนงานการพาณิชย์ 5,209,800 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
 แผนงานงบกลาง 77,222,600 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 319,000,000 
 

เหตุผล 
  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ .ศ .๒๕๖6 จึงเสนอร่าง                
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖6 เพ่ือให้
สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
     ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 

        (นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
        นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเชิญเลขาฯ  ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภูวิศ  เพชรขาว  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน          
เลขานุการสภาฯ กระผมนายภูวิศ  เพชรขาว เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตน าเรียนระเบียบ                          

ที่เก่ียวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
/ท้องถิ่น... 
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 ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ก าหนดว่า               
ข้อ ๔๕ ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ และ
ข้อ ๔๙ วรรคสามก าหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่ ๒ ให้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น และ ข้อ ๔๗ ก าหนดว่าในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่จะ
อภิปรายในเรื่องนั้น ประกอบกับข้อ ๔๙ ก าหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ  
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย คือไม่น้อยกว่า 
๒๔ ชั่วโมง ซึ่งภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ ตามท่ีสภามีมติเห็นชอบ   

นายนพพร  ย่ีมี   -  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖6 นั้น 
ประธานสภาฯ   อยู่ในวาระที่หนึ่ง ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ปรึกษาในหลักการแห่งร่าง               
    เทศบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติหรือไม่ โดยสมาชิก 
 สภาฯ ท่านใด จะอภิปรายหรือซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ                  

ที่ท่านนายกฯ เสนอ ขอเชิญครับ   
 -  ไม่มีนะครับ ขอเชิญเลขาฯ ตรวจสอบจ านวนผู้เข้าประชุมครับ 

นายภูวิศ  เพชรขาว -  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 8 ท่านครับ   
เลขานุการสภาฯ 
นายนพพร  ย่ีมี -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือซักถามข้อสงสัย ก็จะขอมติ 
ประธานสภาฯ ในวาระท่ี ๑ ก็คือขั้นรับหลักการ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับหลักการ

แห่งร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6   
นายภูวิศ  เพชรขาว  - เห็นชอบรับหลักการ 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ณ เวลา ๑๐.45 น. 
เลขานุการสภาฯ   
มติที่ประชุม   -  มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕66 
นายนพพร  ย่ีมี  - สภาแห่งนี้  มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ประธานสภาฯ  ปีงบประมาณ ๒๕๖6 เห็นชอบรับหลักการ 8 เสียง งดออกเสียง  ๑ เสียง 

ณ เวลา ๑๐.45 น.เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารท่านใด จะเสนอค าแปรญัตติให้
 ด าเนินการตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงและภายในระยะเวลาเสนอค าแปร
 ญัตติต่อสภาฯ ซึ่งตามระเบียบก าหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่
 สภาท้องถิ่นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เมื่อสักครู่เรารับหลักการไป  
 เวลา ๑๐.45 น. ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติครับ ขอเรียนเชิญครับ             

/นายปัญญาฯ...                         
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นายปัญญา  แซ่อ๋ึง   - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายปัญญา  แซ่อ๋ึง  สมาชิกสภาฯ เขต ๒            
    ขอเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
      - วันที่   9 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 
     - วันที่ ๑0 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.  
     - วันที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 
    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
นายนพพร  ย่ีมี   -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ    
นายภูวิศ  เพชรขาว  -  สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องด้วยคะแนนเสียง 8 เสียงครับ 
เลขานุการสภาฯ 
นายนพพร  ย่ีมี   - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   - ครับ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ตามระเบียบฯ ข้อ ๘๐ ถือว่าที่ประชุม
    มีมติเห็นชอบนะครับ 
    - สมาชิกสภาฯ สามารถยื่นค าเสนอแปรญัติติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ                   
    ได้ตั้งแต่วันที่ 
     - วันที่   9 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 
     - วันที่ ๑0 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.  
     - วันที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 
    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
มติที่ประชุม   - รับทราบ 
    -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
นายภูวิศ  เพชรขาว  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ  เนื่องจากมีคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมแล้ว ดังนั้น จึงต้องขอมติจาก              

ที่ประชุมสภาฯว่า ยังคงไว้ที่จะมีคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมหรือไม่หรือ
ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ  เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติ  
เมื่อเสร็จสิ้นแต่ละปีงบประมาณแล้วก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดตามภารกิจ แต่ถ้า
หากต้องการให้ชุดเดิมปฎิบัติหน้าที่ต่อไป ก็จะต้องขอมติที่ประชุม 

นายนพพร  ย่ีมี -  ขอมติจากท่ีประชุมครับ  
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญ สท.ปัญญา  แซ่อ๋ึง ครับ 
นายปัญญา  แซ่อ๋ึง   -  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ และข้าราชการครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ กระผมนายปัญญา  แซ่อ๋ึง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผมขอเสนอให้มี

การคงไว้ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุดเดิมครับ ขอผู้รับรองครับ 
นายภูวิศ  เพชรขาว  -  สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้องด้วยคะแนนเสียง 8 เสียงครับ 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ย่ีมี -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ หากไม่มีอาศัยระเบียบฯ ข้อ 80 ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 -  สรุปที่ประชุมมีมติให้สมาชิกสภาฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติ ซึ่งประกอบด้วย 
   ๑.  นายกันตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานกรรมการ 

  ๒.  นายนรสิงห ์  อรรถธรรม กรรมการ 
  ๓.  นางสาวจุฑารัตน์   สินธุ์ประดิษฐ์   เลขานุการกรรมการ    /มติที่... 
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มติที่ประชุม - มีมติใหค้งไว้ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม  
 (ตามประกาศเทศบาลฯ ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๔               

เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔)                  
     

3.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ 2565 โครงการ           
ที่อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างท่ียังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ  
(ข้อ 59 วรรคหนึ่ง) จ านวน 22 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             
ที่อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 22 โครงการ 

เหตุผล 
  ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 มีโครงการที่อยู่ในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ข้อ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้อง
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 
  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือให้
สภาเทศบาลต าบลรัษฎาได้ให้ความเห็นชอบกันเงินโครงการที่อยู่ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 22 
โครงการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 

    ลงชื่อ           นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

 

/รายละเอียด...



หน้า ๑๒ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา “สมัยสามญั  สมยัแรก” วันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน เหตุผลและความจ าเป็น หมายเหตุ 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป       

  งานวางแผนสถิติและวิชาการ       

  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

1 โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1        250,000.00  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565 (สป.) 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน       

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       

  ค่าครุภัณฑ ์       

2 เครื่องช่วยหายใจ SCBA        300,000.00  เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 (สป.) 

  แผนงานการพาณิชย์       

  งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ       

  ค่าครุภัณฑ ์       

3 พัดลมติดผนัง          40,000.00  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565 (สป.) 
          
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
      

  ค่าครุภัณฑ ์       

4 เครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง          46,100.00  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565 (ช่าง) 

รายละเอียดโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 

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

ประจ าปีงบประมาณ 2565 



หน้า ๑๓ 

 

 

5 รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ     1,200,000.00  เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 (ช่าง) 

6 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน     2,125,000.00  " " 

7 สว่านไขควงไร้สายพร้อมแท่นชาร์จและแบตเตอรี่          14,000.00  " " 

8 สว่านโรตารี ่          15,000.00  " " 

9 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา          24,500.00  " " 

10 ล้อวัดระยะทาง          10,000.00  " " 

11 ชุดรวมซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการออกแบบ        340,000.00  " " 

  งานก่อสร้าง       

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

12 
โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. บริเวณคลองบาง
ใหญ่ (ส่วนขยาย) หมู่ที่ 6 
 

    3,000,000.00  
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

ปีงบประมาณ 2565 (ช่าง) 

13 
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าค.ส.ล.ถนนเทพ
ประทานรอบเกาะ หมู่ที่ 1 

    1,300,000.00  " " 

14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยท่าจีน หมู่ที่ 3     1,700,000.00  " " 

15 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ า
ค.ส.ล. ถนนตรัง ซอย 8 หมู่ที่ 3 

     1,110,000.00  " " 

16 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ า
ค.ส.ล. ซอยประชุมพันธ์ หมู่ที่ 1 

    1,400,000.00  " " 

17 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ า
ค.ส.ล. ถนนตรัง ซอย 7 หมู่ที่ 3 

1,540,000.00 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

ปีงบประมาณ 2565 (ช่าง) 



หน้า ๑๔ 

 

 

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ผ่านพ้ืนที่     1,000,000.00  " " 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เชือ่มต่อซอยสุวรรณ หมู่ที่ 6       

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     1,832,000.00  " " 

  ถนนเทพประทาน-หาดศิลาพันธ์ หมูที่ 1       

  แผนงานสาธารณสุข       

  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น       

  ค่าครุภัณฑ ์       

20 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์กอง     1,500,000.00  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565 (สธ.) 

  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (รถดูดโคลนเลน)       

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

21 โครงการจัดตั้งศูนย์สาธิต ผลิตไม้ดอกไม้ประดับปรับ     1,000,000.00  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล ปีงบประมาณ 2565 (สธ.) 

  ภูมิทัศน์เทศบาลต าบลรัษฎา   ต าบลรัษฎา   

  งานศูนย์บริการสาธารณสุข       

  ค่าครุภัณฑ ์       

22 เครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง 
          

47,000.00  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565 (สธ.) 

รวมทั้งหมด 22 โครงการ  19,793,600.00      

 

 



หน้า ๑๕ 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๑๖ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา “สมัยสามญั  สมยัแรก” วันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

 โครงการที่อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 
 2565 จ านวน 22 โครงการ 

นายภูวิศ  เพชรขาว -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัต ิให้กันเงินโครงการที่อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประธานสภาฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 22 โครงการ 
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ใหก้ันเงินประจ าปีงบประมาณ 2565 โครงการที่อยู่ในหมวด             

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ (ข้อ 59 วรรคหนึ่ง) 

 จ านวน 22 โครงการ (กองคลัง) 

 3.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลากันเงินประจ าปีงบประมาณ 2565 
โครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณไว้แล้ว แต่ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ  

 (ข้อ 59 วรรคสอง) จ านวน 10 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 าบลรัษฎา 
 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลากันเงินประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

  ขออนุมัติขยายเวลากันเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณไว้
แล้วแต่ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน 10 โครงการ 

เหตุผล 
  ตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564              
ซึ่งมิได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการต่อ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ข้อ 59 
วรรคสอง “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติ 

/เปลี่ยนแปลง... 



หน้า ๑๗ 

 

 

เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้              
กันเงินไว้” 
  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือให้สภา
เทศบาลต าบลรัษฎาได้ให้ความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการที่มีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการต่อ จ านวน 10 โครงการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 

         ลงชื่อ           นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด...



หน้า ๑๘ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา “สมัยสามญั  สมยัแรก” วันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

รายละเอียดโครงการปี 2564 ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 

กรณีขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 59 วรรคสอง 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

     

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน เหตุผลและความจ าเป็น หมายเหตุ 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป       

  งานบริหารทั่วไป       

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณทางเข้าอาคารและ      1,500,000.00  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2564 (สป.) 

  บริเวณอ่ืนๆ ภายในส านักงานเทศบาลต าบลรัษฎา       

2 โครงการจัดตั้งส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล     22,000,000.00  เพ่ือบริการประชาชนและเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ปีงบประมาณ 2564 (สป.) 

  ต าบลรัษฎา       

          

  แผนงานสาธารณสุข       

  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น       

  ค่าครุภัณฑ ์       

3 รถบรรทุกหางเหยี่ยว จ านวน 1 คัน      2,000,000.00  เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 (สธ.) 

  แผนงานเคหะและชุมชน       

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       

  ค่าครุภัณฑ ์       

4 รถบรรทุกฉีดน้ าล้างถนน      5,000,000.00  เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 (ช่าง) 



หน้า ๑๙ 

 

 

  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       

  ค่าครุภัณฑ ์       

5 อุปกรณ์ GPS          20,000.00  เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 (สธ.) 

  แผนงานการศึกษา       

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
6 โครงการก่อสร้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล รัษฎา 

4 (บ้านแหลมตุ๊กแก) 
    1,500,000.00  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2564 (ศษ.) 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา       

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
7 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเมทัลชีทคลุมถัง         500,000.00  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2564 (ช่าง) 

  เก็บน้ าของระบบประปาหมู่บ้านเหมแก้ว หมู่ที่ 5       

8 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านธรณีทอง            
หมู่ที่ 2 

     2,000,000.00  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ปีงบประมาณ 2564 (ช่าง) 

9 โครงการติดตั้ง Guard Rail ในพ้ืนที่ต าบลรัษฎา      1,000,000.00  " " 

10 โครงการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล
ต าบลรัษฎา 

    
16,000,000.00  

" " 

รวมทั้งหมด จ านวน 10 โครงการ  51,520,000.00      

 
 
 



หน้า ๒๐ 

 

 

หมายเหตุ  1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

หมวด 5 การกันเงินข้อ 59 ดังนี้    

             ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   

             หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขวรรคหนึ่ง ให้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 

หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี   

             กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา “สมัยสามญั  สมยัแรก” วันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

กันเงินประจ าปีงบประมาณ 2565 โครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณไว้
แล้ว แต่ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงินฯ (ข้อ 59 วรรคสอง) จ านวน 10 โครงการ 

นายภูวิศ  เพชรขาว -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัต ิให้ขยายเวลากันเงินประจ าปีงบประมาณ 2565       
ประธานสภาฯ โครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณไว้แล้ว แต่ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ (ข้อ 59 วรรคสอง) 
 จ านวน 10 โครงการ 
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้ขยายเวลากันเงินประจ าปีงบประมาณ 2565 โครงการที่

ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณไว้แล้ว แต่ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ (ข้อ 59 วรรคสอง) 
จ านวน 10 โครงการ (กองคลัง) 

    3.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 
    พ.ศ.๒๕๖5 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
     3.4.1 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะชุมชนประชาอุดม หมู่ที่ 1 
    งบประมาณ  400,000 บาท  (สี่แสนบาทถ้วน)  (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 รองนายกเทศมนตรีต าบล 

รัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะชุมชน
ประชาอุดม หมู่ที่ 1 

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

  กองช่าง เทศบาลต าบลรัษฎา ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะชุมชนประชาอุดม หมู่ที่ 1 งบประมาณ 400,000 บาท(สี่แสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
  เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้มีห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะ เมื่อประชาชนมาท า
กิจกรรมในพ้ืนที่ชุมชนประชาอุดม เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงม ี
 

/ความจ าเป็น... 



หน้า ๒๒ 

 

 

ความจ าเป็นขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าสาธารณะชุมชนประชาอุดม หมู่ที่ 1 งบประมาณ 400,000 บาท 
(สี่แสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 
กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรรมและการโยธา  

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
- เงินดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  100,000 บาท 

   หมวดค่าครุภัณฑ์  
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   300,000 บาท  

 รวมโอนลด  400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะชุมชนประชาอุดม หมู่ที่  1 งบประมาณ 
400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
  ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ทบทวนครั้งที่ ๑ 
(เพ่ิมเติมครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 4 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  
  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ได้อนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะชุมชนประชาอุดม หมู่ที่ 1 งบประมาณ     
400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

            ลงชื่อ           นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี  -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญ นายเจริญ  แซ่อ๋อง ครับ 
นายเจริญ  แซ่อ๋อง -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเจริญ  แซ่อ๋อง สมาชิกสภา  เขต ๑  

ผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านชุมชนประชาอุดมครับ ที่ทางคณะผู้บริหารได้ให้
ความส าคัญและน างบประมาณมาพัฒนาในพ้ืนที่ให้ ขอบคุณครับ 
 
 
 

/นายนพพรฯ... 
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นายนพพร  ย่ีมี -   มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้โอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
    โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะชุมชนประชาอุดม หมู่ที่ 1  งบประมาณ   
    400,000 บาท  
นายภูวิศ  เพชรขาว -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัต ิให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะชุมชน
    ประชาอุดม หมู่ที่ 1 งบประมาณ 400,000 บาท  
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ใหโ้อนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะชุมชนประชา
อุดม หมู่ที่ 1 งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) (กองช่าง) 

    3.4.2 โครงการจัดซื้อที่ดิน  งบประมาณ 30,000,000 บาท 
    (สามสิบล้านบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาลฯ) 
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 ผู้เข้าร่วม                
รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุม กระผมนายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  ขอเสนอ

ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อท่ีดิน งบประมาณ 30,000,000 บาท 

---------------------------------------------- 
หลักการ 

 ขออนุมัติโอนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อท่ีดิน งบประมาณ 30,000,000 บาท  

เหตุผล 
  เทศบาลต าบลรัษฎา  ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข โดยให้บริการ
สุขภาพที่ครอบคลุม ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟ้ืนฟูสภาพ บริการให้กับประชาชนในเขตบริการสุขภาพต าบลรัษฎา              
โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการดูแล
สุขภาพประชาชนต าบลรัษฎา จ านวน 7 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากรโดยประมาณ 
48,806 คน ปัจจุบันก าลังประสบปัญหาความคับแคบของสถานที่ในการให้บริการ
สาธารณสุข  เนื่องจากการขยายตัวของเมืองและการเพ่ิมจ านวนของประชากร
อย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

/เทศบาล... 
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  เทศบาลต าบลรัษฎา จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อที่ดิน เพ่ือสร้างศูนย์
สุขภาพชุมชนเมือง ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ทบทวนครั้งที่ 1 เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 14 เนื่องจากโครงการฯ ดังกล่าว ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอน
ลดงบประมาณรวมทั้งสิ้น 30,000,000.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)  ดังนี้ 
โอนลดงบประมาณ ดังนี้ 
1. โอนลดงบประมาณประจ าปี 2565 ส านักปลัดเทศบาล 

       แผนงานบริหารงานทั่วไป    จ านวน  1,800,000.-บาท 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน 1,540,000.-บาท 

2. โอนลดงบประมาณประจ าปี 2565 กองการศึกษา  
 แผนงานการศึกษา   จ านวน  4,300,000.-บาท

 3. โอนลดงบประมาณประจ าปี 2565 กองคลัง 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป   จ านวน 2,300,000.-บาท 

4. โอนลดงบประมาณประจ าปี 2565 กองช่าง 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 14,700,000.-บาท 

5. โอนลดงบประมาณประจ าปี 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานสาธารณสุข   จ านวน  4,960,000.-บาท 

6. โอนลดงบประมาณประจ าปี 2565 กองสวัสดิการสังคม 
       แผนงานสังคมสงเคราะห์   จ านวน     400,000.-บาท   

7. โอนลดงบประมาณประจ าปี 2565 แผนงานงบกลาง 
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                           จ านวน   2,000,000.-บาท 

       เบี้ยยังชีพคนพิการ                          จ านวน   1,000,000.-บาท 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000.-บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)  
 

โอนเพ่ิม เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน รายการ โครงการจัดซื้อที่ดิน 
งบประมาณ 30,000,000.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543               
“ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่               
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน รายการ โครงการจัดซื้อ
ที่ดิน งบประมาณ 30,000,000.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 

  

            ลงชื่อ           นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

/นายนพพรฯ... 
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นายนพพร  ย่ีมี  -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญ นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ ครับ 
นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญช่วย  เกิดทรัพย ์สมาชิกสภา  เขต 2  
 โครงการจัดซื้อที่ดินไม่ทราบว่าจะด าเนินการจัดซื้อบริเวณไหนครับ 
นายนพพร  ย่ีมี   -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   -  ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลต าบลรัษฎาครับ 
นางจันทิพย์  ยิ่งด านุ่น  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาลฯ ดิฉัน นางจันทิพย์ ยิ่งด านุ่น ปลัดเทศบาลต าบลรัษฎา ขออนุญาตชี้แจงนะคะ การ

จัดซื้อท่ีดินไม่สามารถระบุพื้นที่ก่อนได้คะ เป็นเพียงการจัดตั้งโครงการฯ เพ่ือที่จะ
รองรับการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลรัษฎาค่ะ  

นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎาครับ 
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ และ ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน  กระผมนายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา   ผมเองม ี

นโยบายที่จะขยายพ้ืนที่เพ่ือรองรับการให้บริการประชาชนที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกวัน 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาที่ดิน เนื่องจากพ้ืนที่เดิมของเทศบาลฯจ ากัด และ
เทศบาลต าบลรัษฎาเอง ได้จัดตั้งเป็นศูนย์บริการสาธารณสุข โดยให้บริการสุขภาพ
ที่ครอบคลุม ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการ
ฟ้ืนฟูสภาพ บริการให้กับประชาชนในเขตบริการสุขภาพต าบลรัษฎา โดยเปิด
ให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนต าบลรัษฎา จ านวน 7 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากรโดยประมาณ 
48,806 คน ปัจจุบันก าลังประสบปัญหาความคับแคบของสถานที่ในการให้บริการ
สาธารณสุข  เนื่องจากการขยายตัวของเมืองและการเพ่ิมจ านวนของประชากร
อย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าโครงการฯ นี้ขึ้นมาครับ ขอบคุณครับ 

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

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ
จัดซื้อท่ีดิน งบประมาณ 30,000,000 บาท 

นายภูวิศ  เพชรขาว -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัต ิให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภาฯ 2565 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อที่ดิน งบประมาณ 

30,000,000 บาท 
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อที่ดิน งบประมาณ 30,000,000 บาท 
 (สามสิบล้านบาท) (ส านักปลัดฯ) 
 
 
 

/3.5 ญัตติ... 
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  3.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งเสาไฟ High mast 
 บริเวณชุมชนแสนสุข หมู่ที่ 7 งบประมาณ 500,000 บาท 

 (ห้าแสนบาทถ้วน) (กองช่าง) 
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 ผู้เข้าร่วม             
รองนายกเทศมนตรีฯ  ประชุม กระผมนายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  ขอเสนอ
    ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งเสาไฟ High mast บริเวณ 
    ชุมชนแสนสุข หมู่ที่ 7 

 ---------------------------------------------- 
หลักการ 

  กองช่าง  เทศบาลต าบลรัษฎา ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้ง                    
เสาไฟ High mast บริเวณชุมชนแสนสุข หมู่ที่ 7  งบประมาณ 500 ,000 บาท                   
(ห้าแสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
  เนื่องจากชุมชนแสนสุขเป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น                  
ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้มีแสงสว่างมากขึ้นในชุมชน ช่วยลดปัญหาอาชญากรรม 
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่อาศัย
อยู่ในชุมชน  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน                
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่
ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน
และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  

  ซึ่งปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบทวนครั้งที่ 1 
(เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  

  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้ง
เสาไฟ High mast บริเวณชุมชนแสนสุข หมู่ที่ 7  งบประมาณ 500 ,000 บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) 

        ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

/นายนพพรฯ... 



หน้า ๒๗ 

 

 

นายนพพร  ย่ีมี  -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม
 โครงการติดต้ังเสาไฟ High mast บริเวณชุมชนแสนสุข หมู่ที่ 7  งบประมาณ  
 500,000 บาท 
นายภูวิศ  เพชรขาว -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัต ิให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการติดต้ังเสาไฟ High mast 
ประธานสภาฯ บริเวณชุมชนแสนสุข หมู่ที่ 7  งบประมาณ 500,000 บาท 
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งเสาไฟ High mast บริเวณ

ชุมชนแสนสุข หมู่ที่ 7  งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 (กองช่าง) 

3.6 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน) เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ที่ป่าไม้ตั้งอยู่บริเวณเขาโต๊ะแซะ หมู่ที่ 3 
ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (กองช่าง) 

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 ผู้เข้าร่วม             
รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุม กระผมนายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  ขอเสนอ

ญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)            
เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ป่าไม้ตั้งอยู่บริเวณเขาโต๊ะแซะ หมู่ที่ 3 ต าบลรัษฎา 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

 ---------------------------------------------- 
หลักการ 

  กองช่าง เทศบาลต าบลรัษฎา ขอความเห็นชอบให้บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)  ได้ด าเนินการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ป่าไม้ตั้งอยู่ 
บริเวณเขาโต๊ะแซะ หมู่ที่ 3 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพ่ือน า
หลักฐานไปประกอบในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้  

เหตุผล 
  ด้วยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือที่ เอ็นที 
รปป./RFD938-0259   ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่องขอความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลต าบลรัษฎาเพ่ือเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ที่ป่าไม้ตั้งอยู่  
บริเวณเขาโต๊ะแซะ หมู่ที่ 3 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เนื่องจาก
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ได้รับโอนสายสัญญาณสื่อสารซึ่งติด
ตั้งอยู่เดิมมานานแล้วในพ้ืนที่บริเวณเขาโต๊ะแซะ หมู่ที่ 3 ต าบลรัษฎา ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ เพ่ือปรับปรุงเสาสัญญาณสื่อสารให้คลื่นสัญญาณครอบคลุมทุกพ้ืนที่ส าหรับ 

/ให้บริการ... 



หน้า ๒๘ 

 

 

ให้บริการประชาชน ซึ่งการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ต้องมีหลักฐาน
การให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ เพ่ือน า
หลักฐานไปประกอบการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายต่อไป   

นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือให้สภา
เทศบาลต าบลรัษฎาได้ให้ความเห็นชอบให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน)  ได้ด าเนินการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ป่าไม้ตั้งอยู่บริเวณเขาโต๊ะแซะ  
หมู่ที่ 3 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

      ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

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

โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ที่ป่าไม้ตั้งอยู่บริเวณ
เขาโต๊ะแซะ หมู่ที่ 3 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  

นายภูวิศ  เพชรขาว -  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)  
ประธานสภาฯ เข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีที่ป่าไม้ตั้งอยู่บริเวณเขาโต๊ะแซะ หมู่ที่ 3 ต าบลรัษฎา 

อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   
มติที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เข้าท า

ประโยชน์ในพื้นที่ที่ป่าไม้ตั้งอยู่บริเวณเขาโต๊ะแซะ หมู่ที่ 3 ต าบลรัษฎา             
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (กองช่าง) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ   
นายนพพร  ย่ีมี  -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลในวันนี้นะครับ
 ณ โอกาสนี้ ผมขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 
 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา ชั้น 5 
 และขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
 ประจ าปี  ๒๕65  สวัสดีครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.3๐ น.  
 

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

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 

 
 

/คณะกรรมการ... 



หน้า ๒๙ 

 

 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

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

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


