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

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยวิสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี  ๒๕๖5 

วันจันทร์ที ่12 กันยายน 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. นายณรงค ์  หะนุกูล   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๘. นางสาวสุบงกช ตู้หิรัญมณ ี  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
๙. นายภูวิศ  เพชรขาว  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

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

 
/20.นางสาวสุภาวดีฯ... 
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๒๐. นางสาวสุภาวดี รอดกสิกรรม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๑. นางระพีพร  เพ็งจันทร์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๒. นายณัฐพล  ณ ตะกั่วทุ่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๓. นางสาวจิตรลดา ณ นคร    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

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           

สมัยวิสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖5 นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายนพพร  ย่ีมี ๑.๑  ประกาศอ าเภอเมืองภูเก็ต เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา   
ประธานสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖5 

ประกาศอ าเภอเมืองภูเก็ต 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยวิสามัญ สมัยแรก 

ประจ าปี ๒๕๖5 
  ด้วยเทศบาลต าบลรัษฎา รายงานว่า เนื่องจากมีงบประมาณรายรับ
เพ่ิมเติมจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5 และเพ่ือพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ    
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่และด าเนินการ              
ตามภารกิจของเทศบาลฯ จึงขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา                  
สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖5 ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 กันยายน 
๒๕๖5 มีก าหนด ๑๕ วัน 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบค าสั่ง
จังหวัดภูเก็ต ที่ ๕/๒๕๖5 ลงวันที่ 4 มกราคม ๒๕๖5 เรื่อง การมอบอ านาจ
ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค
ประจ าจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนกลางที่มีส านักงาน
ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดและนายอ าเภอทุกอ าเภอ ปฺฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดภูเก็ต เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยวิสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖5 ตั้งแต่วันที่ 12–๒6 กันยายน ๒๕๖5  
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖5 
           สุวิทย์  สุริยะวงค์ 
               (นายสุวิทย์  สุริยะวงค์) 
    นายอ าเภอเมืองภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทน 
                ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
 

/1.2 ประกาศ... 
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๑.๒ ประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวน                
ครั้งที่ 1 (แก้ไขครั้งท่ี 3) 
- รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
 -  เลื่อนการรับรองรายงานการประชุม - 
มติที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
3.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 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 

พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5 ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5 
  ตามที่สภาเทศบาลต าบลรัษฎา  ได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ไปแล้วนั้น 
  บัดนี้  ปรากฏว่าเทศบาลต าบลรัษฎา มีความจ าเป็นต้องตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมขึ้น ท าให้             
มีรายรับเกินยอดรวมทั้ งสิ้นของประมาณการรายรับ  เป็นเงินทั้ งสิ้น               
๑9,๐30,00๐ บาท  ท าให้มีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เป็นเงินทั้งสิ้น                 
๑9,๐20,50๐ บาท 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5 

ของ เทศบาลต าบลรัษฎา 
อ าเภอเมืองภูเก็ต    จังหวัดภเูก็ต 

 
 
 
 
 
 

/ด้านบริหาร... 
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ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  

       แผนงานบริหารงานทั่วไป 264,200 

       แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,373,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

       แผนงานการศึกษา 20,800 

       แผนงานสาธารณสุข 84,600 

ด้านการเศรษฐกิจ  

       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  15,207,000 

       แผนงานการพาณิชย์ 500,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

       แผนงานงบกลาง 570,900 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 19,020,500 
   

  จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา
เห็นชอบต่อไป 
     ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 

        (นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
        นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

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

ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
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 าหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติที่ 

/สภาท้องถิ่น... 
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 สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ  
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย คือไม่น้อยกว่า 
๒๔ ชั่วโมง ซึ่งภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ ตามท่ีสภามีมติเห็นชอบ   

นายนพพร  ย่ีมี   -  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ 
ประธานสภาฯ   ประจ าปี ๒๕๖5 นั้นอยู่ในวาระที่หนึ่ง ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ปรึกษา 
    ในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการร่างเทศบัญญั ติ
    หรือไม่ โดยสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายหรือซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ               
    ร่างเทศบัญญัตฯิ ที่ท่านนายกฯ เสนอ ขอเชิญครับ 
    -  ไม่มีนะครับ ขอเชิญเลขาฯ ตรวจสอบจ านวนผู้เข้าประชุมครับ 
นายภูวิศ  เพชรขาว  -  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม ๑2 ท่านครับ  
เลขานุการสภาฯ     
นายนพพร  ย่ีมี -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือซักถามข้อสงสัย ก็จะขอมติ 
ประธานสภาฯ ในวาระท่ี ๑ ก็คือขั้นรับหลักการ สมาชิกสภาฯท่านใด เห็นชอบ รับหลักการ

แห่งร่างงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5   
นายภูวิศ  เพชรขาว  - เห็นชอบรับหลักการ ๑1 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ณ เวลา ๑๐.15 น. 
เลขานุการสภาฯ     
นายนพพร  ย่ีมี  - สภาแห่งนี้  มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5  เห็นชอบรับหลักการ ๑1 เสียง

 งดออกเสียง ๑ เสียง ณ เวลา ๑๐.15 น. เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
 ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น สมาชิกสภา ผู้บริหารท่านใด จะเสนอ           
 ค าแปรญัตติให้ด าเนินการตามที่ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงและภายใน
 ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อสภาฯ ซึ่ งตามระเบียบก าหนดไว้ว่า                   
 ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่สภาท้องถิ่นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
 เมื่อสักครู่เรารับหลักการไปเวลา ๑๐.15 น. ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ 
 เสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติครับ ขอเรียนเชิญครับ 

นายฤทธาคนี  ลีลานนท์   - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายฤทธาคนี  ลีลานนท์  สมาชิกสภาฯ             
    เขต ๒ ขอเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
      - วันที่ 13 กันยายน ๒๕๖5   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 
     - วันที่ ๑4 กันยายน ๒๕๖5   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.  
     - วันที่ ๑5 กันยายน ๒๕๖5   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 
    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
นายนพพร  ย่ีมี   -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ    
นายภูวิศ  เพชรขาว  -  มีผู้รับรองถกูต้องครับ 
เลขานุการสภาฯ  
 

/นายนพพรฯ... 
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นายนพพร  ย่ีมี   - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   - ครับ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ตามระเบียบฯ ข้อ ๘๐ ถือว่าที่ประชุม
    มีมติเห็นชอบนะครับ 
    -  เมื่อสักครู่เรารับหลักการไปแล้วเมื่อเวลา ๑๐.15 น.  ในส่วนของ 
    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจ าสภาเทศบาลต าบลรัษฎา                 
    ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒   
    ประจ าปี  ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๔  มีรายชื่อดังนี้ 

   1.  นายกันตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานกรรมการแปรญัตติ 
  ๒.  นายนรสิงห ์  อรรถธรรม กรรมการแปรญัตติ 
  ๓.  นางสาวจุฑารัตน์   สินธุ์ประดิษฐ์   เลขานุการกรรมการแปรญัตติ 
  - สมาชิกสภาฯ จะใช้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมหรือไม่ครับ 

นายฤทธาคนี  ลีลานนท์   - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายฤทธาคนี  ลีลานนท์  สมาชิกสภาฯ             
    เขต ๒ ขอเสนอให้คงไว้ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมครับ 
นายนพพร  ย่ีมี   -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ    
นายภูวิศ  เพชรขาว  -  มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ย่ีมี   - ในส่วนของสมาชิกสภาฯ ท่านสามารถยื่นค าเสนอแปรญัติติต่อ 
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่ 
     - วันที่ 13 กันยายน ๒๕๖5   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 
     - วันที่ ๑4 กันยายน ๒๕๖5   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.  
     - วันที่ ๑5 กันยายน ๒๕๖5   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 
    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
มติที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ   
นายนพพร  ย่ีมี   - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎาครับ 
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน กระผมนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา                 
 ผมขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ เป็นอย่างดี ในการเข้าร่วม

ประชุมทุกครั้งผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณส่วนราชการทุกหน่วยงาน 
ที่ได้ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับสมาชิกสภาฯ  ส่วนใหญ่เรื่องที่ทาง
สมาชิกสภาฯ น าเข้ามาจะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชา
ชน ซึ่งจะได้รับค าชื่นชมตอบกลับมา ผมเองรู้สึกซาบซึ้งในการท างานของพวก
เราทุกคน  ในการท างานต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างสูง เนื่องจากชาวบ้าน
เรียกร้องให้เราแก้ไขปัญหาเยอะมาก แตเ่ราก็ยังคงร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี  
เรื่องการแก้ไขปัญหาขุมน้ าซอยพะเนียง เรายินดีท า แต่การท างานบนพ้ืนที่
ของคนอ่ืนก็ท างานล าบาก เราต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายมาก ถึงจะ
แก้ไขปัญหาได้ นี่เป็นตัวอย่างที่ผมยกข้ึนมา 

/พูดคุย… 
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 พูดคุยให้ฟัง งานบางอย่างต้องใช้ความใจเย็น ที่ผมพูดเพราะผมต้องการให้ทุก
คนเข้าใจและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาครับ ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ย่ีมี  -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญนายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ ครับ 
นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์  -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ สมาชิกสภาฯ

เขต ๒ ผมขอสอบถามความคืบหน้าโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วครับ 
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หลังมหาวิทยาลัยราชภัฎทางเข้าหมู่บ้านดุสิต
บุรี 2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนประชาสามัคคี 3. โครงการก่อสร้าง
ถนนทางเข้า ศพด.บ้านแหลมตุ๊กแก หมู่ที่ 4 4. โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์หมู่บ้านธรณีทอง หมู่ที่ 2 ครับ ไม่ทราบว่าด าเนินการถึงไหนแล้ว 
และโครงการที่ท่านนายกฯ ได้ท าบันทึกข้อตกลงกับเจ้าของที่ดิน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาระบบระบายน้ า บริเวณหมู่บ้านวราณีย์ ในช่วงฝนตก ผมและท่าน             
รองภีระพงศ์ฯ ได้ลงพ้ืนที่พบว่าน้ าไม่ท่วมนะครับ ตรวจสอบแล้วได้ย้ายทาง
ระบายน้ าไปลงทางหน้าโรงน้ าแข็งเข้าซอยพะเนียง ผมอยากให้เร่งด าเนินการ
แก้ไขตรงจุดนี้ เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมซอยพะเนียง เพราะมีน้ าจ านวนมากที่ไหล
มาจากถนนเฉลิมพระเกียรติฯ และอีกโครงการที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงกับทาง
คุณวิจิตร ไม่ทราบว่าได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว และเรื่องการถอนเสาไฟฟ้า  
แรงสูง บริเวณหน้าร้านอาหารครัวศรีตรัง ผมเองได้ประสานไปยังการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคภูเก็ต ซึ่งได้รับการแก้ปัญหาแล้ว ก็ต้องขอขอบคุณไปยังการไฟฟ้า             
อีกครั้งครับ ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ย่ีมี   - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎาครับ 
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ  ประชุมทุกท่าน กระผมนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา                 
 เรื่องการถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง เป็นเรื่องของทางการไฟฟ้าจริงๆครับ ขอบคุณ

ท่านภีระพงศ์ฯ และท่าน สท.บุญช่วย ที่ได้ด าเนินการติดต่อประสานงานให้  
ในส่วนรายละเอียดโครงการฯ ขออนุญาตให้ ผอ.กองช่างชี้แจงนะครับ  

นายนพพร  ย่ีมี  - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   - ขอเรียนเชิญกองช่างครับ 
นายณรงค์ หะนุกูล  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง  กระผม นายณรงค์ หะนุกูล ผู้อ านวยการกองช่าง หลายโครงการฯ ที่ทางท่าน

สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมา ได้คืบหน้าไปบ้างแล้วครับ และบางโครงการฯ                
ที่ได้ผู้ยื่นรับงาน ก็มีการกลับมาเริ่มทบทวนใหม่ เนื่องจากมีการขอลดราคา 
ต้องเข้าคณะกรรมการใหม่เพ่ือยืนยันราคา เช่นโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หลังมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ทางเข้าหมู่บ้านดุสิตบุรี ที่ได้ยืนยันราคาไปยัง
พัสดุกลางแล้ว โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนประชาสามัคคี ได้เซ็นสัญญา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านธรณีทอง               
หมู่ที่ 2 อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างคนที่ 2 เนื่องจากรายแรกเกินเวลาที่ก าหนด 
และโครงการที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงกับทางคุณวิจิตร มีอยู่ 2 โครงการ คือ
โครงการซอยพะเนียง จะน าเข้างบประมาณ 2566 แบบและราคาเตรียม
ความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ 

/นายนพพรฯ... 



หน้า ๘ 

 

 

นายนพพร  ย่ีมี  - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ - ไม่มีนะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลในวันนี้  

เนื่องจากเป็นช่วงปิดงบประมาณ และจะต้องน าส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2565 ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
พิจารณา และน าเข้าสู่กระบวนการกันเงินให้แล้วเสร็จก่อน วันที่ 30 กันยายน 
2565  ณ  โอกาสนี้ เบื้องต้นผมขอนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก            
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลรัษฎา ชั้น 5 และขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕65 สวัสดีครับ 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.45 น.  
 

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

   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 
   ลงชื่อ................................................ประธานคณะกรรมการ 

         (นายฤทธาคนี  ลีลานนท์) 
 
 

 ลงชื่อ..............................................กรรมการ 
          (นางสาวสาธิญา  แจม่จันทร์) 

 
 

     
   ลงชื่อ................................................กรรมการและเลขานุการ 

          (นางสาวจุฑารัตน์  สนิธุ์ประดิษฐ์) 
 


