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   รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 
ประจ าปี  ๒๕๖5 

วันพฤหัสบดีที ่29 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. นายไตรศักดิ์   ตันกูล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๖. นายธีระ    พุ่มช่วย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๗. นายบุญช่วย  เกิดทรัพย ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๘. นายปัญญา  แซ่อ๋ึง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๙. นายภักดี   ขวัญรอด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๑๐. นายฤทธาคนี   ลีลานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 

      ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
๑๑. นางสาวสาธิญา  แจ่มจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา   

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายเจริญ  แซ่อ๋อง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา (ลาป่วย) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
๒. นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
๓. นายภีระพงศ์   พิสิฐคุณานนท์  รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
๔. นายปรีชา     ใจอาจ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
๕. นางจันทิพย ์ ยิ่งด านุ่น   ปลัดเทศบาลต าบลรัษฎา  
๖. นายณรงค ์  หะนุกูล   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๗. นางสาวสุบงกช ตู้หิรัญมณ ี  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
๘. นางศิริโสภา  บูรณะศักดิ์สกุล  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นายนพดล  แก้วมหิทธิ์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. นางศิวนาถ  เหมพิจิตร  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๑. นางสาวนวรัตน์ ยอดเสถียร  นักวิชาการประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
๑๒. นางจรรยารัตน์ ติ๋วสกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๑๓. นางกรกันยา โกมลมน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๔. นางสาวปาริฉัตร ด้วงตุด   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๕. นางสาวฟารีดา หมัดบิลเฮด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๖. นางสาวธัญญาภรณ์ เสียงเสนาะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๗. นางสาวสุภาวดี รอดกสิกรรม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๘. นางระพีพร  เพ็งจันทร์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
19.นายณัฐพล... 
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๑๙. นายณัฐพล  ณ ตะกั่วทุ่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๐. นางสาวจิตรลดา ณ นคร    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๑. นายมาโนชญ์ เจริญพร   ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 
๒๒. นายวรวัฒน์  ต่อติด   หัวหน้างานบริการ 1 
๒๓. นายชลินธร  ชนะมัย   หัวหน้างานบริการ 2 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น. 
นายนพพร  ย่ีมี  - บัดนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา ได้ลงชื่อและเข้าร่วม           
ประธานสภาฯ ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญ นายนพพร ยี่มี ประธานสภา

เทศบาลต าบลรัษฎา ประธานในที่ประชุม ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลรัษฎา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖5 นะครับ 

    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
    พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

- ข้อ ๒๕ เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มาประชุม แต่เนื่องจากวันนี้นายภูวิศ  
เพชรขาว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลฯ ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลรัษฎา ขออนุญาตลาป่วย ซึ่งจะต้องด าเนินการเลือกเลขานุการสภา
เทศบาลฯ ชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินการประชุม  
- ข้อ ๑๙ วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภา
ท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอม
ปฏิบัติหน้าที่ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่ งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้น าความใน                 
ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรสองมาใช้บังคับโดยอนุโลมเว้นแต่การลงคะแนน
เลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ 
- ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย 
อนุโลม 

 - ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่
เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ
เหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อ
ตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้
ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน หลายคน ให้
เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่  
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากัน วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 
๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่
ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใด
เป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ ประธานที่ประชุมจับสลากว่า 

/ผู้ใด... 
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ผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนดิ สีและขนาดอย่าง 
 เดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน  โดยเขียน

ข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น 
เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

    -  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านทราบระเบียบแล้วนะครับ 
    -  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการ 
    สภาเทศบาลชั่วคราวและต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยชื่อที่เสนอ
    สามารถเสนอได้ไม่จ ากัดจ านวน 
นายภักดี  ขวัญรอด  - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายภักดี  ขวัญรอด สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาฯ เขต 1  เขต 1 ขอเสนอ นายฤทธาคนี ลีลานนท์ สมาชิกสภาฯ เป็นเลขานุการสภา
    เทศบาลฯ ชั่วคราว 
นายนพพร  ย่ีมี   -  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาฯ   -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม 
    -  เมื่อไม่มีท่านอ่ืนเสนอ ผมก็จะอ่านชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ได้ด ารงต าแหน่ง
    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลรัษฎาชั่วคราว มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้สมควร
    ได้รับการด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลรัษฎาชั่วคราว จ านวน           
    ๑ คน คือ นายฤทธาคนี ลีลานนท์ 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ ให้ถือว่า                       
นายฤทธาคนี ลีลานนท์ ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลรัษฎาชั่วคราว และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
- ขอเชิญ นายฤทธาคนี ลีลานนท์ ปฎิบัติหน้าที่ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 ๑.๑ การขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยวิสามัญ สมัยแรก 
 ประจ าปี ๒๕๖5 
    -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศ      
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์  -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว และผู้มีเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายภูวิศ เพชรขาว เลขานุการสภาฯ              

ขออ่านประกาศดังนี้ 
ประกาศอ าเภอเมืองภูเก็ต 

เรื่อง  การขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยวิสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี ๒๕๖5 

  ด้วยเทศบาลต าบลรัษฎา รายงานว่ามีความจ าเป็นจะต้องกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 
30 กันยายน 2565 จึงขอขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา              
สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565 ออกไป 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 
กันยายน 2565 
  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งเทศบาลต าบลรัษฎา จึงอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

/ฉบับที่ 2 ... 
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(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 36 (2) ประกอบค าสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ ๕/๒๕๖5 
ลงวันที่ 4 มกราคม ๒๕๖5 เรื่อง การมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดภูเก็ต หัวหน้า
ส่วนราชการสังกัดราชการส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดภูเก็ต
และนายอ าเภอทุกอ าเภอ  ปฺฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต               
อนุญาตให้ขยายเวลาสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยวิสามัญ              
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖5 ออกไป 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 27–30 กันยายน 
๒๕๖5  
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.๒๕๖5 
           สุวิทย์  สุริยะวงค์ 
               (นายสุวิทย์  สุริยะวงค์) 
    นายอ าเภอเมืองภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทน 
                ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
นายนพพร  ย่ีมี   -  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 เม่ือวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖5 
ประธานสภาฯ   -  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖5 
 -  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ตรวจทานรายงานการประชุม ครับ 

-  มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้างไหมครับ  
-  ถ้าไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุม  ผมจะขอสรุปที่ประชุมมีมติรับรอง
รายงานการประชุมนะครับ  

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา ประจ าปี ๒๕๖5    
    -  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 เม่ือวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖5 
    -  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖5 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
3.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ 2565 โครงการ 
ที่อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ  
(ข้อ 59 วรรคหนึ่ง) จ านวน 28 โครงการ (กองคลัง) 

นายนพพร  ย่ีมี   -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายกเทศมนตรีฯ นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง  
    ขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 มีโครงการที่
อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 28 โครงการ 
 
 

/เหตุผล... 
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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” 
  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือให้
สภาเทศบาลต าบลรัษฎาได้ให้ความเห็นชอบกันเงินโครงการที่อยู่ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 28 
โครงการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
     ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 

                 (นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
                นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
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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       

  ค่าครุภัณฑ ์       

1 เครื่องปรับอากาศ          35,500.00  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565 (สป.) 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน

ประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ 
          

26,800.00  เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
" 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ 

          
25,800.00  

" " 

4 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี 
จ านวน 2 เครื่อง 

          
30,000.00  

" " 

  งานวางแผนสถิติและวิชาการ       

  ค่าครุภัณฑ ์       

5 เก้าอ้ีส านักงาน            4,000.00  เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 (สป.) 

  งานบริหารงานคลัง       

  ค่าครุภัณฑ ์       

6 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว            9,000.00  เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 (คลัง) 
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7 โต๊ะท างาน            7,000.00  เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 (คลัง) 

8 รถจักรยานยนต์  จ านวน 2 คัน        102,800.00  " " 

9 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน          20,800.00  เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 (คลัง) 

10 เครื่องส ารองไฟฟ้า            2,500.00  " " 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน       

  งานเทศกิจ       

  ค่าครุภัณฑ ์       

11 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 10 ตัว          40,000.00  เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 (สป.) 

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       

  ค่าครุภัณฑ ์       

12 เครื่องสูบน้ าเครื่องยนต์ดีเซล  จ านวน 4 เครื่อง        215,000.00  เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 (สป.) 

13 เครื่องสูบน้ าหอยโข่งแบบลากจูงพร้อมอุปกรณ์     1,300,000.00  " " 

14 เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร  จ านวน 20 เครื่อง        318,000.00  " " 

15 จอโทรทัศน์อัจฉริยะพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง        500,000.00  " " 
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  แผนงานการศึกษา       

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       

  ค่าครุภัณฑ ์       

16 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน          20,800.00  เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 (ศษ.) 

  แผนงานสาธารณสุข       

  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น       

17 เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 2 ตัว            8,000.00  เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 (สธ.) 

  แผนงานสาธารณสุข       

  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น       

18 โต๊ะท างาน  จ านวน 2 ตัว 
          

14,000.00  
เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 (สธ.) 

19 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ส านักงานพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ 
จ านวน 2 ชุด 

          
41,600.00 

" " 

20 เครื่องส ารองไฟฟ้า  จ านวน 2 เครื่อง           5,000.00  " " 

          

  งานศูนย์บริการสาธารณสุข       

  ค่าครุภัณฑ ์       

21 โต๊ะหน้าขาว  จ านวน 5 ตัว            8,000.00  เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 (สธ.) 

22 โทรศัพท์เคลื่อนที่             8,000.00  " " 

 



หน้า ๙ 

 

 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโยธา       

  ค่าครุภัณฑ ์       

23 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน     2,126,000.00  เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 (ช่าง) 

24 ชุดรวมซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการออกแบบ        185,000.00  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565 (ช่าง) 

25 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม, วิศวกรรมและการ
ก่อสร้าง จ านวน 2 เครื่อง 

       155,000.00  เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 (ช่าง) 

  งานก่อสร้าง       

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางพาราแอสฟัลท์

ติกคอนกรีตถนนเทพประทาน - รอบเกาะ หมู่ที่ 1 
  13,207,000.00  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นไปตามอ านาจหนา้ที่ของเทศบาล ปีงบประมาณ 2565 (ช่าง) 

27 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยแม่กลิ่น หมู่ที่ 3 

    2,000,000.00  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นไปตามอ านาจหนา้ที่ของเทศบาล ปีงบประมาณ 2565 (ช่าง) 

  แผนงานการพาณิชย์       

  งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ       

  ค่าครุภัณฑ ์       

28 จอโทรทัศน์อัจฉริยะพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง 
        

500,000.00  
เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 (สป.) 

รวมทั้งหมด 28 โครงการ  20,915,600.00      
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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 ๑๑ 

 

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

ประจ าปีงบประมาณ 2565 โครงการที่อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงินฯ (ข้อ 59 วรรคหนึ่ง) จ านวน 28 โครงการ  

นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัต ิให้กันเงินประจ าปีงบประมาณ 2565 โครงการที่ 
ประธานสภาฯ อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ (ข้อ 59 วรรคหนึ่ง) จ านวน 
28 โครงการ  

มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้กันเงินประจ าปีงบประมาณ 2565 โครงการที่อยู่ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่ งก่ อสร้ างที่ ยั ง ไ ม่ ได้ด า เนินการก่อหนี้ ผู กพัน                   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ (ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ) 
จ านวน 28 โครงการ (กองคลัง) 

3.2 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 
(ส านักปลัดเทศบาลฯ) 

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

เห็นชอบรับมอบโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน  
----------------------------- 

หลักการ 
  ขอความเห็นชอบรับมอบโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ของการประปาส่วน
ภูมิภาคกระทรวงมหาดไทย จ านวน 1 โครงการ มูลค่า 280,373.83 บาท                
(สองแสนแปดหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบสามสตางค์) 

เหตุผล 
  ชุมชนซอยกิ่งแก้ว หมู่ที่ 3 ต าบลรัษฎา ประสบปัญหาจากการส่งจ่าย
น้ าประปา เนื่องจากแรงดันไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้งอยู่เป็นประจ าทุกปี เทศบาล
ต าบลรัษฎาและผู้น าชุมชนซอยกิ่งแก้ว จึงเสนอเข้าร่วมโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 
โดยก่อสร้างถังเก็บน้ า PWA ก าหนดพื้นที่ติดตั้งถังเก็บน้ าบริเวณซอยกิ่งแก้ว ซอย 9    
เพ่ือร่วมมือแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งแก่ประชาชน ลูกค้าการส่งจ่ายน้ าประปาของ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต และตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลรัษฎาที่
ต้องด าเนินการในเขตพ้ืนที่  
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้แจ้งด าเนินก่อสร้างโครงการถังเก็บ
น้ าให้ชุมชนซอยกิ่งแก้วตามโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน เสร็จเรียบร้อยแล้วและ            
จะด าเนินการส่งมอบโครงการดังกล่าวให้กับเทศบาลต าบลรัษฎา โดยบทบาทหน้าที่
ของทั้งสองฝ่ายเมื่อเกิดวิกฤตภัยแล้ง ทั้งสองหน่วยงานจะพิจารณาน าน้ าประปา            
มาเติมลงในถังส ารองน้ าดังกล่าวเพ่ือแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

/ในการ...    
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  ในการด าเนินการรับโอนครุภัณฑ์ของการประปาส่วนภูมิภาค ตาม
โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน เพ่ือให้เทศบาลต าบลรัษฎา ดูแลพัสดุ ซึ่งมีภาระติดพัน
ในเรื่องการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  อาศัยอ านาจตามความแห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 112 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครองให้มีการใช้
และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมาก
ที่สุด  มาตรา 113 การด าเนินการตามมาตรา 112 ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ก าหนด โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 
ได้วินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยกรณีการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น มีความเห็นว่า กรณีที่มีผู้ อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  
ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
รับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น      
  จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลรัษฎา ให้ความ
เห็นชอบในการรับมอบโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ต่อไป  
     ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 

                 (นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
                นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี   - ขอเรียนเชิญ นายมาโนชญ์ เจริญพร ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค 
ประธานสภาฯ สาขาภูเก็ต กล่าวถึงโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ครับ 
นายมาโนชญ์  เจริญพร - เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผช.ผจก.กปภ.สาขา ภก. กระผมนายมาโนชญ์  เจริญพร  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 
 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน เป็นโครงการที่ได้ท ามาอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปีจะมี
 หลายสาขาที่เสนอโครงการเข้าไปยังส่วนกลาง เพ่ือขอรับงบประมาณ เมื่อปีที่ผ่าน
 มาเราได้รับการอนุมัติโครงการ และจะจัดท าในพ้ืนที่ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 9 ต าบล
 รัษฎา ซึ่งเมื่อทางเราได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  จะท าให้เกิดคุณค่าต่อชุมชน            
 ที่เป็นลูกค้าของทางประปา  ในส่วนข้อมูลหลักการและเหตุผลโครงการฯ ผมขอ
 อนุญาตให้ทางนายชลินธร ชนะมัย หัวหน้างานบริการ 2 สรุปโครงการฯ ให้ฟังครับ 
 ขอบคุณครับ 
นายนพพร  ย่ีมี  - อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายชลินธร  ชนะมัย  - เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
หัวหน้างานบริการ 2 กระผมนายชลินธร  ชนะมัย หัวหน้างานบริการ 2 ขออนุญาตอธิบายหลักการและ

เหตุผลการจัดโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า CSR เป็นโครงการฯที่
อยู่ในการประเมินการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ หัวข้อการรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม มีข้อก าหนดให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการ เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงของ
ชุมชนตามความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ซึ่ง กปภ.ได้ก าหนดกลยุทธ์ด้าน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ โดยขับเคลื่อนแนว 

/ปฎิบัติ... 
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 ปฎิบัติผ่านโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน หลังจากปีที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตได้ประสบ
ปัญหาภัยแล้งและได้รับความช่วยเหลือจากหลายภาครัฐในการแจกจ่ายน้ าให้กับ
ประชาชนต าบลรัษฎา ท าให้เล็งเห็นว่าถ้าในพ้ืนที่มีถังเก็บน้ า เพ่ือให้ชาวบ้านได้มา
รับน้ าในช่วงภัยแล้งน่าจะสะดวกมากกว่าการใช้รถเข้าไปแจกจ่ายในพ้ืนที่ เนื่องจาก
ถนนคับแคบและมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ทางการประปาเองจึงมีนโยบาย
จัดท าโครงการฯ นี้ขึ้นมา เพ่ือบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น            
ในอนาคต ซึ่งในโครงการจะประกอบด้วยถังเก็บน้ า 6 ใบๆละ 2,500 ลิตร 
โรงเรือนมีหลังคา ตั้งอยู่ในชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 9 ปัจจุบันได้ด าเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จครับ ขอบคุณครับ  

นายนพพร  ย่ีมี   - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎาครับ 
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุม
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน กระผมนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา ขอบคุณ         
 ทุกท่านที่เข้าร่วมชี้แจง ขั้นตอนการรับมอบทรัพย์สินทีจ่ะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแล
 บ ารุงรักษาซ่อมแซมจะต้องน าเข้าสภาฯ พิจารณา และในปีนั้นที่เกิดปัญหาภัยแล้ง
 เป็นการท างานที่ยากมาก เบื้องต้นถ้ามีตรงนี้ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
 ประชาชนได้ ขอบคุณครับ                  
นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ ให้รับมอบ

โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้รับมอบโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ให้รับมอบโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน (ส านักปลัดเทศบาลฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ   
นายนพพร  ยี่มี   - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎาครับ 
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุม
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน กระผมนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา จากการที่
 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและบุคลากรของสันนิบาต
 เทศบาลจังหวัดภูเก็ต ประจ าปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 
 2565 ณ ประเทศสิงค์โปร์ เรื่องหลักๆที่ไปศึกษาดูงานคือการบริหารจัดการน้ า           
 ประเทศสิงค์โปร์ในเมื่อก่อนจะต้องซื้อน้ ามาจากประเทศมาเลเซีย เนื่องจาก      
 ไม่มีแหล่งน้ าผลิตเอง ซึ่งต่างจากประเทศไทย ที่นั่นน้ ามีค่ามาก จึงมีแนวคิดเรื่อง
 การบริหารจัดการน้ าขึ้นมา เขาจะน าน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียรวม เพ่ือ
 น ามากลับมาใช้ใหม่ เป็นสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจไปศึกษาดูงาน ขอบคุณครับ 
นายนพพร  ย่ีมี   - ผมเองก็ได้เข้าร่วมโครงการฯ นี้ด้วย ผมประทับใจเรื่องการคัดแยกขยะ โดยใช้วิธี  
ประธานสภาฯ โยนลงน้ า ถ้าขยะที่หนักก็จะจมลงน้ า ประเภทพลาสติกขวดหรือขยะลอยน้ า                  

ก็จะลอยขึ้นมา หลังจากนั้นจะน ามารีไซเคิลใช้ใหม่ น้ าเสียก็เช่นกัน น ามาบ าบัด 
/ใช้ใหม่...             



หน้า ๑๔ 

 

 

 ใช้ใหม่ ผมรู้สึกว่าน้ ามีค่าในประเทศสิงค์โปร์ เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงมาก            
ฝากทางการประปาส่วนภูมิภาคไว้ว่า ถ้ามีโอกาสให้ลองไปศึกษาดูงานครับ ระบบ
การพัฒนาของประเทศสิงค์โปร์ล้ าหน้าไปมากครับ ขอบคุณครับ 

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

เข้ามาชี้แจงเรื่องโครงการฯ ผมอยากทราบว่าเราขอโครงการฯ เพ่ิมได้หรือไม่ครับ 
เนื่องจากยังมีหลายพ้ืนที่ ที่ยังขาดแคลนน้ า เช่นปลายทางน้ าคือบ้านแหลมตุ๊กแก 
เรื่องพ้ืนที่ไม่มีปัญหา แต่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ ามากในภัยแล้ง ไม่ทราบว่า
ด าเนินการช่วยเหลือได้หรือไม่ หากว่าด าเนินการขอเพ่ิมได้ ผมจะน าเสนอเข้าไป 
และเรื่องการตั้งจุดปั๊มเสริมแรงดัน บริเวณหน้าโรงเรียนสะป า ไม่ทราบว่าตอนนี้มี
การเปิดใช้หรือยัง ผมขอฝากเนื่องจากทางผู้รับเหมาได้ขุดถนนลาดยางบริเวณสี่แยก
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และเทคอนกรีตสูงเป็นเนิน ท าให้รถมอเตอร์ไซร์เกิด
อุบัติเหตุหลายคันแล้วครับ ผมขอฝากทางการประปาแก้ไขให้ด้วยนะครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายนพพร  ย่ีมี - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญ นายมาโนชญ์  เจริญพร ครับ 
นายมาโนชญ์  เจริญพร - เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผช.ผจก.กปภ.สาขา ภก. กระผมนายมาโนชญ์  เจริญพร  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
 โครงการฯ ในงบประมาณที่ผ่านมาหมดไปแล้วครับ ก็คงต้องเป็นงบประมาณของ            
 ปีหน้า ให้ทางเทศบาลฯ เสนอจุดเข้ามาว่าจะให้ช่วยเหลือพ้ืนที่ไหน เรื่องการตั้งจุด
 ปั๊มเสริมแรงดันพ่ึงจะด าเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดการจ่ายน้ าในพ้ืนที่ขอ
 อนุญาตให้นายชลินธร ชนะมัย หัวหน้างานบริการ 2 สรุปให้ฟังครับ ขอบคุณครับ 
นายนพพร  ย่ีมี  - อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายชลินธร  ชนะมัย  - เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
หัวหน้างานบริการ 2 กระผมนายชลินธร  ชนะมัย หัวหน้างานบริการ 2 ตอนนี้การติดตั้งจุดปั๊มเสริม 

แรงดันเพ่ือจะจ่ายน้ าเข้าในพ้ืนที่เกาะสิเหร่ บริเวณหน้าโรงเรียนสะป า พ่ึงจะมีการ
ตรวจรับแล้วเสร็จ แต่เนื่องจากท่อส่งน้ าจ่ายตรงไปยังพ้ืนที่เกาะสิเหร่ยังไม่เรียบร้อย 
น้ าจึงยังไหลอ่อน งานก่อสร้างเกือบ 100 % พ้ืนที่เกาะสิเหร่จะจ่ายน้ าในทุก           
วันจันทร์และวันพฤหัสบดี เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่
จริงๆ ผมเองมั่นใจว่าหลังจากนี้จะจ่ายน้ าได้ 24 ชั่วโมง และเรื่องการปรับสภาพ
ถนนบริเวณสี่แยกมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จะให้ผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขให้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ย่ีมี   - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎาครับ 
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน กระผมนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา ผมขอ

สอบถามเรื่องการวางแผนรับภัยแล้งในปีหน้า มีแนวทางด าเนินการอย่างไรครับ 
 

/นายนพพรฯ... 



หน้า ๑๕ 

 

 

นายนพพร  ย่ีมี - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญ นายมาโนชญ์  เจริญพร ครับ 
นายมาโนชญ์  เจริญพร - เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผช.ผจก.กปภ.สาขา ภก. กระผมนายมาโนชญ์  เจริญพร  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เมื่อปี พ.ศ.2562 - 2563 ภัยแล้งเกิดจากเราใช้น้ าจากอ่างของกรมชลประทาน                
อย่างเดียว  เมื่อน้ าในอ่างหมดก็เกิดผลกระทบกันทั้ งจังหวัด หลังจากนั้น
คณะอนุกรรมการมีโครงการฯ ให้สูบน้ าจากแหล่งพ้ืนที่อ่ืน ซึ่งปัจจุบันเขื่อนบางวาด
มีน้ าดิบ 92% คลองกระทะ 100% เขื่อนบางเหนียวด า 99% ภาพรวมไม่ขาดน้ า
แน่นอน ดังนั้นมองว่าระบบประปาเพียงพอที่จะรองรับการให้บริการในภาพรวม
ของทั้งจังหวัด และหากโครงการฯ นี้แล้วเสร็จก็จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ย่ีมี - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญกองช่างครับ 
นายณรงค์ หะนุกูล - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน        
ผู้อ านวยการกองช่าง กระผม นายณรงค์ หะนุกูล ผู้อ านวยการกองช่าง ผมได้ท าเรื่องการขอขยายเขต
 ระหว่างหมู่บ้านเทพกระษัตรีถึงเขตเทศบาลนครภูเก็ตไป ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรอ
 ประมาณการ นี่ผ่านมา 6-7 เดือนแล้ว ฝากช่วยตรวจสอบให้หน่อยครับ 
นายนพพร  ย่ีมี  -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญ นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ ครับ 
นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ สมาชิกสภา  เขต 2  
 ขอขอบคุณทางการประปาส่วนภูมิภาคฯ ที่เข้ามาชี้แจงรายละเอียดและเสนอ

โครงการดีๆให้กับประชาชนต าบลรัษฎา ผมอยากฝากว่าอยากให้เกาะสิเหร่มีน้ าใช้ 
เพ่ือจะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในคราวประชุมสภาฯ ที่ผ่านมา ผมได้ฝาก
เรื่องที่มีการบุกรุกใช้พ้ืนที่สาธารณะ บริเวณซอยพะเนียง และมีการปิดกั้นทางไม่ให้
เอาน้ าขุมพะเนียงมาใช้ ไม่ทราบว่าได้ด าเนินการตรวจสอบถึงไหนแล้ว เรื่องการจัด
งานลอยกระทงร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ในส่วน
พ้ืนที่ หมู่ที่ 5 ขุมน้ าพะเนียง ก็มีการจัดงานลอยกระทงเช่นกัน อยากให้ท่านนายกฯ              
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพ้ืนที่ให้หน่อยว่ามีอะไรต้องซ่อมแซมหรือไม่ เพ่ือความ
ปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชนครับ ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ย่ีมี - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญกองช่างครับ 
นายณรงค์ หะนุกูล - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน        
ผู้อ านวยการกองช่าง  กระผม นายณรงค์ หะนุกูล ผู้อ านวยการกองช่าง เบื้องต้นได้ให้ช่างเขต ลงพ้ืนที่
 ตรวจสอบระวางของที่ดิน เพราะชาวบ้านแจ้งว่ามีหนังสือครอบครอง และอาศัย
 นานกว่า 10 ปี ถ้าตรวจสอบไม่มีเอกสารสิทธิ์การครอบครอง ก็จะท าหนังสือให้            
 รื้อถอนครับ ขอบคุณครับ 
นายนพพร  ย่ีมี   - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎาครับ 
 
 

/นายนครินทร์ฯ... 



หน้า ๑๖ 

 

 

นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน กระผมนายนครินทร์  ยอแสงรัตน์  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา                          

ผมขอขอบคุณทางผู้ช่วยและเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคภูเก็ตอีกครั้ง  และ
เรื่องการจัดงานลอยกระทงที่ขุมน้ าพะเนียง ก็จะให้ทางกองช่างเข้าไปช่วยดูแลให้ 
ทางสมาชิกสภาฯ ไม่ต้องเป็นห่วง  ผมเองได้ติดตามงานตลอด บางสิ่งบางอย่าง
อาจจะล่าช้าไปบ้าง ก็อยากให้ทางสมาชิกสภาฯ เข้าใจด้วย ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ย่ีมี   -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   -  ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลต าบลรัษฎาครับ 
นางจันทิพย์  ยิ่งด านุ่น  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาลฯ ดิฉัน นางจันทิพย์ ยิ่งด านุ่น ปลัดเทศบาลต าบลรัษฎา ขอเพิ่มเติมเรื่องการจัดงานวัน

ลอยกระทง ที่ทางสมาชิกสภาฯ เป็นห่วง เรามีการจัดกิจกรรมร่วมกับทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตเป็นหลัก และในส่วนของพ้ืนที่ขุมน้ าพะเนียง หมู่ที่ 5            
ที่ เรามีการจัดกิจกรรมทุกปี เมื่อในคราวประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ ได้
มอบหมายให้ทางกองการศึกษาจัดท าเรื่องขออนุมัติซ่อมแซม และมอบกองช่าง           
ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งจะแล้วเสร็จก่อนวันจัดงานแน่นอนคะ ขอบคุณคะ  

นายนพพร  ย่ีมี - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ - ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลในวันนี้นะครับ ณ โอกาสนี้ 

ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยวิสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 3 
ประจ าปี ๒๕65 สวัสดีครับ 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.45 น.  
 

ลงชื่อ..............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายฤทธาคนี  ลีลานนท์) 

สมาชิกสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลรัษฎาชั่วคราว 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

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

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

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


