
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี  ๒๕๖5 

วันศุกร์ที ่23 กันยายน พ.ศ.๒๕๖5 
เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายนรสิงห์  อรรถธรรม  รองประธานสภาเทศบาลต าบลรัษฎา  

      ปฎิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว 
๒. นายกันตพัฒน์   พิสิฐคุณานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๓. นางสาวจุฑารัตน์  สินธุ์ประดิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
๔. นายเจริญ  แซ่อ๋อง   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 
1. นายนพพร  ยี่ม ี   ประธานสภาเทศบาลต าบลรัษฎา (ไปราชการ)   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
๒. นายภีระพงศ์   พิสิฐคุณานนท์  รองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
๓. นายปรีชา     ใจอาจ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
๔. นายณรงค ์  หะนุกูล   ผ.อ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลฯ 
๕. นางศิริโสภา  บูรณะศักดิ์สกุล  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖. นายนพดล  แก้วมหิทธิ์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๗. นางศิวนาถ  เหมพิจิตร  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๘. นางขนิษฐา  เจียมสกุล  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๙. นายหัสกร  เกษน้อย   นักวิชาการพัสดุช านาญการ  
๑๐. นางจรรยารัตน์ ติ๋วสกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๑๑. นางกรกันยา โกมลมน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๒. นางสาวปาริฉัตร ด้วงตุด   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๓. นางสาวฟารีดา หมัดบิลเฮด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๔. นางสาวธัญญาภรณ์ เสียงเสนาะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๕. นางสาวสุภาวดี รอดกสิกรรม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๖. นางระพีพร  เพ็งจันทร์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๗. นายณัฐพล  ณ ตะกั่วทุ่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น. 
นายนรสิงห์  อรรถธรรม  - วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565  
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ เนื่องจากนายนพพร ยี่มี ประธานสภาเทศบาล นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์   
ประธานสภาฯ ชั่วคราว นายกเทศมนตรี  นางจันทิพย์  ยิ่ งด านุ่น ปลัดเทศบาล และนายภูวิศ                 

เพชรขาว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการและบุคลากรของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ประจ าปี 
พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2565 ณ ประเทศสิงค์โปร์ 
ข้าพเจ้านายนรสิงห์  อรรถธรรม รองประธานสภาฯ จึงปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว และ ขอด าเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 
สมัยแรก ครั้งที่ 2  และเนื่องจากวันนี้และนายภูวิศ เพชรขาว ปฎิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาฯ ได้เข้าร่วมโครงการฯ  ณ ประเทศสิงค์โปร์ ด้วย 

  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
- ข้อ ๒๕ เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มาประชุม แต่เนื่องจากวันนี้ไม่มี
เลขานุการสภาฯ จึงจะต้องด าเนินการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินการประชุม  
- ข้อ ๑๙ วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภา
ท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอม
ปฏิบัติหน้าที่ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นคนหนึ่ งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้น าความในข้อ 
๑๓ และข้อ ๒๖ วรรสองมาใช้บังคับโดยอนุโลมเว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้
กระท าด้วยวิธีการยกมือ 
- ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย 
อนุโลม 

 - ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่                
น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง 
ครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคน
ละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อ                    
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากัน หลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธี
เดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธี
จับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตาม
วรรคหนึ่งให้น าความใน ข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุม
เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน วิธีจับสลาก
ตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  
ตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ 

/ประธาน... 



หน้า ๓ 

 

 

 ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท า
บัตรสลาก ชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น” 

    -  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 
นายนรสิงห์  อรรถธรรม  -  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  -  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  ทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๑.๑ วัดกิตติวนาราม ได้ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้ เพื่อเป็น
สถานที่ประกอบศาสนกิจหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
กับพระพุทธศาสนา (ตามหนังสือส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต             
ที่ ภก 0035/571 ลว. 8 กันยายน 2565) 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
    - เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมในคราวถัดไป - 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายนรสิงห์  อรรถธรรม  -  ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม              
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ ฉบับท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 (ส านักปลัดเทศบาล) 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ๓.๑ ในวาระท่ี ๒ แปรญัตติ 
    - ตามท่ีได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยวิสามัญ สมัยแรก       

ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕65 เมื่อวันจันทร์ที ่12 กันยายน ๒๕65 เพ่ือพิจารณา 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕65 ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ซ่ึงที่ประชุมสภาฯ  

/แห่งนี้... 
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แห่งนี้นะครับ ได้มีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ตั้งแต่วันที่ 13 –
15 กันยายน 2565 เวลา 08.30-17.30น.และได้รับหลักการ เมื่อเวลา 
10.30 น.วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา สมัยวิสามัญ               
สมัยแรก ครั้งที ่2 ประจ าปี  ๒๕65 เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 ในวาระที่  ๒ คือ    
ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัตฯิ 

นายกันตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
ประธาน คกก.แปรญัตติฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกันตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ สมาชิกสภาฯ 
                เขต ๒ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลรัษฎา ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65       
    ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที ่1ประจ าปี ๒๕65 
    เมื่อวันที่ 12 กันยายน ๒๕64 และที่ประชุมมีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค า
    แปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 13- 15 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 
    17.30 น.นั้น บัดนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยไปแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา
    เทศบาลฯ และผู้บริหาร เสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด   
 -  รายละเอียดขออนุญาตให้เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได้น าเรียน
 ชี้แจงครับ 
นายนรสิงห์  อรรถธรรม  -  อนุญาต ขอเชิญเลขาฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  
น.ส.จุฑารัตน์ สินธุ์ประดิษฐ์  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการ คกก.แปรญัตติ ฯ ดิฉันนางสาวจุฑารัตน์ สินธุ์ประดิษฐ์ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
    ขอสรุปและรายงานผลการพิจารณาแปรญัตติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.๒๕๖5 
    - ไม่มีผู้แปรญัตติ  และไม่มีการแก้ไข 
 ๒.บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
    - ไม่มีผู้แปรญัตติ  และไม่มีการแก้ไข 
  ๓.รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
    - ไม่มีผู้แปรญัตติ  และไม่มีการแก้ไข 
  ๔.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖5 ข้อ ๑ – ๖ 
    - ไม่มีผู้แปรญัตติ  และไม่มีการแก้ไข 

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

/มติของ... 
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  มติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
  -  มีมติเห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เดิมไว้  ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
ดังนั้น จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และเสนอต่อประธานสภาฯ เพ่ือพิจารณา           
 ในวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓  ต่อไป  

นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  เมื่อวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ผมก็จะขอผ่าน 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ ขั้นลงมตินะครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  
 ๓.๒ ในวาระท่ี ๓ ลงมติ  
    -  ตามระเบียบไม่มีการอภิปรายนะครับ   ผมก็จะขอมติที่ประชุม 
  -  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5 
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  มีมติเห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
นายนรสิงห์  อรรถธรรม  - สรุปมติที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9  เสียง ให้ตราเป็น 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ๒๕๖5 
มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    4.1 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจ ากัด 
    (มหาชน)เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ที่ป่าไม้ตั้งอยู่บริเวณเขาโต๊ะแซะ หมู่ที่ 3 
    ต าบลรัษฎา (กองช่าง) 
นายนรสิงห์  อรรถธรรม  -  ขอเรียนเชิญรองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว             
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ       
รองนายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบล 
    รัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
    จ ากัด (มหาชน) เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ป่าไม้ตั้งอยู่บริเวณเขาโต๊ะแซะ 
    หมู่ที่ 3 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

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

  กองช่าง เทศบาลต าบลรัษฎา ขอความเห็นชอบให้บริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)  ได้ด าเนินการเข้าท าประโยชน์ใน 
พ้ืนที่ที่ป่าไม้ตั้งอยู่ บริเวณเขาโต๊ะแซะ หมู่ที่ 3 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพ่ือน าหลักฐานไปประกอบในการยื่นค าขออนุญาตเข้า
ท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้  
 

/เหตุผล... 
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เหตุผล 
  ด้วยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้า
จังหวัดภูเก็ต ได้มีหนังสือเลขที่ เอ็นที บภก.2.2 (ภก.)/933 ลงวันที่ 11 
สิงหาคม 2565 เรื่องขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณเขา
โต๊ะแซะ หมู่ที่ 3 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพ่ือปรับปรุง
อุปกรณ์และเสาสัญญาณสื่อสาร สถานีโทรคมนาคมเขาโต๊ะแซะให้การใช้
บริการและคลื่นสัญญาณครอบคลุมทุกพ้ืนที่ส าหรับให้บริการประชาชน                
ซึ่งการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ต้องมีหลักฐานการให้ความ
เห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ เพ่ือน าหลักฐาน
ไปประกอบการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายต่อไป   
  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลรัษฎา ได้ให้ความเห็นชอบให้บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ป่าไม้ตั้งอยู่
บริเวณเขาโต๊ะแซะ หมู่ที่ 3 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

     ลงชื่อ           นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ -  ขอเรียนเชิญ นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ ครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  
นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายบุญช่วย เกิดทรัพย์ สมาชิกสภาฯ เขต 2  
 ผมขอสอบถามเรื่องการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ กรณีของ

วัดกิตติวนาราม อยู่ในวาระแจ้งเพ่ือทราบ แต่ของบริษัทโทรคมนาคม ต้อง
ขอมติจากสภาฯ ไม่ทราบว่าท าไมด าเนินการไม่เหมือนกันครับ ขอบคุณครับ 

นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ -  ขอเรียนเชิญผู้อ านวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว     
นายณรงค์ หะนุกูล  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง  กระผมนายณรงค์ หะนุกูล ผู้อ านวยการกองช่าง ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ  

ได้สอบถาม ผมขอชี้แจงให้ทราบว่า ที่ดินที่เขาโต๊ะแซะอยู่ในความดูแลของ
กรมป่าไม้ และทางบริษัทโทรคมนาคมได้ใช้พ้ืนที่มาหลายปีแล้ว แต่ไม่ได้
ด าเนินการให้ถูกต้อง โดยระเบียบออกมาว่าการขอใช้พ้ืนที่ป่าไม้จะต้องได้รับ
การเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น แต่ของวัดกิตติวนาราม ที่ไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากสภาฯ เนื่องจากเป็นที่ดิน นสล. ไม่อยู่ในความดูแลของกรม           
ป่าไม้ พ้ืนที่ต่างกันครับ ขอบคุณครับ 

นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ -  ขอเรียนเชิญรองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว 

/นายภาวัตฯ... 
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นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ           
รองนายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบล

รัษฎา ขอชี้แจงเพ่ิมเติม เนื่องจากปัจจุบันมีระเบียบเข้ามาดูแลการใช้พ้ืนที่
ของรัฐ โดยแบ่งตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งพ้ืนที่ในความดูแลของป่าไม้ จะต้อง
ด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง และต้องมีการขอมติจากสภาท้องถิ่นนั้นๆ  

นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ ให้บริษัท  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ป่าไม้ตั้งอยู่

บริเวณเขาโต๊ะแซะ หมู่ที่ 3 
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  
นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  สรุปที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจ ากัด                  
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่  (มหาชน) เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ป่าไม้ตั้งอยู่บริเวณเขาโต๊ะแซะ หมู่ที่ 3 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  
มติที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เข้าท า

ประโยชน์ในพื้นที่ที่ป่าไม้ตั้งอยู่บริเวณเขาโต๊ะแซะ หมู่ที่ 3 ต าบลรัษฎา 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  (กองช่าง) 

 

    4.2 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการ
    ก่อสร้าง ระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต (กองช่าง) 
นายนรสิงห์  อรรถธรรม  -  ขอเรียนเชิญรองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว             
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ       
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบล 

รัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองภูเก็ต อ าเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

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

  กองช่าง เทศบาลต าบลรัษฎา ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สิน
สิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองภูเก็ต 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   

เหตุผล 
  ด้วยจังหวัดภูเก็ต ขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้าง
ระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองภูเก็ต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้ึงแซ่เฮง 
ด าเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง
ภูเก็ต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งผู้รับจ้างได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตาม
สัญญาจ้างและได้ท าการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบทรัพย์สิน      
สิ่งปลูกสร้างโครงการดังกล่าวให้เทศบาลต าบลรัษฎาดูแลบ ารุงรักษาและ            

/ใช้ประโยชน์... 



หน้า ๘ 

 

 

ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว บริการประชาชนต่อไป จ านวน 2 
รายการ คือ 
  1. งานก่อสร้างปรับปรุงตลิ่งคลองบางใหญ่ (DR1) 
  2. งานก่อสร้างปรับปรุงตลิ่งคลองร่วมน้ าใจ (DR11) 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 หมวด 2 การจัดหา ข้อ 9 ในกรณี
ที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท า
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะ
รับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลรัษฎา  ได้ให้ความเห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สิน
สิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองภูเก็ต 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   

     ลงชื่อ           นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ -  ขอเรียนเชิญ นายเจริญ  แซ่อ๋อง ครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  
นายเจริญ  แซ่อ๋อง -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายเจริญ  แซ่อ๋อง สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 การรับมอบทรัพย์สินทางระบายน้ าซึ่งจะผ่านทางคลองเคหะ ตรงนั้นมี
 ประตูน้ า ไม่ทราบว่าอยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลรัษฎา  หรือเทศบาล
 นครภูเก็ต อยากให้ทางเทศบาลฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลประตูน้ า 
 เนื่องจากถ้าทางเทศบาลนครภูเก็ต เปิดประตูระบายน้ ามา พ้ืนที่ของเราจะ
 ได้รับความเสียหายได้นะครับ ขอบคุณครับ 
นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ - ขอเรียนเชิญกองช่างครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว     
นายณรงค์ หะนุกูล  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผู้อ านวยการกองช่าง  กระผม นายณรงค์ หะนุกูล ผู้อ านวยการกองช่าง ขอชี้แจงว่าโครงการที่เรา
    น าเข้าสภาฯ มี 2 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทางสมาชิก
    สภาฯ ครับ ซึ่งประตูน้ าจะอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลนครภูเก็ต
นายนรสิงห์  อรรถธรรม  -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ -  ขอเรียนเชิญ นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ ครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  
นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายบุญช่วย เกิดทรัพย์ สมาชิกสภาฯ เขต 2 

/ผมยินดี... 



หน้า ๙ 

 

 

ผมยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะโครงการนี้เป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน    
แต่ผมขออภิปรายว่าโครงการฯที่จะรับมอบจากโยธาธิการ เอกสารที่ให้ทาง
สมาชิกสภาฯ พิจารณา มีแค่ 3 หน้า โครงการงบประมาณ 573 ล้าน 
สมาชิกสภาฯ หลายท่านยังไม่ทราบว่าพ้ืนที่อยู่ตรงไหน รู้แค่ว่าอยู่คลองบาง
ใหญ่ คลองบางใหญ่มันยาวนะครับท่าน ผมขอติงว่าก่อนจะรับมอบทรัพย์สิน
เราควรมีการตรวจสอบก่อนว่าสิ่งที่รับมอบแข็งแรงทนทาน หรือมีความ
เสียหายหรือไม่ ผมอยากให้เทศบาลฯ ตรวจสอบก่อน การรับมอบต้องอยู่ใน
สภาพที่ดีนะครับ ผมเองได้ลงพ้ืนที่ไปดูแล้วอยู่บริเวณหลังโลตัส พ้ืนที่ยัง            
ถมดินไม่เรียบร้อยเลยครับ ผมมองว่าน่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 
เพ่ือตรวจสอบทรัพย์สิน ก่อนน าเข้าสภาฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบรับมอบ
ทรัพย์สินครับ ขอบคุณครับ 

นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ - ขอเรียนเชิญกองช่างครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว     
นายณรงค์ หะนุกูล  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผู้อ านวยการกองช่าง  กระผม นายณรงค์ หะนุกูล ผู้อ านวยการกองช่าง งบประมาณ 573 ล้าน 
    เป็นการจัดท าโครงการฯ ทั้งในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลต าบล
    รัษฎา ซึ่งสัญญาท ารวมกันครับ ทางเทศบาลต าบลรัษฎา ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่
    เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งหลังจากโครงการฯ เสร็จสิ้น จึงได้มีการ              
    รับมอบทรัพย์สินและให้น าเข้าสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบครับ  
นายนรสิงห์  อรรถธรรม  -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ -  ขอเรียนเชิญ นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ ครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  
นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายบุญช่วย เกิดทรัพย์ สมาชิกสภาฯ เขต 2  
 ที่ผมพูดหมายถึงการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนรับมอบ คือ

เจ้าหน้าที่ในส่วนของเราเองครับ ไม่ใช่ตั้งเจ้าหน้าที่เราเป็นคณะกรรมการ
ร่วมกับส านักงานโยธาธิการฯ ครับ ขอบคุณครับ 

นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ - ขอเรียนเชิญรองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ           
รองนายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบล

รัษฎา ที่ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอมาเป็นเรื่องที่ดีครับ แต่โครงการฯ เป็นของ
จังหวัด ซึ่งด าเนินการตามกรมโยธาธิการและผังเมืองในการป้องกันน้ าท่วม
ชุมชุมเมือง และได้ก่อสร้างในพ้ืนที่ของเรา เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว เป็น
กระบวนการส่งมอบทรัพย์สินให้ทางเทศบาลฯ ดูแลบ ารุงรักษา ก็ต้องน าเข้า
สภาฯ เพื่อให้สภาฯ พิจารณาอีกครั้งครับ 

นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ -  ขอเรียนเชิญ นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ ครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  

/นายบุญช่วยฯ... 



หน้า ๑๐ 

 

 

นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายบุญช่วย เกิดทรัพย์ สมาชิกสภาฯ เขต 2  
 ผมเข้าใจครับไม่ใช่จะไม่รับมอบทรัพย์สิน แต่อยากให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ

หน่อย เพราะบางพ้ืนที่ยังมีชาวบ้านบุกรุกอยู่ครับ ขอบคุณครับ 
นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ -  ขอเรียนเชิญ นายเจริญ  แซ่อ๋อง ครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  
นายเจริญ  แซ่อ๋อง -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายเจริญ  แซ่อ๋อง สมาชิกสภาฯ เขต 1                

ผมอยากหารือเรื่องประตูน้ า ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางเทศบาลต าบลรัษฎา เข้า
ไปมีส่วนร่วมหรือให้ทางเทศบาลฯ รับมาดูแล เวลาน้ าท่วมเทศบาลนครภูเก็ต
จะเปิดประตูน้ าเพ่ือระบายน้ าออกมา ซึ่งพ้ืนที่เราเป็นปลายน้ า จะได้รับความ
เสียหายมากครับ ขอบคุณครับ 

นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ - ขอเรียนเชิญรองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ           
รองนายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบล

รัษฎา น้ าจะเยอะในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน บางครั้งน้ าทะเลหนุน 
หลังจาก 2 เดือนนี้ น้ าก็จะน้อยลงครับ ผมเองก็ได้หารือเรื่องน้ าท่วมจุดนี้กับ
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ซึ่งคนเปิดปิดประตูน้ าคือโยธาธิการจังหวัด            
ก็ได้แจ้งไปแล้วว่าในช่วงไหนที่ไม่สามารถระบายน้ าออกมาได้ครับ  

นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ รับมอบ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง

ภูเก็ต 
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  
นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  สรุปที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ รับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองภูเก็ต  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  
มติที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ รับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้างระบบ

ป้องกันน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต    
(กองช่าง) 

 
    4.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    งบประมาณ 185,000 บาท (กองช่าง) 
นายนรสิงห์  อรรถธรรม  -  ขอเรียนเชิญรองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว 

/นายภีระพงศ์ฯ... 



หน้า ๑๑ 

 

 

นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ       
รองนายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์  รองนายกเทศมนตรี 
    ต าบลรัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ประเภทครุภัณฑ์
    คอมพิวเตอร์ 

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

  กองช่าง เทศบาลต าบลรัษฎา  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 256๕ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เหตุผล 
  กองช่าง เทศบาลต าบลรัษฎา ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ คือ ชุดรวมซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการออกแบบ 
งบประมาณ  340,000  บาท 
  เนื่องจากชุดรวมซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการออกแบบนั้น จะต้องมี
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลสามารถรองรับโปรแกรมซอฟต์แวร์
การออกแบบนี้ได้ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ในส านักงานกองช่าง ไม่มีเครื่องใดที่
สามารถรองรับโปรแกรมซอฟต์แวร์การออกแบบได้ จึงขอเพ่ือจ่ายเป็นค่ า
จัดซื้อชุดซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรม , วิศวกรรม และ
การก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 17 โปรแกรม เหลือจ านวน 2 Licenses และ
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของส านักงบประมาณ 
และเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 

โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 29 
“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบล
รัษฎา เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลรัษฎาได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

    ลงชื่อ           นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 

      นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้แก้ไข
ประธานสภาฯ ชั่วคราว เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                          /นายฤทธาคนีฯ... 



หน้า ๑๒ 

 

 

นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัต ิด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน (สท.ภักดีฯ) 
นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  
มติที่ประชุม   - มีมติ อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ.256๕ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    งบประมาณ 185,000 บาท (กองช่าง) 

    4.4 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    งบประมาณ 155,000 บาท (กองช่าง)  
นายนรสิงห์  อรรถธรรม  -  ขอเรียนเชิญรองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว 
นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ       
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์  รองนายกเทศมนตรี 
 ต าบลรัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

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

  กองช่าง เทศบาลต าบลรัษฎา ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เหตุผล 
  กองช่าง เทศบาลต าบลรัษฎา ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ คือ ชุดรวมซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการออกแบบ 
งบประมาณ  340,000  บาท 
  เนื่องจากได้มีการจัดซื้อชุดซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรม , วิศวกรรม และการก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 17 โปรแกรม 
จ านวน 2 Licenses และชุดรวมซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการออกแบบนั้น จะต้อง
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลสามารถรองรับโปรแกรมซอฟต์แวร์
การออกแบบนี้ได้ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ในส านักงานกองช่าง ไม่มีเครื่องใดที่
สามารถรองรับโปรแกรมซอฟต์แวร์การออกแบบได้ จึงขอเพ่ือจ่ายเป็น                
ค่าจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดใน
บัญชีราคาตามมาตรฐานของส านักงบประมาณ และเกณฑ์ราคากลาง และ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 2564 จึงขอ
อนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
 

/โดยอาศัย... 



หน้า ๑๓ 

 

 

  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า
ให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่               
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
  นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบล
รัษฎา เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลรัษฎาได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการ
ใหม ่ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

     ลงชื่อ           นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 

      นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 

นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ - ขอเรียนเชิญกองช่างครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว     
นายณรงค์ หะนุกูล  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผู้อ านวยการกองช่าง  กระผมนายณรงค์ หะนุกูล ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม
 งบประมาณเดิมทีต่ั้งไว้ 340,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดซอฟต์แวร์ 
 จ านวน 4  Licenses เนื่องจากไม่มีคอมพิวเตอร์ที่รองรับ เลยจ าเป็นต้อง
 น าเข้าสภาฯ เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เหลือจ านวน 
 2  Licenses  และน างบประมาณที่เหลือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            
 ซึ่งในระเบียบวาระที่ 4.3 และ 4.4 จะเป็นงบประมาณเดียวกันครับ 
 ขอบคุณครับ 
นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้โอนเงิน
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น 
    รายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 155,000 บาท  
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัต ิด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  
นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 155,000 บาท  
มติที่ประชุม  - มีมติ อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 งบประมาณ 155,000 บาท (กองช่าง) 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   
นายนรสิงห์  อรรถธรรม - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ -  ขอเรียนเชิญ นายเจริญ  แซ่อ๋อง ครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  

/นายเจริญฯ... 



หน้า ๑๔ 

 

 

นายเจริญ  แซ่อ๋อง -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายเจริญ  แซ่อ๋อง สมาชิกสภาฯ เขต 1                 

ผมขอฝากเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน บริเวณสามแยกควนก้าวหน้า                 
 ในช่วงเวลาเร่งด่วน เนื่องจากไม่มีสัญญาณไฟจราจร เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ                         
 จึงอยากให้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าไปดูแลการจราจรให้ เฉพาะช่วงเวลา
เร่งด่วนได้ไหมครับ 

นายนรสิงห์  อรรถธรรม - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ -  ขอเรียนเชิญ นายธีระ  พุ่มช่วย ครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  
นายธีระ  พุ่มช่วย -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายธีระ  พุ่มช่วย สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผมมี

เรื่องที่จะขอเสนอแนะครับ เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้มีผู้สูงอายุเข้ามาติดต่อ
ราชการเพ่ือท าบัตรประชารัฐ ได้ใช้บริการลิฟท์ของทางส านักงาน และติด
ค้างอยู่ในลิฟท์ประมาณ 5 นาที ผมอยากให้หาวิธีการแก้ไขจะซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนใหม่เลยก็ได้ครับ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้
บริการของเทศบาลฯ เราครับ ขอบคุณครับ 

นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ - ขอเรียนเชิญรองนายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ           
รองนายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบล

รัษฎา ขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ ที่ได้พูดเรื่องนี้ เราได้เคยน าเรื่องเข้าเสนอ
สภาฯแล้ว แต่ไม่ได้รับการอนุมัติให้มีการเปลี่ยนใหม่ ปัจจุบันเนื่องจาก
ปริมาณการใช้งานของลิฟท์ค่อนข้างเยอะ มีทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ มาใช้บริการซึ่ง
เป็นเรื่องน่าเป็นห่วง และลิฟท์เองมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว ก็ขอฝากทาง
ส านักปลัดเทศบาลฯ น าเสนอเรื่องนี้เข้าสภาฯ อีกครั้งนะครับ และขอ
ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ก าหนดจัดงานลอยกระทง
ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มีการตั้งวางร้านค้าจ าหน่ายจาก
ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลต าบลรัษฎา และมีกิจกรรมส่งเสริมให้กับเด็ก
เยาวชนแสดงกิจกรรม มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ ก็ฝากสมาชิกสภาฯ
ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ 

นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ -  ขอเรียนเชิญ นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ ครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  
นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายบุญช่วย เกิดทรัพย์ สมาชิกสภาฯ เขต 2  
 ผมเห็นด้วยนะครับ ที่ใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดงานลอยกระทง 
 เพราะมีความสะดวกสบาย มีพ้ืนที่จอดรถ และขอเสนอแนะให้ขอความ
 ร่วมมือจากทางโรงเรียนในสังกัด ส่งเด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยจะ                 
 ดีไหมครับ ขอบคุณครับ 
 

/นายนรสิงห์ฯ... 



หน้า ๑๕ 

 

 

นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ - ขอเรียนเชิญผู้อ านวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  
นายณรงค์ หะนุกูล  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง กระผม นายณรงค์ หะนุกูล ผู้อ านวยการกองช่าง ผมได้เข้าร่วมประชุมกับ

ทางท่านรองอ านวยฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เรื่องการขออนุมัติให้
ชุมชนใช้พ้ืนที่จากส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) 
โดยเดิมได้อนุญาตให้กับชุมชนที่ได้เสนอไปในครั้งแรก แต่ยังคงมีบางชุมชน 
ที่เพ่ิมเติมเข้ามา และชุมชนที่ยังไม่ได้รับอนุมัติและไม่มีรายชื่อ ซึ่งทาง             
คณะกรรมการฯ แจ้งให้ทางเทศบาลฯ จัดท าหนังสือไปยังคณะกรรมการของ
จังหวัด เพ่ือยื่นเสนอไปยังส่วนกลางอีกครั้ง ซึ่งมี 2 ชุมชนที่ยังไม่ได้น าเข้า
สภาฯ พิจารณา คือชุมชนหน้าองค์การสะพานปลา และชุมชนซอยแม่ข า  
ทางจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการแล้ว ประกอบด้วย ทางอ าเภอเมืองภูเก็ต 
ท้องถิ่น และป่าไม้ ขอแจ้งสมาชิกสภาฯ ในพ้ืนที่ทราบครับ 

นายนรสิงห์  อรรถธรรม - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ -  ขอเรียนเชิญ นายเจริญ  แซ่อ๋อง ครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  
นายเจริญ  แซ่อ๋อง -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายเจริญ  แซ่อ๋อง สมาชิกสภาฯ เขต 1                

การจัดงานลอยกระทง ผมเสนอแนะให้มีการประกวดกระทงสวยงามด้วย
ครับ ขอบคุณครับ 

นายนรสิงห์  อรรถธรรม -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ -  ขอเรียนเชิญ นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ ครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  
นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายบุญช่วย เกิดทรัพย์ สมาชิกสภาฯ เขต 2  
 ผมขอพูดถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านหน่อยครับ มีชาวบ้านได้บุกรุกพ้ืนที่
 และปิดกั้นทางเดินลงไปขุมน้ าบริเวณใกล้สวนผีเสื้อ ซึ่งท าให้ชาวบ้านที่อาศัย
 อยู่บริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อนในการใช้ขุมน้ า จากการสอบถามท่าน
 รองภีระพงศ์ฯ พ้ืนที่ตรงนั้นเป็นพ้ืนที่สาธารณะ ฝากกองช่างลงตรวจสอบ
 เรื่องบุกรุกพ้ืนที่และฝากผู้บริหารหาแนวทางแก้ไขให้ชาวบ้านด้วยนะครับ 
 ขอบคุณครับ 
นายนรสิงห์  อรรถธรรม - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

รองประธานสภาฯ ปฎิบัติหน้าที่ - ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลในวันนี้นะครับ  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว เนื่องจาก เป็นช่วงปิดงบประมาณ และจะต้องน าส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2565 ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
พิจารณา และน าเข้าสู่กระบวนการกันเงินให้แล้วเสร็จก่อน วันที่ 30 กันยายน 
2565  ณ โอกาสนี้ เบื้องต้นผมขอนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก                       
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลรัษฎา ชั้น 5 และขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลรัษฎา 
สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕65 สวัสดีครับ 

/เลิกประชุม... 



หน้า ๑๖ 

 

 

 
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.  
 

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

   สมาชิกสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลรัษฎาชั่วคราว 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

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

         (นายฤทธาคนี  ลีลานนท์) 
 
 

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

 
 

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

          (นางสาวจุฑารัตน์  สนิธุ์ประดิษฐ์) 
 

 
 
 
   
 


