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การประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2/2564 

วันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา10.00น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน 

อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
………...........….......……… 

 
ผู้มาประชุม 

1.นายอดุล     สุขแดง   ประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  2.นายเกษม อินทร์ช่วย  รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  3.นางกาญจนี ยศธ ารง   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  4. นายประทีป  คงมีศรี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  5.นายกิตตินันท์ เพ็ชรฉิม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  6.นายธนะ    สุพักด ี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  7.นางนิธิกานต์  วิรุฬรักษ์สกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  8.น.ส.ธัญชนก  สินเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  9.นายราเชนทร์  สังข์ช่วย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  10.นายพินิตย์   คงเพ็ชร   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  11.นางทัศนีย์  จันทน์ดี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  12.นายอัครชัย  เอกพันธ์พงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  13.ร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน   
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
  1.น.ส.ธัญชนก    สินเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
       (ลาป่วย)   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.นายชลา มีมะแม   นายกเทศมนตรีต าบลบางนอน 
  2.นายจิตติ  เลิศศักดิ์วานิช  รองนายกเทศมนตรีต าบลบางนอน 

3. นายบุญเลิศ  อินทร์จันทร์  รองนายกเทศมนตรีต าบลบางนอน 
  4.นายธนวัฒน์  เหล่าสุทธิวงศ์  เลขานุการนายก 
  5. นางอรุณรัตน์   ใสสุข   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบางนอน 
  6.นายณัฐพร ดวงแป้น   ปลัดเทศบาลต าบลบางนอน 
  7.นางวิภา ธนบัตร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ฯ   
  8.นายอธิวัฒน์  ผุสด ี   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  9.นางจรรยา เต็มพร้อม   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  10.น.ส.พิมพ์พิชชา  หงษ์บุญญารักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
  11.นายศรายุทธ  เสือดาว  นักวิชาการสาธารณสุข 
  12.นางสาวสุจิตรา เสาว์แก้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  



2 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.   
เมื่อถึง เวลา 10.00  น. ถึงเวลานัดหมาย เลขานุการสภาเทศบาลต าบล
บางนอน ได้ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาง
นอน มีจ านวนทั้งสิ้น 11 คน  จึงได้เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลบางนอน เข้าประจ าที่นั่งในห้องประชุม และน าเรียน 
นายอดุล สุขแดง  ประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอนในที่ประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายอดุล สุขแดง สวัสดีครับ สมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายก รองนายก เลขา ที่ปรึกษา 
(ประธานสภาฯ) ข้าราชการทุกท่าน ผมขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 

2/2564  ในวันศุกร์ที่ 20  สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบางนอน ณ บัดนี้ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ 
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 30) 
ลงวันที่ 1 สิงหาคม  2564    

นายอดุล  สุขแดง 1. เรื่อง การประชุมสภาในวันนี้ ก็ยังคงปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
(ประธานสภา ฯ) การประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง 

 พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ
ที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม  2564คือ ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการ
รวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน ในวันนี้จึงมีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 20 คนนะครับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจ าอยู่ด้าน
นอกห้องประชุม หากสมาชิกสภามีข้อซักถามที่มีความจ าเป็นต้องให้ตอบ
ค าถามจะได้เชิญเข้ามาเป็นการเฉพาะในครั้งนั้นๆ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
1.2 เรื่อง การประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการบริการสาธารณะของเทศบาล 

ประจ าปีพ.ศ.2564  
นายอดุล  สุขแดง  ด้วยคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลใน 
(ประธานสภา)   คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ก.ก.ถ.)มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและการประเมินมาตรฐานขั้นต่ า การ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจ าปี พ.ศ.
2564 และให้น าเกณฑ์ชี้วัดของเทศบาล จ านวน 37 เกณฑ์ชี้วัด ไปใช้ใน
การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ประจ าปีพ.ศ.2564 ของ
เทศบาล ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
จัดสรรเงินอุดหนุนและการก าหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ อปท.สา
มารถพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น ต่อไปรายละเอียด
สามารถสอบถามได้ที่ส านักปลัด 
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1.3 โครงการก่อสร้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(เอกสารแนบ) 

นายอดุล  สุขแดง   โครงการก่อสร้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจ าปีงบประมาณ 2564  
(ประธานสภา)  งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน  9 

โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

 1.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นา
ยัง 4 (แม่หัด) หมู่ที่ 1 ต าบลบางนอน  แบบรางปิดตอนบนรางวี ขนาดกว้าง
ภายใน 0.50 เมตร ยาว 210.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร งบประมาณ 
767,000.- บาท  อยู่ระหว่างพิจารณาผลการคัดเลือก/พิจารณาผลประกวด
อิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้ผู้รับจ้างจะด าเนินการก่อสร้างต่อไป 

 1.2 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่งน้ า ขนาด PVC ø 8 นิ้ว ชนิดบานหัว 
ความหนา 8.5 ชั้น ยาว 540.00 เมตร ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ต าบล
บางนอน  งบประมาณ 646,000. - บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการ
คัดเลือก/พิจารณาผลประกวดอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้ผู้รับจ้างจะด าเนินการ
ก่อสร้างต่อไป 

 1.3 โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (แยกซ้ายบ้าน
ลุงมล) หมู่ที่ 1 ต าบลบางนอนอ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 
503,000.- บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการคัดเลือก/พิจารณาผลประกวด
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้ผู้รับจ้างจะด าเนินการก่อสร้างต่อไป 

 1.4 โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด
ตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (แยกเข้าซอย 1,2,3) หมู่ที่ 3 ต าบล
บางนอน ขนาดความกว้างภายใน 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 
392.00 เมตร งบประมาณ 1,425,000.- บาทอยู่ระหว่างพิจารณาผล
การคัดเลือก/พิจารณาผลประกวดอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้ผู้รับจ้างจะด าเนินการ
ก่อสร้างต่อไป 

 1.5 โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด
ตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 
ต าบลบางนอน ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 
316.00 เมตร งบประมาณ 1,153,000.- บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล
การคัดเลือก/พิจารณาผลประกวดอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้ผู้รับจ้างจะด าเนินการ
ก่อสร้างต่อไป 
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 1.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง หมู่
ที่ 1 ต าบลบางนอน แบบรางปิดฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.50 
เมตร ยาว  194.00 เมตร ลึ ก เฉลี่ ย  0 .60 เมตร งบประมาณ 
1,073,000.- บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการคัดเลือก/พิจารณาผล
ประกวดอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้ผู้รับจ้างจะด าเนินการก่อสร้างต่อไป 

 1.7 โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทองแยกขวา 
(หมู่บ้านทรัพย์เศรษฐี) หมู่ที่ 1 ต าบลบางนอน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
440.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,640.00 
ตารางเมตร งบประมาณ 1,698,000. - บาท ไม่สามารถด าเนินการ
ก่อสร้างได้ เนื่องจากผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรรได้ก่อสร้างถนนเข้า
ระหว่างกลางหมู่บ้านไปแล้ว  

 1.8 โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ 
(แยกเข้าซอย 1,2,3)หมู่ที่ 3 ต าบลบางนอน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
196.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 980.00 ตาราง
เมตร งบประมาณ 668,000.- บาท อยู่ระหว่างด าเนินการหาผู้รับจ้าง 

 1.9 โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ 
(ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3ต าบลบางนอน  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 755.00 
ตารางเมตร งบประมาณ 516,000.- บาท อยู่ระหว่างด าเนินการหาผู้รับ
จ้างจึงน าเรียนให้สมาชิกสภาทราบ เพ่ือหากมีประชาชนในพ้ืนที่ซักถาม จะ
ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน สมัยสามัญ 
 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อศุกร์ที่ 13 สิงหาคม  2564 
นายอดุล สุขแดง  ขอเชิญท่านสมาชิกตรวจรายงานการประชุมสภาครับ เนื่องจากรายงาน 
(ประธานสภาฯ) การประชุม ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเมื่อเช้านี้ จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการสภา

ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาทราบ 
  
นางกาญจนี ยศธ ารง เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ  
(เลขานุการสภา) สมัยที่  2  ครั้งที่ 1 /2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม  2564 มีวาระ

การประชุม ดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้ข้อก าหนด

ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
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 1.2 เรื่อง ประกาศเทศบาลต าบลบางนอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)(ฉบับที่3) เทศบาลต าบลบางนอน 
ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 
3)ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 1.3 เรื่องประกาศเทศบาลต าบลบางนอนเรื่องการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับที ่5 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 1.4 เรื่องขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ได้ร่วมมือกันในการด าเนินการเก่ียวกับ 
 ถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 ทั้งในวันรับลงทะเบียนและวันมอบถุงยังชีพ 
 1.5 เรื่องการลงพ้ืนที่ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอนที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบางนอนขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
ทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันท างาน 

 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาง
นอน  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยเอกฉันท์นะคะ 

 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 4.1 เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าก่อนได้รับ 
    อนุญาต และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
    (หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง) 
    มติที่ประชุม เห็นชอบ 

4.2 เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบการสนับสนุนผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
ในพ้ืนที่ป่าก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
(หน่วยงานส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) 

    มติทีป่ระชุม เห็นชอบ 

4.3 เรื่อง การพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  กองช่าง งบประมาณ  88,500 บาท 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ตั้งจ่ายรายการใหม่ได้ 

    4.4 เรื่อง การพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ส านักปลัดงบประมาณ 106,000บาท 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ตั้งจ่ายรายการใหม่ได้ 
4.5 เรื่องการพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กองช่าง จัดซื้อรถกระบะแบบเทดั๊ม 
จ านวน 1 คันงบประมาณ  900,000 บาท   
มติที่ประชุม อนุมัติให้ตั้งจ่ายรายการใหม่ได้ 
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4.6 เรื่องการพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ส านักปลัด จัดซื้อรถกระบะแบบเทดั๊ม 
จ านวน 1 คันงบประมาณ  800,000 บาท 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ตั้งจ่ายรายการใหม่ได้ 
4.7 เรื่องการพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กองการศึกษา งบประมาณ  71,500 บาท  
มติที่ประชุม อนุมัติให้ตั้งจ่ายรายการใหม่ได้ 
4.8เรื่อง การพิจารณา แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (กองช่าง)งบประมาณ 343,000 บาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงได้ 
4.9 เรื่อง การพิจารณา แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ 
(กองช่าง) จ านวน 1 คัน จ านวน 7,000,000.-บาท (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) และขอ
โอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ 
รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (กองช่าง) จ านวน 1 คัน  
จ านวน 7,000,000.-บาท  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง และโอนงบประมาณรายจ่ายได้ 
4.10 เรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 4,000,000 บาท เพ่ือ
จัดท าโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสม
(Feasibitity  Study)และออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้าง (Detailed Design) 
ระบบการจัดการขยะแบบผสมผสาน งบประมาณ  4,000,000 บาท 
ซึงตอนแรกเรามีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนนะค่ะ 

 4.11เรื่องการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2565   ที่ประชุมรับหลักการ และตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
เรียบร้อยคะท่านประธาน   

 นายอดุล สุขแดง มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ  
(ประธานสภาฯ) ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน 

 สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 / 2564  วันศุกร์ที่13 สิงหาคม  พ.ศ.
2564 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม 
ประธานสภา  -ไม่มีนะครับ- 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

4.1 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ 2565 วาระท่ีสองและวาระท่ีสาม 

นายอดุล  สุขแดง ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเสนอญัตติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
(ประธานสภาฯ ) และเหตุผลที่เสนอเรื่องดังกล่าวไปแล้วในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย

ที่ 2 ครั้งที่ 1 /2564  ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งสภา
เทศบาลต าบลบางนอนได้พิจารณาปรึกษาวาระที่ 1  ลงมติรับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติดังกล่าว พร้อมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติซึ่ง
ประกอบด้วย 

 1.นายประทีป คงมีศรี   เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ 
 2.นายเกษม  อินทร์ช่วย  เป็นกรรมการแปรญัตติ 
 3.นางทัศนีย์ จันทน์ดี            เป็นเลขานุการแปรญัตติ 
 โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานบันทึกความเห็นของการประชุม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 ต่อประธานสภา ดังนั้นจึง
ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา 
ขอเชิญครับ 

นายประทีป คงมีศรี เรื่อง การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(สมาชิกสภาฯ) งบประมาณ2565 เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
 เรื่องเดิม ตามที่สภาเทศบาลต าบลบางนอนได้มีการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลบางนอนสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่13
สิงหาคม2564 ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ2565 และท่ีประชุมได้ก าหนดให้สมาชิกสภา
เทศบาลเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ มีก าหนด3วัน เริ่ม
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่18 เดือนสิงหาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบาง
นอน และก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 19 สิงหาคม
2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน นั้น 

 ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 
ข้อ49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดนละเอียดและที่
ประชุมสภาฯจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตาม
วรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข
เพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปร
ญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่



8 

 

สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภารับรองเช่นเดียวกับ
การเสนอญัตติ 

 ข้อ50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยต้อง
ระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการ
ใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปร
ญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่เป็นกรณีพิจารณา
เป็นการด่วน 

 ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือข้อสงสัยต่างๆเก่ียวกับรายงานนั้น 

 ข้อ110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สมาชิกสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการและส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ49เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานย่อต่อประธานสภาท้องถิ่น 

 รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 

 ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใดให้แจ้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ เสนอญัตติและผู้แปรญัตติทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม เมื่อมีการ
ประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามก าหนดที่นัดหมายถ้าผู้แปรญัตติไม่
มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาทีนับแต่เวลาที่คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวันนั้นให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนค าแปรญัตติ
นั้นแล้วเว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมีความจ าเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้และการ
ประชุมนั้นยังไม่เสร็จสิ้นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาค าแปร
ญัตตินั้นต่อไปก็ได ้

 ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่นพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554ที่ได้แจ้งให้
ทราบแล้วนั้นปรากฏว่าในวันเวลาดังกล่าวข้างต้นไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติ  
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 ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามร่างเดิม
ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ที่นายกเทศมนตรี
ต าบลบางนอนเสนอมา ดังนั้นจึงขอส่งร่างเทศบัญญัติฉบับเดิมพร้อม
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมาเพ่ือให้ประธานสภาฯได้
ด าเนินการต่อไป 

นายอดุล  สุขแดง  ครับ ขอบคุณท่านประธานกรรมการแปรญัตติครับ คณะกรรมการ 
(ประธานสภา) แปรญัตติ ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ในส่วน

ของวาระที่ ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  
แต่สืบเนื่องจากไม่มีท่านสมาชิกท่านใดแปรญัตตินะครับซึ่งในวาระที่ ๒ จะ
ไม่มีการอภิปรายนะครับ เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ ผมจะขอมติกับ
สภาว่าในวาระที่ ๒ สมาชิกสภาท่านใดมีมติเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ฉบับเดิมหรือไม่นะครับ  โปรดยก
มือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับเดิม 

นายอดุล สุขแดง ต่อไปจะเข้าสู่วาระท่ีสามนะครับการตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภา) รายจ่ายประจ าปีพ.ศ.2565  ในวาระที่สามนะครับการพิจารณาในวาระนี้

จะไม่มีการอภิปรายนะครับเพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะขอมติจากสภา 
ท่านสมาชิกท่านใดมีมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมตเิป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2565 และด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
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4.2 การพิจารณา ให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้จังหวัดระนอง ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าละอุ่น และป่าราชกรูด เพื่อด าเนินการโครงการจัดที่ดินท า
กินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล  

นายอดุล สุขแดง  ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายชลา มีมะแม เรื่องขอเสนอญัตติเรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
(นายกเทศมนตรีฯ)  ข้าพเจ้า นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีต าบลบางนอน ขอเสนอญัตติ

เพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอนสมัยสามัญสมัยที่2  
ครั้งที ่2 /2564 

  ขอเสนอญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้จังหวัดระนองขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าละอุ่นและป่าราชกรูดเพ่ือด าเนินการโครงการจัดที่ดินท ากินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

  ด้วยจังหวัดระนองได้จัดท าค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่นและป่าราชกรูดตามมาตรา16แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ปส.20) เพ่ือด าเนินโครงการจัดสรรที่ดินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินท า
กินและที่ อยู่ อาศัยเป็นของตนเองตามนโยบายของรัฐบ าลภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และพัฒนาสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐานภายในพ้ืนที่โครงการฯ ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่นและป่า
ราชกรูด ต าบลบางนอน และต าบลหาดส้มแป้น อ าเภอเมืองระนอง ต าบล
บางพระเหนือ ต าบลบางพระใต้ ต าบลละอุ่นเหนือ ต าบลละอุ่นใต้ ต าบลใน
วงเหนือ ต าบลในวงใต้ และต าบลบางแก้ว อ าเภอละอุ่น   จังหวัดระนอง
เนื้อที่ 10,577 ไร่ 23 ตารางวาเพ่ือประกอบค าขอในการขออนุญาตเข้า
ท าประโยชน์พ้ืนที่ป่าต่อไปขอได้โปรดน าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
บางนอนเพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายอดุล สุขแดง ขอบคุณครับท่านนายกส าหรับญัตตินี้นะครับ จังหวัดระนอง โดย  
(ประธานสภาฯ) นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มีความประสงค์ขอ

อนุญาตเข้าท าประโยชน์เพื่อด าเนินโครงการจัดสรรที่ดิน   ให้กับราษฏร 
ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินท ากิน และที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามนโยบายของ
รัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และพัฒนา
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในพ้ืนที่โครงการ ฯมีก าหนดระยะเวลา 30 ปี 
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติละอุ่น และป่าราชกรูด ต าบลบางนอน และ
ต าบลหาดส้มแป้น อ าเภอเมืองระนอง ต าบลบางพระเหนือ ต าบลบางพระ
ใต้ ต าบลละอุ่นเหนือ ต าบลละอุ่นใต้ ต าบลในวงเหนือ ต าบลในวงใต้ และ
ต าบลบางแก้ว อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ท่านสมาชิกสภามีอะไรจะ
สอบถามหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
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นายอดุล สุขแดง มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ 
(ประธานสภาฯ) เพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมที่ประชุมด้วยครับ ท่านสมาชิกสภาเห็นชอบการท า

ประโยชน์ในพื้นที่เพ่ือด าเนินโครงการจัดสรรที่ดินให้กับราษฎร์ผู้ยากไร้ไม่มี
ที่ดินท ากิน และที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ของจังหวัดระนอง โปรดยก
มือครับ 

มติที่ประชุม  มีมตเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าละอุ่นและป่าราชกรูดเพ่ือด าเนินการโครงการจัดที่ดินท ากินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

นายชลา มีมะแม เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่เล็ง 
(นายกเทศมนตรีฯ) เห็นความส าคัญต่อไปนี้ไม่ว่าถนนหนทางจะได้ไปมาสะดวก ทางที่เราเข้าไป

ด าเนินการไม่ได้ต่อไปเราสามารถเอามาเข้าแผนเพ่ือที่จะมาพัฒนาในต าบล
ของเราตอนนี้นะครับ ผมก็ขอบคุณทุกท่านมาก  

 
4.3 เรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 4,000,000 บาท 
เพื่อจัดท าโครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม (Feasibitity  
Study) และออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้าง (Detailed Design) ระบบ
การจัดการขยะแบบผสมผสาน งบประมาณ  4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท
ถ้วน) (วาระสืบเนื่องจากการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 
1/2564 เม่ือวันที่13  สิงหาคม  2564 ) 

นายอดุล  สุขแดง  ในส่วนของวาระนี้ เป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุมสภา สมัยสามัญ  
(ประธานสภา)   สมัยที่ 2 ซึ่งได้เลื่อนการพิจารณามาอยู่ในวาระนี้ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรี 
    ได้แจ้งว่า ประมาณอาทิตย์หน้าผู้เสนอโครงการจะได้มาชี้แจงให้สมาชิกสภา 

 ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากท่านสมาชิกสภามีข้อซักถามถึงสาเหตุหรือประโยชน์
ที่จะได้รับ ก็จะได้ซักถามได้เลย  

นายอดุล สุขแดง มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ 
(ประธานสภาฯ) เพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมที่ประชุมด้วยครับ ท่านสมาชิกสภาเห็นชอบการ

พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 4,00,000 บาท เพื่อจัดท าโครงการ
จ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสม ฯ โปรดยกมือครับ  
  

มติที่ประชุม มีมตเิป็นเอกฉันท์เห็นชอบพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 4,000,000 
บาทเพ่ือจัดท าโครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสม (Feasibitity  
Study) และออกแบบรายละเอียดเพ่ือก่อสร้าง (Detailed Design) ระบบ
การจัดการขยะแบบผสมผสานงบประมาณ  4,000,000 บาท 
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นายอดุล  สุขแดง ขอบคุณท่านนายกครับที่ได้อภิปรายให้สมาชิกทุกคนทราบ ต่อไปเราก็จะได้ 
 (ประธานสภาฯ) ด าเนินการในท้องถิ่นของเราต่อไปครับ ความประสงค์ที่ดี ความพัฒนาของ

ต าบลบางนอน ท่านสมาชิกท่านใดสงสัยเกี่ยวกับการพัฒนาปรึกษาหรือ
สอบถามท่านนายกได้นะครับ 
4.4 การพิจารณา ขอกันเงินงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(รายละเอียดแนบ) 

นายอดุล สุขแดง ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ 
ประธานสภา 
นายชลา มีมะแม เรื่องขอเสนอญัตติ  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
(นายกเทศมนตรีฯ) ข้าพเจ้านายชลา  มีมะแม  นายกเทศมนตรีต าบลบางนอน ขอเสนอญัตติ

เพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอนสมัยสามัญ สมัยที่2  ครั้งที่
2 /2564  ขอเสนอญัตติการพิจารณาการขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  กองช่าง 
  1.ขออนุมัติกันเงินตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง  หมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จ านวน2รายการ  เนื่องจากยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันดังนี้ 

  1.1  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถกระบะแบบเทดั้ม จ านวน1คัน 
(ราคาสืบจากท้องตลาด) งบประมาณ  900,000 บาท 

  1.2  ครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ(Hydraulic Excavator ) 
ชนิดบูมยาว  หมุนได้รอบตัว  จ านวน 1 คัน งบประมาณ7,000,000บาท 

 (รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อความกองช่างลงวันที่13สิงหาคม2564
เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ2564) 

 ส านักปลัดเทศบาล 
  2.ขออนุมัติกันเงิน ตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง  จ านวน 1 รายการ เนื่องจากยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ดังนี้  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถกระบะแบบเทดั้ม  จ านวน 1 คัน 
(ราคาสืบจากท้องตลาด) งบประมาณ  800,000  บาท 

 (รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อความส านักปลัดลงวันที่13สิงหาคม
2564เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
2564) 

  กองคลัง 
  3. ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันตามข้อ59วรรคหนึ่ง โครงการ

จัดซื้อที่ดินเพ่ือท าที่ทิ้งขยะ  จ านวนประมาณ 10 ไร่ งบประมาณ
4,800,000บาท 

 (รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อความกองคลังลงวันที่13สิงหาคม2564
เรื่องขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
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 ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
  ตามระเบียบกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการ

เบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547และแก้ไขถึง (ฉบับที4่) พ.ศ. 2561 

  ข้อ59ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี 

  วรรคสองหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่ง
ปีต่อสภาท้องถิ่นขอได้โปรดน าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายอดุล สุขแดง ขอบคุณครับท่านนายกส าหรับญัตตินี้นะครับผมขอสรุปให้ที่ประชุม 
(ประธานสภา ฯ)   ทราบอีกครั้งเกี่ยวกับการกันเงินในกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้ครับ 

กองช่างขออนุมัติกันเงิน จ านวน 2 รายการ   
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะแบบเทดั้ม  จ านวน 1 คัน 
(ราคาสืบจากท้องตลาด) งบประมาณ 900,000 บาท 
2. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ( Hydraulic Excavator )
ชนิดบูมยาว หมุนได้รอบตัว  จ านวน 1 คัน งบประมาณ 7,000,000 
บาท 
ส านักปลัดเทศบาล 

  หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ เนื่องจากยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะแบบเทดั้ม
 จ านวน 1 คัน (ราคาสืบจากท้องตลาด) งบประมาณ 900,000 บาท 

    กองคลัง 
    ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อ 59 วรรคหนึ่ง โครงการ
    จัดซื้อท่ีดินเพื่อท าท่ีทิ้งขยะ จ านวนประมาณ 10 ไร่ งบประมาณ  
    4,800,000 บาท 
นายอดุล สุขแดง   มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ร.ต.ต.วิสูตร บุญญวงศ ์  เรียนท่านประธานสภา ผม ร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภา)   ต าบลบางนอน เขตที่ 1 จะสอบถามว่าที่ซื้อที่ 10 ไร่ออกจากพ้ืนที่ขยะ
    เดิมหรือพ้ืนที่ใหม่ครับ 
นายอดุล  สุขแดง  เชิญท่านนายกครับ 
(ประธานสภาฯ) 
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นายชลา มีมะแม   เรียนประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ที่ได้เสนอกันเงินงบประมาณ จ านวน
(นายกเทศมนตรี)   สี่ล้านบาท ตั้งแต่สมัยที่แล้วในการตั้งงบประมาณ ตอนนี้ขยะล้น ผมติดต่อ 

แล้วครับ ถ้าขายขายแค่ 5 ไร่  ตอนนี้ของเราเหลือแค่ประมาณ 12 ไร่ ถ้า
เขาขายจริงๆ เราได้ใช้พ้ืนที่ประมาณสัก 2 ไร่ ถ้าโครงการเตาเผาขยะของ
เราผ่าน ถ้าไม่ผ่านเราจะสามารถเอามาทิ้งได้อีก 3-4 ปี เรามีระยะในการ
หาวิธี ถ้าเราไม่ได้ซื้อหรือท าอะไรเลย ขอย้อนไปครั้งที่แล้วตอนประชุมสภา
เขาขาย พอผมไปถามเขาไม่ขายแล้ว ตอนนั้นแกคุยกับนายกประนอมว่า
ขายหรือเปล่า แกบอกว่าไม่รู้ ถ้าขายขายแค่ 5 ไร่ ผมเลยบอกว่าแล้วแต่พ่ี 
ผมไม่ได้ไปบังคับอะไรพี่ ถ้าพ่ีขาย 5 ไร่ ผมก็บอกปลัดว่าเราเอา 5 ไร่ไว้
ก่อนดีกว่าอยู่สภาพนี้เพราะสภาพนี้ไม่ไหวแล้วครับ ถ้า 5 ไร่ก็แค่สองล้านสี่
แสนครับ เงินตัวนี้ก็กันไว้ถ้าไม่กันก็ตกเป็นเงินสะสมครับ 

นายอดุล สุขแดง   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ 
(ประธานสภาฯ)   เพ่ิมเติมขอมติที่ประชุมที่ประชุมด้วยครับท่านสมาชิกสภาเห็นชอบการกัน
    เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ในการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

2564  
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอดุล สุขแดง   ท่านสมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเกษม อินทร์ช่วย  เรื่องท่ีผ่านมาท่ีมีหนังสือเรื่องที่ท ากิน ผมได้ประเมินดูคราวๆ เรื่องโครงการ 
(รองประธานสภาฯ) ที่ท่านนายกเสนอโครงการนี้ตั้งแต่ผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน โครงการ คสช. คือ

โครงการที่ท าในโครงการป่าสงวนแห่งชาติ  แล้วโครงการที่ออกมาไม่ได้
เกี่ยวกับป่าชายเลนเลย ถ้าเขาวงเล็บไว้ว่า ป่าคลองหัวเขียวและป่าคลอง
เกาะสุย ต าบลบางนอน ว่าป่าชายเลนอนุญาต แต่นี้ในละอุ่น ในวงเหนือ     
ในวงใต้ ถ้าวงเล็บเป็นต าบลบางนอน แต่โครงการในพ้ืนที่เราจะไปขัดกับป่า
ชายเลน เมื่อวานนี้โดนจับไปแล้ว 3 คน เรื่องกฎหมายป่าชายเลนเป็นเรื่องที่
แข็งมากนะครับ ผมจะบอกว่าใครท าลายป่าชายเลนต้องสร้างทดแทน     
25 ไร่ ต่อ 1 ไร่ และค่าปรับสูงมากไร่ละล้านสูงมาก แล้วโครงการที่ให้เข้า
ท ากินนี้ไม่ใช่ป่าชายเลนแน่นอนครับถ้าเป็นป่าคลองหัวเขียว ป่าคลองสุย คง
จะไม่มีหรอก หมู่ที่ 2 ประมาณ 2,000 ไร่ โครงการนี้เป็นการท าในที่ป่า
ไม่ใช่ป่าชายเลน เพราะป่าชายเลนไม่มีทางที่จะได้ท ากิน ห้ามยกอายุความ
ขึ้นมาสู้ด้วยซ้ า ผมอยู่มา 40 ปี มีคนหนึ่งอ้าง พ.ศ.2548 คิดดูตั้งกี่ปี อยาก
ให้ท่านนายกปรึกษาว่าในส่วนของเราก็อยากให้ท าประโยชน์ให้ชาวบ้าน แต่
นี้ถ้าเราไม่เสนอคงไม่ได้ ถ้ามีหนังสือส านักงานป่าชายเลนบอกว่าน้ าทะเลขึ้น
ถึงไหนตรงนั้นคือป่าชายเลนยากมากๆ ผมเลยอยากให้ท่านนายกลอง
ปรึกษาก่อน ออกหนังสือประกาศให้ชาวบ้านรู้ อย่างน้อยก็ให้ป่าชายเลนยก
ให้เราแค่ไหนครับ 
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นายอดุล สุขแดง ขอบคุณครับ ท่านนายกจะเอาไปพิจารณาเป็นการบ้านหรือไม่ครับ 
(ประธานสภาฯ) เชิญท่านนายกครับ 
นายชลา มีมะแม ขอบคุณท่านสมาชิกครับ ในเรื่องนี้ผมจะปรึกษาทางป่าชายเลนครับ จริงๆ 
(นายกเทศมนตรีฯ) ป่าสงวนแห่งชาติกับป่าชายเลนเดิมทีเป็นหน่วยงานเดียวกัน หลังจากห้าหก

ปีแยกออกมาเป็นป่าชายเลน ตามท่ีผมฟังๆดูเขาบอกว่าจริงๆเรื่องที่เกี่ยวกับ
ป่าชายเลนมันแยกออกมาแค่ส่วนย่อยเอง ถ้าถามว่าท าไมป่าชายเลนมี
อ านาจเต็มรูปแบบพอแบ่งออกมาก็ไม่ได้ขึ้นกับป่าไม้ เขามีหน่วยงานของเขา
ที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับ ถ้ายังไงผมจะประสานอีกที่นะครับ แต่ที่ถ่าย
เอกสารมาสีไม่ชัดเท่าไร แต่ที่ส่งมาจะเป็นสีเขียว สีแดง มันจะมองชัดเจน 
ถ้ายังไงต่อจากนี้ผมจะประสานให้ ผมก็คนหนึ่งที่มีความเดือดร้อนเรื่องป่า
ชายเลน 

นายอดุล สุขแดง ขอบคุณท่านนายกครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายกิตตินันท ์ เพ็ชรฉิม เรียนประธานที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายกิตตินันท์  เพ็ชรฉิม 
(สมาชิกสภาฯ) สมาชิกสภาเขตท่ี 1 บ่อประปาท่ีบ้านผอ.กองช่าง ผมถามผู้ที่ท าประปาว่ายัง

ไม่ถูกต้องเขาบอกว่า บ่อเถื่อน ผมอยากทราบว่าบ่อเถื่อนเป็นแบบไหน แต่
ว่าบ่อนี้เคยใช้ ชาวบ้านก็ได้ใช้เต็มที่ แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้น้ าก็ลดลง ชาวบ้านเขา
โวยวายเมื่อก่อนใช้ดีแต่ตอนนี้ใช้ไม่ดี ผมถามว่าท าไมเขาไม่ได้ใช้ช่วงนี้ เขา
บอกว่าบ่อเถื่อน ผมอยากรู้ว่าบ่อเถื่อนเป็นแบบไหน ผมอยากให้บอกว่าบ่อนี้
มันเถื่อนหรือเปล่า ไม่มีถัง ไม่มีกรอง มีแต่บ่อ แต่ว่าช่วงหน้าแล้งก็แล้งจริงๆ 
ผมอยากทราบจริงๆครับ  
แล้วเมื่อวานผมเข้าไปหมู่ที่ 3 พอดีคนงานตัดหญ้าตักซ้ายมาขวา ตัดขวามา
ซ้ายลงบนกลางถนนทั้งนั้น มันไม่สะอาดตา น่าจะมีคนงานกวาดตามหลังสัก
คนสองคนก็ยังดี เพราะดูแล้วรกรุงรังทั้งนั้นเลยอยู่กลางถนนเลย ผมดูแล้ว
มันน่าเกียจ  
ช่วงบ่ายผมไปดูช่างประปา หมู่ที่ 4     น้ าไหลบนถนน ถนนเริ่มพังแล้ว 
อยากให้กองช่างเอารถไปขุดไปตักให้น้ าไหลลงข้างทางอย่าให้ไหลบนถนน 
ผมขอฝากเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอดุล  สุขแดง ขอบคุณครับ บ่อหลังบ้านผอ.กองช่าง บ่อนั้นไม่ใช่บ่อเถ่ือนยุคนั้นงาน 
(ประธานสภา ฯ) ป้องกัน ตอนนั้นปลัดต๋อย โทรมาหาผมเองหาที่เจาะไม่ได้ ผมเลยประสาน

นายกคนเก่าแล้วประสานไปที่ช่าง ผมขอให้ผอ.ช่าง อภิบายหน่อยครับ 
นายอธิวัฒน์ ผุสดี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บ่อน้ านั้น 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) เป็น  หน่วยงานอื่นสร้างให้และถ่ายโอนให้กับทางเทศบาล แต่สมัยที่ผ่านมา

ไม่ได้ด าเนินการในเรื่องของการติดตั้งถังแชมเปญ บ่อดังกล่าวมีการใช้บ้าง
ในช่วงวิกฤติในช่วงฤดูแล้ง ในช่วงฤดูแล้งทางเทศบาลได้มีการดูดน้ าบ่อ
ดังกล่าวออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในโซนพ้ืนที่ในหมู่ที่ 1 บางส่วนได้ใช้ 
เราก็ไม่ได้ดูดน้ ามาเสริมเพราะว่าบ่อของซอยลุงอบซึ่งมีถังแชมเปญอยู่หนึ่ง
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ถังและมีบ่อน้ าบาดาลสองบ่อ ซ่ึงก าลังขับด้วยปั้มสองตัวตรงบ่อก็ เพียง
พอที่จะใช้อยู่จะใช้เมื่อเกิดวิกฤติเท่านั้น ส าหรับว่าท าไมถึงไม่มีถังแชมเปญ
เพราะว่าไม่มีการได้ตั้งงบประมาณที่จะสร้างสืบเนื่องด้วยจากมันมีกฎหมาย
ตัวหนึ่งที่กรมทรัพยากรฯได้ออกกฎหมายออกมาว่าในส่วนของระบบประปา
ภูมิภาคที่เข้าถึงแล้วหากมีการด าเนินการสูบน้ าขึ้นมาเพ่ือจ าหน่าย ใช้ค าว่า
จ าหน่าย เพราะว่าประปาของเทศบาลสูบมาเพ่ือจ าหน่าย มันจะมีค่าใช้จ่าย
ในการสูบน้ าขึ้นมาเพ่ือผลิต เคยได้พูดคุยกันตั้งแต่สมัยที่ผ่านมา ถ้าหากว่ามี
การสูบน้ าขึ้นมาเพ่ือผลิตและจ าหน่ายมันจะมีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
ภายนอกซึ่ง มันอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคชาวบ้านต าบลบางนอนที่
อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ก็พูดคุยกันแล้วไม่มีข้อสรุป ที่ว่าจะสร้างถัง
หรือไม่สร้างถัง แต่บ่อดังกล่าวก็คือใช้ในช่วงวิกฤติเท่านั้นเอง ผมอยากเรียน
ให้ทราบครับ 

นายอดุล สุขแดง ขอบคุณมากครับผอ.กองช่าง ผมจะอธิบายให้ทราบผมเป็นคนขอจาก 
(ประธานสภาฯ) ท่านปภ.จ.ระนอง บ่อลูกนี้กว่าจะได้เพราะว่าผมเป็น สท.อยู่ 2ปีบ่อลูกนั้นได้

งบประมาณมาแล้วไม่มีที่ ก็วิ่งหาที่งบประมาณก็จะตก ผมเลยบอกนายกคน
ที่แล้วว่าให้หาที่เจาะเลยปรึกษาช่างว่าให้ไปเจาะในพ้ืนที่นั้น บ่อนั้นปภ.เป็น
คนให้ ปรึกษากับปภ.ผ่านอ าเภอเมืองมา ปลัดต๋อยขอเอ่ยชื่อตอนนั้นท่าน
เป็นหัวหน้าป้องกัน เป็นของปภ.ใช่ไหมครับท่านผอ. 

นายอธิวัฒน์ ผุสดี ขออนุญาตเพ่ิมเติมนิดหนึ่งครับส าหรับบ่อท่ีได้รับการถ่ายโอนมาปริมาณน้ า 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ที่สูบมาใช้ผมเรียนตามตรงว่าเครื่องเจาะเล็กมาก ไม่ได้ความลึกที่มาตรฐาน 

เพราะว่าที่สูบมาใช้ตามที่ ท่านสท.กิตตินันท์ แจ้ง ก็คงจะทราบว่าบางครั้ง
สูบขึน้มาน้ าไม่สะอาด มีตะกอน ผมเคยสูบทิ้งหลายรอบแล้วก็ไม่เป็นผล ถ้า
ถามว่าเอามาใช้อย่างจริงจังอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไร ไม่เหมือนกับบ่อที่เรา
ด าเนินการเอง น้ าใสสะอาดกว่าขอเรียนให้ทราบเท่านี้ครับ 

นายอดุล สุขแดง ครับ ขอบคุณครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายกิตตินันท ์ เพ็ชรฉิม ผมอยากทราบว่าถ้ามีถัง มีที่กรอง ชาวบ้านแถวนั้นเขาเคยใช้น้ าดี เขาบอก 
(สมาชิกสภาฯ) ว่าเมื่อก่อนท าไมน้ าดี ตอนนี้ท าไมน้ าไม่ด ีถามผมทุกวันพอไปบ้านโน้นบ้านนี้

ผมไม่กล้ามอง เขาถามทุกวันผมก็ตอบไม่ถูกผมบอกน้ าขุ่น พอน้ าไม่มีเขาก็
โวยวาย ผมไม่รู้จะตอบเขายังไง พอจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะมีถัง ผมจะได้แจ้ง
ให้ชาวบ้านได้รู้ไม่งั้นก็ถามไปถามมาอยู่อย่างนี้ ครับขอบคุณครับ 

นายอดุล  สุขแดง ครับขอบคุณครับเชิญนายกอธิบายครับ 
(ประธานสภาฯ) 
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นายชลา  มีมะแม เขาก็ถามผม ผมก็บอกว่าน้ ามันแดงเหมือนที่ ผอ.ช่างได้พูดไว้ผมก็บอกว่าให้ 
(นายกเทศมนตรีฯ) ใช้บ่อโน้นเหมือนเดิม แกบอกว่าไม่ค่อยไหลผมว่าถ้านับในชุมชนนั้นจะถึง

หนึ่งร้อยหลังหรือเปล่า ไม่น่าจะถึงนะ น้ าน่าจะแรง แต่อยู่ที่ว่าบางครัวเรือน 
เอาน้ าไปรดต้นไม้น้ าก็จะไม่แรง ผมจะเล่าให้ฟังตอนนั้นผมดูแลกองช่างอยู่
แม้กระท้ังบ้านผู้น าบางท่านปล่อยน้ าไหลเป็นทาง น้ าจะพอได้อย่างไรปล่อย
ทิง้ทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้น ขนาดประปาภูมิภาคผ่านยังไม่ต่อ ถ้าเราไปท าความ
เข้าใจให้ชาวบ้านทราบสุดๆแล้วให้คุณขอประปาภูมิภาคหรือถ้าช่วง
หน้าแล้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบว่าอย่าเปิดน้ าทิ้งครับ แต่จริงๆผม
พูดตรงๆผมก็ด า เนินการอยู่ ตลอดเ พ่ือที่จะให้ชาวบ้านได้รับความ
สะดวกสบายอยู่ตลอด ขอสอบถามท่านผอ.กองช่างถังน้ าตรงนั้นถ้าเราเอา
กลับมาท าได้ไหมช่วงหน้าแล้ง ที่ของธนาคารยึดไว้ เดียวผมจะประสานเอง
เขาบอกว่าถ้าผมเป็นนายกจะให้ใช้ครับ 

นายอธิวัฒน์  ผุสดี ประปาที่ร้างอยู่อันนี้คือประปาฝายดาดพ่อตา ตราบใดที่เป็นสถานที่ของ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) เอกชนการใช้งบประมาณของส่วนราชการเป็นได้ยาก นอกจากว่าเขาตัดที่

บ้างส่วนออกเป็นที่สาธารณะประโยชน์ เขาต้องยอมตัดที่หลังจากนั้นถึงจะ
น ามาด าเนินการได้การ ค าว่าหนังสือยินยอม ไม่สามารถน ามาใช้ในยุค
ปัจจุบันได้ การด าเนินการตรงนี้ค่อนข้างที่จะลงทุนเยอะอยู่ เช่นกัน 
เพราะว่าปัจจุบันทิ้งร้างมานาน และระบบบ่อกรองทั้งหลายน่าจะเสื่อม
คุณภาพ แต่ถ้าหากคิดจะน ามาใช้อันดับแรกก็ต้องเป็นที่สาธารณประโยชน์
ก่อนบางส่วนที่ว่าระบบประปามันอยู่ตรงนั้น และขอเสริมท่านนายกในเรื่อง
ของผู้บริโภค ในเรื่องการใช้น้ าประปาที่ใช้น้ าประปา ระบบบาดาลปัญหาที่
มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแหล่งน้ าอย่างเดียว มันเกิดขึ้นจากระบบ
ประปาหนึ่งหน่วยมันให้ใช้ไม่เกิน 60 ยูนิตหรือ 60ครัวเรือน ตามมาตรฐาน
การผลิตของน้ าประปา แต่ที่ผ่านมามีการอนุญาตให้เชื่อมต่อมิเตอร์ประปา
เกิน 100 หลังคาเรือน ถามว่าก าลังผลิตประปาท าได้ 60 แต่เทศบาล
อนุญาตให้ประชาชนต่อเกิน 100 หลังคาเรือน มันเป็นปัญหาที่แก้ยากมาก
ในปัจจุบัน มันเกินก าลังผลิตของประปาครับ ถ้าอยากให้ระบบทั้งหลายมัน
ต้องลดหรือหาแหล่งน้ าใหม่ ถ้ายังอยู่ยังนี้ถ้าท่านดูจากเทศบัญญัติที่ผ่านๆมา
ทางกองช่างจะต้องตั้ งงบประมาณในการจัดซื้อปั้มซับเมอร์ส ตลอด 
เพราะว่าปั้มเปิด 24 ชั่วโมงไม่เคยตัดเลยปั้มจะเสียภายในหนึ่งปีทุกตัวเลย 
ปีหนึ่งต้องตั้งซื้อ 3 ตัวไม่มีการหยุดเลย เพราะสาหตุที่ว่าให้เขาต่อมิเตอร์
มากเกินความจ าเป็นก าลังผลิตได้ ทุกจุดเลยนะครับ ถ้าดูขอมูลจากฝ่ายการ
คลังตามที่เขารับผิดชอบเรื่องการเก็บเงินนะครับ   ขอเรียนให้ทราบปัญหา
ครับ 
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นายอดุล สุขแดง ขอสอบถามไปทางผอ.กองช่างต่อถังหรือว่าต่อบ่อครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายอธิวัฒน์ ผุสดี หนึ่งถังจะผลิตได้ผู้บริโภคไม่เกิน 60 หลังคาเรือน แต่ปัจจุบันต่อหนึ่งบ่อ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) หนึ่งร้อยนะครับ  ก็เกิดปัญหาที่ท่านได้รับฟังมาครับ 
นายชลา  มีมะแม ตรงถังน้ าบ้านผอ.กองช่างตรงนั้นเป็นปั้มซับเมอร์สไหมครับ ที่มีปั้มอยู่แล้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) บ่อท่ีกรมทรัพยากรเขาเจาะให้ 
นายอธิวัฒน์  ผุสดี บ่อนั้นมีปั้มเรียบร้อยเป็นปั้มซับเมอร์ส ปั้มตัวก็ประมาณสองหมื่นกว่าแต่ว่า 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) จะต้องตั้งงบซื้อทุกปี 
นายชลา  มีมะแม ถ้าเราหาวิธีการให้เจาะลึกกว่าเดิมได้ไหม 
(นายกเทศมนตรีฯ) 
นายอธิวัฒน์  ผุสดี ในส่วนตัวผม ผมว่าเจาะใหม่ง่ายกว่า มันต้องใช้เครื่องมือในการเจาะปัจจุบัน 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ก็ติดตั้งท่อเรียบร้อยมันไม่สามารถมาเจาะใหม่ได้ ย้ายที่เจาะยังจะดีกว่าง่าย

กว่ากันครับ 
นายอดุล  สุขแดง ท่านกิตตนิันท์เข้าใจนะครับ อีกเรื่องของท่านกิตตินันท์ เรื่องการตัดหญ้าริม 
(ประธานสภา ฯ) ถนน ท่านกิตตินันท์ บอกว่าหญ้าริมถนนดูแล้วไม่สะอาด สกปรกบนถนน 

ท่านกิตตินันท์ อยากได้คนกวาดขยะบนถนน 
นายชลา  มีมะแม เดิมที่เทศบาลได้มีพนักงานเก็บขยะและก็มีคนกวาด  ชาวบ้านเห็นและบอก 
(นายกเทศมนตรีฯ) ว่าไม่ท าอะไรเลย ในยุคนายกประนอมก็เลยเปลี่ยนให้มาท างานข้างบน ถ้า

กวาดก็จะต้องรับคนงานมาเพ่ิมอีก ท่านผอ.มีความเห็นอย่างไรบ้างครับเรื่อง
ตัดหญ้าแล้วมีคนกวาดครับ 

นายอธิวัฒน์  ผุสดี ส าหรับการตัดหญ้าข้างทางมันก็มีประเด็นหลายประเด็น หากท่านขับรถ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) บางส่วนท่านจะเห็นการไฟฟ้าตัดกิ่งไม้ทิ้งไว้เยอะแยะหมด บางส่วนนะครับ 

บางส่วนก็เป็นหญ้าปกติพอตัดแล้วก็แห้งเหี่ยวไป แต่ที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้
เป็นกิ่งไม้ที่การไฟฟ้าตัดทิ้งไว้ค่อนข้างเยอะ เทศบาลไปตัดด้วยเครื่องตัด
หญ้าสายสะพายก็ตัดได้ถ้าจะให้กวาดผมว่าต้องซื้อรถเครื่องจักรอย่างรถที่
เคยเสนอเข้าแผน รถแบคโฮตัวเล็กๆ ใช้พวกนั้นยังได้ประโยชน์มากกว่า
ด้านหน้ามีใบไถด้านหลังสามารถ ครูดได้หมดเลยได้เสนอเข้าแผนไปบ้าง
แล้ว ผมว่านะจะดีกว่าใช้คนกวาดครับ พอพูดถึงคนแล้วก็จะย้อนกลับมา
เหมือนที่ท่านนายกอธิบายเมื่อกี้ มันค่อนข้างล าบากเหมือนกันครับ 

นายอดุล  สุขแดง ท่านนายกมีอะไรจะชี้แจงไหมครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายบุญเลิศ อินทร์จันทร์ ผมขอเสนอนิดเดียวผมเห็นด้วยกับคุณกิตตินันท์ ถ้ามองด้วยภาพ ตัดแล้วยัง 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) มีถุงพลาสติกเยอะแยะ มองแล้วไม่สวยงามไม่สะอาดตา ยังไงก็แล้วแต่ต้องมี

คนเก็บ และให้เก็บไปตลอดเลย ให้ท าเป็นกิจจะลักษณะ ต้องให้มั่น อย่า
วอกแวกไม่ได้ สองข้างทางที่ตัดต้องสะอาด มีถุงพลาสติกดูไม่สะอาด ต่อไป
บางนอนจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมดโควิค ขอบคุณครับ 
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นายอดุล  สุขแดง ถนนบ้านจ่าถาวร บนถนนมีน้ าไหลอยู่ เป็นหลุมเป็นบ่ออยากได้รถขุดกลบ 
(ประธานสภา) ให้เชิญท่านนายกอธิบายครับ 
นายชลา มีมะแม ครับถ้ายังไงเดี่ยวผมจะเข้าไปดูให้ครับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) 
นายอดุล  สุขแดง ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะสอบถามอีกไหมครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายอัครชัย เอกพันธ์พงศ ์ ขอบคุณครับท่านประธาน ผมคิดว่าเหมือนท่านกิตตินันท์ ท่านนายก 
(สมาชิกสภาฯ) จ าเป็นต้องมีก่อนนะครับ กว่าจะตั้งบกว่าจะซื้อรถเหมือนที่ท่านผอ.กองช่าง

ท่านบอกก็น่าจะนาน ที่ผมไปที่ตัดหลายที่ก็ขยะปลิวเต็มถนนโดยเฉพาะ
ล่าสุดบริเวณข้างวัดหน้าเมือง แล้วที่ส าคัญคือตัดยาวมากผมลงไปดูหญ้ายาว
เป็นคืบ ถ้าตัดแบบนั้นอย่าตัดเลยครับเปลืองน้ ามัน เต็มถนนไปหมดเลย 
ควรจะหาคนเก็บตามหลัง เหมือนของเทศบาลเมืองเขาจะมีคนกวาด
ตามหลังเลยครับ อยากได้ตรงนี้ครับเขาไม่ได้ด่าผมเขาด่าท่านนายก ด่า
เทศบาลครับ ขอบคุณครับ 

นายอดุล  สุขแดง เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ร.ต.ต.วิสูตร บุญญวงศ ์ เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอให้สท.แต่ละเขตแต่ละชุมชนส ารวจว่าถัง 
(สมาชิกสภาฯ) ขยะประชาชนต้องการเพ่ิมเติมหรือไม่ มีคนบอกว่าถังขยะมีไม่พอใช้ให้สท.

แต่ละเขตเป็นผู้ส ารวจ 
นายอดุล  สุขแดง เชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายชลา มีมะแม ขอบคุณครับท่านสมาชิก  ตอนนี้ถังขยะเราจัดซื้อมาแล้ว 200 ถังครับ ใคร 
(นายกเทศมนตรีฯ) อยากได้เอาไป แต่เสนอแนะนิดหนึ่งอย่าเอาไปตั้งสามสี่ลูก แล้วขยะจากที่

ไหนต่อที่ไหนไม่รู้มาลงที่เดียวกันหมดเลย ปัญหาตัวนี้จะเกิดไม่สะอาดเลย 
ถ้าทางที่ดีตั้งบ้านละลูกไปเลย แต่เขาไม่อยากจะให้ตั้งหน้าบ้านนี้ก็อีกปัญหา
ครับมีการร้องเรียนที่หลังตลาดตั้งไว้ 5 ลูกคนงานบอกว่าเก็บแล้วไม่ถึง
ชั่วโมงเต็มอีกแล้วแม่ค้าในตลาดล่างซอยภัคดีท้ิง เพราะการตั้งสามสี่ลูกเขาก็
คิดว่าทิ้งได้แน่นอน พอหมักหมมเราไปแก้ไข ถ้าเป็นไปได้เหมือนหลังตลาด
ซื้อถังสีด าดีกว่าของใครของมันเหมือนซอยโตโยต้า ในส่วนที่ว่าถังมาแล้ว
ท่านสท.คนไหนจะเอาก็บอกได้ว่าลงตรงไหน แต่ผมขอเสนอแนะว่าอย่าเอา
ไปตั้งสามสี่ลูกครับ 

นายอดุล  สุขแดง เรื่องถังขยะผมอยากให้เขียนค าร้อง เขียนแล้วบอกคนขับรถเก็บขยะหน่อย 
(ประธานสภาฯ) เพราะเคยเจอบัญหาสมาชิกสภาเอาไปตั้งแล้วคนขับรถขยะไม่รู้คนขับรถ

ขยะไม่รู้เลยไม่ได้ไปเก็บ เดียวขยะเต็มแล้วไม่รู้ว่าตั้งถังบอกคนขับรถนิดหนึ่ง
ครับเชิญครับ 
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นางทัศนีย์ จันทน์ดี เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา ดิฉัน นางทัศนีย์ จันทน์ดี 
(สมาชิกสภาฯ) สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี 2 ประชาชนถามว่าเขาเขียนค าร้องเมื่อปีที่แล้วที่

เขาเขียนไว้ก่อนยังไม่ได้ แล้วจะให้เขาท ายังไง ให้เขาเขียนใหม่ไหมค่ะ 
เพราะเขาก็เขียนมาประมาณปีสองปีแล้ว ขอความชัดเจนจะได้บอกเขาถูก
ค่ะ 

นายชลา  มีมะแม เอาใบค าร้องให้เขาเขียนใหม่กไ็ด้ครับ เอาใบค าร้องจากส านักปลัด เขียนได้ 
(นายกเทศมนตรีฯ) ทุกท่านนะครับ แต่ให้ระบุนิดหนึ่งว่าอยู่ซอยไหนนะครับ 
นายอดุล  สุขแดง เชิญครับท่านประทีป 
(ประธานสภาฯ) 
นายประทีป คงมีศรี ผมนายประทีป คงมีศรี สมาชิกเขตที่ 1 ผมฝากเรื่องประปาซอยบ่อนไก่ 
(สมาชิกสภาฯ) ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอยู่ ผมอยากจะฝากให้ทางผู้ที่รับผิดชอบด าเนินการ

อย่างเร่งด่วน จะถึงหน้าแล้งเราก็ส่งน้ าให้เขาบางทีก็ไม่ทันนะครับ รถเสีย
บ้างอะไรบ้าง ขอบคุณครับ 

นายอดุล สุขแดง ขอบคุณครับ ท่านยกมีอะไรจะชี้แจงไหมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายชลา  มีมะแม น้ าประปาภูมิภาค ซอยบางนอนในไหม  
(นายกเทศมนตรีฯ) 
นายประทีป  คงมีศร ี ซอยบ่อนไก่ ซอยผาดาดครับ 
(สมาชิกสภาฯ) 
นายชลา  มีมะแม วันนั้นเขาได้เสนอโครงการไหมที่ประชาคม 
(นายกเทศมนตรีฯ) 
นายประทีป  คงมีศร ี เสนอแล้วครับ 
(สมาชิกสภาฯ) 
นายประทีป คงมีศร ี ผมขอเอยชื่อสมัยนายกประนอมได้ท าเรื่องไปยังประปาภูมิภาคแล้ว เราจะ 
(สมาชิกสภาฯ) ด าเนินการติดต่อให้เร่งด่วน เผื่อว่าติดขัดตรงไหน ช่วยๆเขาหน่อยครับ 
นายอดุล สุขแดงครับ   ครับ  ขอบคุณครับท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถาม 
(ประธานสภาฯ) อะไรหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับเมื่อท่านสมาชิกไม่มีเรื่องอ่ืน ๆ  ขอปิดการ

ประชุมในวันนี้ครับ 
 
ปิดประชุม เวลา 11.30 น. 
 
        

 (นางกาญจนี  ยศธ ารง) 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
    ผู้จดรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มาตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 /2564 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ..........สิงหาคม  พ.ศ.2564 

 

 

  (นางทัศนีย์  จันทน์ดี)   (น.ส.ธัญชนก  สินเจริญ)   (นางนิธิกานต์  วิรุฬรักษ์สกุล) 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

 ที่ประชุมสภาเทศบาล ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน สมัยสามัญ สมัยที่ … 
ครั้งที่ …….. /2564  เมื่อวันที่  ......  สิงหาคม  2564  
 
 
    (ลงชื่อ).........................................  ประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
                (นายอดุล  สุขแดง) 
  


