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การประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน 

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

ผู้เข้าประชุม 
  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    สุพักดี   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  
  
ผู้เข้าประชุม 
  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.นางกาญจนี ยศธ ารง   หัวหน้าส านักปลัด 
  8.นางวิภา ธนบัตร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ฯ   
  9.นายสมชาย   ผุสด ี   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  10.นางจรรยา เต็มพร้อม   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  11.น.ส.พิมพ์พิชชา  หงษ์บุญญารักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
  12.นายศรายุทธ  เสือดาว  นักวิชาการสาธารณสุข 
  13.น.ส.ชุติมา สมชาติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  14.นางสาวสุจิตรา เสาว์แก้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 เมื่อถึงเวลา 10.00  น.เมื่อถึงเวลานัดหมาย เลขานุการสภาเทศบาลต าบล

บางนอน ได้ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาง
นอน มีจ านวนทั้งสิ้น 12 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) ทุกท่าน ผมขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2/2564  ใน

วันศุกร์ที่ 20  สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
ณ บัดนี้ครับ 

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

นายอดุล สุขแดง                    ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
(ประธานสภา ฯ)                    การประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง

พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  
(ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ด้วยนายกรัฐมนตรีได้อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ออกข้อก าหนดตามมาตราใน
มาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ซึ่งตามข้อ 4 วรรค
หนึ่ง ของข้อก าหนดดังกล่าว ได้ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่
โรค โดยห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลเพ่ือลดความเสี่ยงใน
การติดต่อสัมผัสกันที่สามารถแพร่โรคได้ เว้นแต่เป็นกรณีได้รับอนุญาตจาก
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือพนั กงาน
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายที่จะพิจารณาเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จัด
กิจกรรมและสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ กล่าวคือ  

  1. พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่ม
ของบุคคลที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่าห้าคน 

  2.พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มี
จ านวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน 

  3.พ้ืนที่ควบคุม ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวน
รวมกันมากกว่าห้าสิบคน 
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  4. พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคลที่มี
จ านวนรวมกันมากกว่าหนึ่งร้อยคน 

  5.พ้ืนที่เฝ้าระวัง ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวน
รวมกันมากกว่าหนึ่งร้อยคนห้าสิบคน และตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง ของ
ข้อก าหนดฉบับเดียวกัน ได้ก าหนดกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มของบุคคลที่
ได้รับยกเว้นสามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ 4 แต่ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ (5) 
กิจกรรมที่ด าเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กร
หรือหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือ
กิจกรรมอื่นตามที่ ศปม.ก าหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า 
การประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกิจกรรมที่ได้รับยกเว้นตามข้อ 5(5) ของ
ข้อก าหนดฉบับดังกล่าว ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยความเห็นชอบของ
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ 4   แต่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัดดังนั้น เพ่ือให้การ
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัด
แจ้งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้อ าเภอและองค์กรปกครองท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถด าเนินการได้ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 

-เนื่องจากจังหวัดระนองของเราเป็นจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่า
ยี่สิบคน ซึ่งการประชุมสภาในแต่ละสมัยประชุมจะประกอบไปด้วยผู้มา
ประชุม คือ สมาชิกสภา 12 คน ผู้บริหารท้องถิ่น 5 คน หัวหน้าส่วน
ราชการและเจ้าหน้าที่ จ านวน 9 คน รวม 26 คน ในวันนี้เพ่ือเป็นการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด จึงมีผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 20 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจ าอยู่ด้านนอกห้องประชุม 
หากสมาชิกสภามีข้อซักถามที่มีความจ าเป็นต้องให้ตอบค าถามจะได้เชิญเข้า
มาเป็นการเฉพาะในครั้งนั้นๆ 

 ที่ประชุม รับทราบ  
 1.2 เรื่อง ประกาศเทศบาลต าบลบางนอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (ฉบับที่3) เทศบาลต าบล      บาง
นอน ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 3)ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
สมาชิกสภาสามารถตรวจดูรายละเอียดได้ที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ  

ที่ประชุม              รับทราบ 
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1.3 เรื่อง ประกาศเทศบาลต าบลบางนอน เรื่อง การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับที่ 5  
 ด้วยเทศบาลต าบลบางนอน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่22  
กรกฎาคม  2564 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สมาชิกสภาสามารถ
ตรวจดูรายละเอียดได้ที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ที่ประชุม                              รับทราบ 
 1.4 เรื่อง ขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ได้ร่วมมือกันในการด าเนินการ   
เกี่ยวกับถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ที่   
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 
ทั้งในวันรับลงทะเบียน และวันมอบถุงยังชีพ 

นายชลา มีมะแม                     ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ได้ร่วมมือกันในการด าเนินการเกี่ยวกับ 
      (นายกเทศมนตรีฯ)                   ถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้ง
ในวันรับลงทะเบียนและวันมอบถุงยังชีพ ขอบคุณมากครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
1.5 เรื่อง การลงพ้ืนที่ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน  
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีต าบลบางนอน ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันท างาน 

       นายชลา มีมะแม ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันท างานการลง 
     (นายกเทศมนตรีฯ) พ้ืนที่ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบางนอน 
มติที่ประชุม                           รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน สมัยสามัญ สมัยที่1 

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
นายอดุล สุขแดง ขอเชิญท่านสมาชิกตรวจรายงานการประชุมสภาครับ มีสมาชิกท่านใดจะ 
(ประธานสภา ฯ) แก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ   
 ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 / 2564  วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม 
  -ไมมี่- 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

4.1 เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าก่อนได้รับ 
    อนุญาต และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
    (หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง) 
นายอดุล สุขแดง   ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายชลา มีมะแม สวัสดีท่านประธาน ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ                
(นายกเทศมนตรีฯ) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอน ข้าพเจ้านายชลา มีมะแม

นายกเทศมนตรีต าบลบางนอน ขอเสนอญัตติเพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลบางนอนสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่1 /2564ขอเสนอญัตติ
การพิจารณาการขอความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์พ้ืนที่ป่าก่อนได้รับ
อนุญาตและขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2563 
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้ก่อสร้างถนนสายอนามัยท่าด่าน–
ระนองธานีนายัง ต าบลเขานิเวศน์–บางนอน อ าเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง ระยะทางหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าเมตร (1.135) ผิวจราจรกว้าง 
6 เมตร (ลาดยาง) ลงทะเบียนคุมสายทางทางหลวงท้องถิ่นเมื่อวันที่  28 
มกราคม 2564  ต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้ด าเนินการยื่น
ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหากรณีส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต
แต่เนื่องจากการด าเนินการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองยังมีเอกสารไม่ครบถ้วนซึ่งยังขาดหลักฐาน
ที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่จึงมีความจ าเป็นต้องน าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม
สภาเพ่ือประกอบค าขอในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์พ้ืนที่ป่าต่อไป ขอ
ได้โปรดน าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอนเพ่ือพิจารณาต่อไป
ครับ 

นายอดุล สุขแดง  ขอบคุณครับท่านนายกส าหรับเรื่องนี้นะครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ประธานสภาฯ) ระนอง ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนสายอนามัยท่าด่าน –ระนองธานีนายัง

ต าบลเขานิเวศน์ –บางนอน อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 แต่เนื่องจากการด าเนินการ
ยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง ยังมีเอกสารไม่ครบถ้วน ซึ่งยังขาดหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ จึงมี
ความจ าเป็นต้องน าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภา เพ่ือประกอบค าขอใน
การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์พ้ืนที่ ท่านสมาชิกสภามีอะไรจะสอบถาม
หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
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นายเกษม อินทร์ช่วย เรียนทา่นประธาน สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม          
(สมาชิกสภาฯ) นายเกษม  อินทร์ช่วย  สมาชิกสภาเขตที่ 2 ในถนนเส้นนี้ประมาณกิโล

กว่าๆเส้นทางนี้เป็นการตัดใหม่หรือเส้นเดิมที่ อบจ.ระนองได้สร้างไว้กว้าง 6 
เมตร ถ้าดูแล้วมันไม่ใช้ถนนลาดยางถ้าในความเข้าใจของผม ผมว่าขอถาม
ว่าเส้นเดิมหรือว่าท าใหม่ครับ 

นายอดุล  สุขแดง เชิญท่านนายกครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายชลา มีมะแม ถนนเส้นเดิมครับผม หลังอนามัยด่านส่วนเรื่องเอกสารนี้เป็นการขออนุญาต 
(นายกเทศมนตรี) ให้ความเห็นชอบจากสภาให้ถูกต้องตามระเบียบครับ 
นายอดุล สุขแดง ขอบคุณท่านนายกครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้า 
(ประธานสภา) ไมม่ีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมที่ประชุมด้วยครับ ท่านสมาชิกสภา

เห็นชอบการท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าก่อนได้รับอนุญาตของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม            มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต
    ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 

4.2 เรื่อง การพิจารณาการสนับสนุนผลการพิจารณาให้ความ
 เห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการขอ
อนุญาตเข้ าท าประโยชน์ ในพื้ นที่ ป่ าก่อนได้ รับอนุญาตตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2563 (หน่วยงานส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) 

นายอดุล สุขแดง   ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายชลา มีมะแม เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
(นายกเทศมนตรีฯ) ข้าพเจ้านายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีต าบลบางนอน ขอเสนอญัตติเพ่ือ

น าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอนสมัยสามัญสมัยที่  2 ครั้งที่  1 
/2564 ขอเสนอญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า
ก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2563  

  ด้วยจังหวัดระนองได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าการ
ประปาส่วนภูมิภาคได้ด าเนินการยื่นขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า
ไม้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆและจ าเป็นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวในการขอมติสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือ
การประปาส่วนภูมิภาคจะน าไปประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน
พ้ืนที่ ป่ า ไม้ ต ามพระราชบัญญั ติ ป่ า ไม้ พุทธศั ก ร าช  2484  และ
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และ
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  23 มิถุนายน 2563 จึงมีความ
จ าเป็นต้องน าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภาเพ่ือประกอบค าขอในการขอ
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อนุญาตเข้าท าประโยชน์พ้ืนที่ป่าต่อไปขอได้โปรดน าเสนอที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลบางนอนเพื่อพิจารณาต่อไป  

นายอดุล สุขแดง ขอบคุณครับท่านนายก ญัตติเรื่องนี้จังหวัดระนอง ได้รับแจ้งจากกรม 
(ประธานสภาฯ) ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า การประปาส่วนภูมิภาคได้ด าเนินการยื่นขอ

อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่างๆและจ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังกล่าว ในการขอมติสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงผลการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบเ พ่ือที่ การประปาส่วนภูมิภาคจะน าไป
ประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ต่อไปครับ ท่าน
สมาชิกสภามีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 

นายเกษม อินทร์ช่วย ขออนุญาตครับท่านประธาน การขยายพื้นที่ประปานั้นมีมานานแล้วแต่มี 
(สมาชิกสภาฯ) ปัญหาอยู่ว่าทั้งไฟฟ้าทั้งน้ าประปา ถ้าหากถูกตัดไม่จ่ายค่าน้ าค่าไฟ รู้สึกว่า

เขาจะไม่ต่อให้นะครับ ต้องมีการเดินเรื่องไปที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหน่วยงานต่างๆที่ผมร่วมเข้าประชุม เรื่องที่เข้าไปท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่ผมอยากจะทราบช่วยอธิบายให้สมาชิกทุกท่านทราบ
หน่อยครับ ว่าการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวน ผมมีความคิดว่า
เมื่อก่อนขยายไปแล้ว มีส่วนไหนบางที่ยังขาดและจะขยายต่อไป ถ้านายกจะ
ขอมติในที่ประชุมขอให้ช่วยอธิบายว่าเขตไหน โซนไหนที่จะขอขยายเขต
ครับ 

นายอดุล  สุขแดง ขอบคุณครับคุณเกษม อินทร์ช่วย เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายชลา มีมะแม เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาในการขอมติในท่ีประชุมไม่ว่าการขอ 
(นายกเทศมนตรี) ไฟฟ้า ประปา เนื่องจากเดิมยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ ในการขออนุญาต 

ส่วนราชการก็อยากให้ถูกต้องตามระเบียบ ไม่อยากให้ผิดระเบียบในการ
ต้องขออนุญาต จึงให้มีการขออนุญาตให้ถูกต้อง จึงต้องมีการขอมติจากสภา
ทุกแห่งทั้งจังหวัดระนองต้องผ่านการขออนุญาตครับผม 

นายอดุล สุขแดง มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ 
(ประธานสภาฯ) เพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเลยนะครับ  ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีมติ

เห็นชอบการยื่นขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ของหน่วยงาน
ประปาส่วนภูมิภาค โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตาม  
    พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวน 
    แห่งชาติพ.ศ.2507 
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4.3 เรื่อง การพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  กองช่าง งบประมาณ  88,500 บาท 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) 

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

น าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอนสมัยสามัญสมัยที่  2 ครั้งที่  1 
/2564ขอเสนอญัตติการพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี ้

  1.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์จ านวน 1 เครื่อง 
 งบประมาณ 30,000  บาท 
 2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าจ านวน 1 เครื่อง 
 งบประมาณ 12,000  บาท 
 3.ครุภัณฑ์ก่อสร้างจัดซื้อปั้มลมจ านวน 1 เครื่อง 
 งบประมาณ  20,000 บาท 
 4.ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 4.1 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัวงบประมาณ  5,000 บาท 
 4.2 โต๊ะวางเครื่องปริ๊น จ านวน 1 ตัวงบประมาณ  3,500 บาท 
 4.3 ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 4 ตัวงบประมาณ  18,000 บาท  
 รวมงบประมาณ    88,500 บาท 
 โดยโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564 ดังนี้ 
 -โอนงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชนหมวดค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ก่อสร้างจัดซื้อรถเกลี่ยดินตั้งไว้ 
7,500,000 บาทคงเหลืองบประมาณก่อนโอนเป็นเงิน 6,903,930 บาท
โอนลดครั้งนี้จ านวน 88,500 บาทไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดงบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งบประมาณ 12,000 บาท ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว งบประมาณ 30,000 บาท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวนเงิน 20,000 
บาท ครุภัณฑ์ส านักงานจ านวนเงิน 26,500 บาท   คงเหลืองบประมาณ
ถือจ่าย 6,815,430 บาท 

 ขอได้โปรดน าเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอนเพื่อพิจารณาต่อไป 
นายอดุล สุขแดง  ขอบคุณครับท่านนายก ญัตติเรื่องนี้กองช่างได้ขอเสนอญัตติ โอน 
(ประธานสภาฯ) งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์นะครับ  
    1. จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จ านวน 1 เครื่อง   

      งบประมาณ 30,000บาท 
2.  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง   

     งบประมาณ 12,000บาท 
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3.  จัดซื้อปั้มลม จ านวน 1 เครื่อง 
      งบประมาณ  20,000 บาท 

4.ครุภัณฑ์ส านักงาน 
      เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว  งบประมาณ  5,000 บาท 
      โต๊ะวางเครื่องปริ๊น จ านวน 1 ตัว  งบประมาณ  3,500 บาท 
       ตู้เก็บเอกสาร           จ านวน 4 ตัว  งบประมาณ  18,000 บาท 
      รวมงบประมาณ    88,500 บาท 

นายอดุล สุขแดง ท่านสมาชิกสภามีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับขอเชิญครับ 
(ประธานสภา ฯ) มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ 
 เพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเลยนะครับ  ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีมติ

เห็นชอบการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) งบประมาณ 
88,500  บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมตเิป็นเอกฉันท์  เห็นชอบการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กองช่าง 

    4.4 เรื่อง การพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ส านักปลัดงบประมาณ 106,000บาท 

 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561 – 2565 เพิม่เติม (ฉบับที่ 4) 
นายอดุล สุขแดง ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ 
(ประธานสภา ฯ) 
นายชลา มีมะแม เรื่องขอเสนอญัตติ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
(นายกเทศมนตรีฯ) ข้าพเจ้านายชลา มีมะแม  นายกเทศมนตรีต าบลบางนอน ขอเสนอญัตติเพ่ือ

น าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 
/2564 ขอเสนอญัตติการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี้ตั้งจ่ายรายการใหม่จ านวน   7    รายการ 

  โอนเพิ่ม 
  1. แผนงานบริหารงานทั่วไปหมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการจัดซื้อ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 

นิ้ว)  จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาทรายละเอียดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  และตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) เพ่ือใช้ใน
กิจการสภา (ห้องสภา) 
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 2.แผนงานบริหารงานทั่วไปหมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการจัดซื้อ 

 เครื่องส ารองไฟขนาด 800 VA   จ านวน 3 ตัวๆละ 2,500  บาท
งบประมาณ 7,500 บาทรายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 -2565 ) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ส านักปลัดและห้องกิจการสภา 
3.  แผนงานบริหารงานทั่วไปหมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
รายการจัดซื้อ 

 เก้าอ้ีพนักงานจ านวน 1 ตัว งบประมาณ   4,500 บาท   (ราคาตาม
ท้องตลาด) และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่4) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 4.  แผนงานบริหารงานทั่วไปหมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
รายการจัดซื้อ 

 เก้าอ้ีผู้บริหารจ านวน 4 ตัว งบประมาณ   30,000 บาท   (ราคาตาม
ท้องตลาด)และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 4) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารจ านวน 3 ตัว  (รองนายก 
2 ตัวที่ปรึกษานายก  1 ตัว) และประธานสภาจ านวน  1  ตัว 

 5.  แผนงานบริหารงานทั่วไปหมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
รายการจัดซื้อ 

 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนจ านวน 1 ตู้งบประมาณ   6,000 บาท   (ราคา
ตามท้องตลาด)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่4) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักปลัด 

 6. แผนงานบริหารงานทั่วไปหมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
รายการจัดซื้อจอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 100  นิ้ว
จ านวน 1 เครื่องงบประมาณ  13,000 บาทรายละเอียดแนบตามบัญชี
ครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักปลัด 

  7. แผนงานบริหารงานทั่วไปหมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รายการจัดซื้อ 

 เครื่องรับ–ส่งวิทยุชนิดประจ าที่ขนาด 10 วัตต์จ านวน 1 เครื่องงบประมาณ  
28,000 บาทรายละเอียดแนบตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 -2565 ) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  4) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ป้องกันภัย 

  รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 106,000  บาท  
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 โอนลด 
  แผนงานเคหะและชุมชน รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อรถเกลี่ยดินขนาด 150 แรงม้างบประมาณที่ตั้งไว้  7,500,000 
บาทคงเหลืองบประมาณก่อนโอน 6,815,430 บาท โอนลด 106,000 
บาท  คงเหลืองบประมาณถือจ่าย 6,709,430 บาท  

 ขอได้โปรดน าเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอนเพื่อพิจารณาต่อไป 
นายอดุล สุขแดง ขอบคุณครับท่านนายก ญัตติเรื่องนี้ส านักปลัดได้ขอเสนอญัตติ โอน 
(ประธานสภาฯ) งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้นะครับ 
    1.ซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 17,000 บาท 
    (กิจการสภา) 
    2.ซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 3  ตัว ๆละ 2,500 บาท งบประมาณ 7,500 
    บาท   
    3.ซื้อเก้าอ้ีพนักงาน จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 4,500 บาท 
    4.ซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 4 ตัว งบประมาณ 30,000 บาท 
    (รองนายก  2 ตัว ที่ปรึกษา 1 ตัว และประธานสภา 1 ตัว) 
    5.ซื้อตู้เก็บเอกสานบานเลื่อน จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 6,000 บาท 
    6.ซื้อจอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 13,000 บาท 
    7.ซื้อเครื่องรับ –ส่งวิทยุ ชนิดประจ าที่ ขนาด 10 วัตต์ จ านวน 1เครื่อง 
    งบประมาณ  28,000 บาท 
 รวม 106,000 บาท   
 ท่านสมาชิกสภามีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
ร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ ์ เรียนประธานสภาขอสอบถามแผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์  
(สมาชิกสภาฯ) ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 4 ตัว 

งบประมาณ 30,000 บาท ผมอยากทราบว่าเก้าอ้ีตัวเก่าใช้ไม่ได้หรือยังไง
ครับ ต้องขอความชัดเจนเพราะว่าถ้าใช้ได้ก็ต้องประหยัดภาษีของประชาชน 
ว่าจ าเป็นต้องซื้อใหม่ไหมครับ   

นายอดุล  สุขแดง ครับซื้อเก้าอ้ีผมเห็นด้วยครับของท่านรองนายกล้อจะหลุดแล้วครับแต่ก่อน 
(สมาชิกสภาฯ) เคยใช้ได้อยู่แต่มันช ารุด เชิญท่านนายกครับ 
นายชลา มีมะแม เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ของท่านรองนายกตัวที่นั่งพิงมันหักแล้วครับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) 
ร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ ์ คือสรุปช ารุดใช่ไหมครับ 
(สมาชิกสภาฯ) 
นายชลา   มีมะแม ครับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) 
ร.ต.ต.วิสูตร บุญญวงศ ์ ผมนึกว่าต้องซื้อใหม ่ตัวเก่าไม่มีโหงวเฮ้ง 
(สมาชิกสภาฯ) 
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นายอดุล สุขแดง มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ 
(ประธานสภาฯ) เพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเลยนะครับ  ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีมติ

เห็นชอบการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล) 
งบประมาณ 106,000  บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล
จัดซื้อครุภัณฑ์  จ านวน 7 รายการ 
4.5 เรื่องการพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กองช่าง จัดซื้อรถกระบะแบบเทดั๊ม 
จ านวน 1 คันงบประมาณ  900,000 บาท  (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561 -2565  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) 

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

น าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอนสมัยสามัญสมัยที่ 2  
ครั้งที1่ /2564 ขอเสนอญัตติการพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
รายการใหม ่(กองช่าง) จัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี้ 

  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จัดซื้อรถกระบะแบบเทดั๊ม  จ านวน
1 คัน  (ราคาสืบจากท้องตลาด ) ราคา900,000.- บาท เป็นรถบรรทุก
กระบะแบบเทดั๊ม (ดีเซล) ที่ไม่ผ่านการใช้งาน ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน
4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซีหรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า110กิโลวัตต์ 

  1.) แบบธรรมดา (ตอนเดียว) 
   (1.) มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า1ตัน 
           (2.) เป็นรถช่วงยาว 
           (3. )เป็นกระบะดั้มทรงสูงกว้างไม่น้อยกว่า175ซม. ยาวไม่น้อย

กว่า  248 ซม.  แผงข้างสูง 40ซม.ขอบรั้ว 3 ชั้น สูง 40 ซม. โดยวัดจาก
พ้ืนกระบะรวมแผงข้างและรั้วสูงไม่น้อยกว่า80ซม. 

   (4.) ระบบขึ้น– ลงดั้มด้วยไฮโดรลิคแบบมอเตอร์ไฟฟ้า12โวลต์
ก าลังยกน้ าหนักไม่น้อยกว่า3ตัน 

    (5.) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
   (6. )ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
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 โดยโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ดังนี้ 
 - โอนงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ก่อสร้างรถเกลี่ยดิน  ตั้ งไว้
7,500,000บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน เป็นเงิน 6,709,430บาท
โอนลดครั้งนี้จ านวน 900,000.- บาท ไปตั้งจ่ายรายการใหม่หมวดงบ
ลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถกระบะแบบเทดั๊ม
จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน900,000.- บาทคงเหลืองบประมาณถือจ่าย
5,809,430.- บาท 

  ขอได้โปรดน าเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน เพ่ือพิจารณา 
   ต่อไป 

นายอดุล สุขแดง  ขอบคุณครับท่านนายก ญัตติเรื่องนี้กองช่าง ได้ขอเสนอญัตติ โอน 
(ประธานสภาฯ) งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อจัดซื้อรถกระบะแบบเทดั๊ม 

จ านวน 1 คันงบประมาณ  900,000 บาท ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ นะครับ 
ญัตติเรื่องนี้เนื่องจากปัจจุบันกองช่างได้ใช้รถอีแต๋นในการใช้งาน ของกอง
ช่าง เช่นตัดหญ้า ซ่อมแซมถนนเป็นต้น ได้ใช้งานมาเป็นเวลา  20ปีแล้ว     
ประกอบกับปัจจุบันหากจะซื้อรถอีแต๋นมาทดแทนคันเก่าก็ไม่สามารถซื้อได้
เนื่องจากรถอีแต๋นเป็นรถประกอบไม่สามารถต่อทะเบียนรถให้ถูกต้องตาม
กฎหมายได้ กองช่างจึงได้ขอจัดซื้อรถกระบะแบบเทดั้ม ชนิดขับเคลื่อน 4 
ล้อ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบางนอน บางพ้ืนที่ยังเป็นลูกรัง 
เป็นหลุมเป็นบ่อ รถกระบะแบบเทดั้มนี้สามารถบรรทุกวัสดุที่จะซ่อมถนน
เข้าไปในตรอก ซอกซอย ที่รถบรรทุกเทดั้มขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าไปได้
ครับ   
ท่านสมาชิกสภามีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 

นายอดุล สุขแดง มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ 
(ประธานสภาฯ) เพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเลยนะครับ  ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีมติ

เห็นชอบการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) เพ่ือจัดซื้อ
รถกระบะแบบเทดั้ม งบประมาณ 900,000  บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมตเิป็นเอกฉันท์ พิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ (กอง
ช่าง) จัดซื้อครุภัณฑ ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถกระบะแบบเทดั๊ม
จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 900,000.- บาท  

    (พัก 10 นาที) 
    *เริ่มประชุมต่อ* 
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4.6 เรื่องการพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ส านักปลัด จัดซื้อรถกระบะแบบเทดั๊ม 
จ านวน 1 คันงบประมาณ  800,000 บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561 -2565  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) 

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

 เพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอนสมัยสามัญ สมัยที่2  ครั้งที่ 
1 /2564 ขอเสนอญัตติการพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการ
ใหม ่(ส านักปลัด) เพ่ือใช้ในงานสาธารณสุข จัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี้ 

    จัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจัดซื้อรถกระบะแบบเทดั๊ม
    จ านวน 1 คัน  (ราคาสืบจากท้องตลาด ) ราคา800,000.- บาทเป็น 
    รถบรรทุกกระบะแบบเทดั๊ม (ดีเซล) ที่ไม่ผ่านการใช้งาน ขนาด 1 ตัน 

ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า2400ซีซีหรือก าลัง
 เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า110กิโลวัตต์ 

    1.) แบบธรรมดา (ตอนเดียว) 
          (1.) มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า1ตัน 
          (2.) เป็นรถช่วงยาว 

     (3. ) เป็นกระบะดั้มทรงสูงกว้างไม่น้อยกว่า 175 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 
248 ซม. แผงข้างสูง 40 ซม.ขอบรั้ว 3 ชั้น  สูง 40 ซม. โดยวัดจากพ้ืน
กระบะรวมแผงข้างและรั้วสูงไม่น้อยกว่า 80ซม. 

         (4.) ระบบข้ึน– ลงดั้มด้วยไฮโดรลิคแบบมอเตอร์ไฟฟ้า12โวลต์ก าลังยก
    น้ าหนักไม่น้อยกว่า3ตัน 
         (5.) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
        (6. )ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
    โดยโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี2564ดังนี้ 

- โอนงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเกลี่ยดินตั้ งไว้
7,500,000บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน เป็นเงิน 5,809,430
บาท  โอนลดครั้งนี้  จ านวน 800,000.- บาท ไปตั้งจ่ายรายการใหม่หมวด
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถกระบะแบบ
เทดั๊ม จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 800,000.-  

    ขอได้โปรดน าเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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นายอดุล สุขแดง  ขอบคุณครับท่านนายก ญัตติเรื่องนี้ส านักปลัด ได้ขอเสนอญัตติ โอนงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ) เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อรถกระบะแบบเทดั๊ม  จ านวน 1 คันงบประมาณ  

800,000 บาท  ส าหรับรถกระบะแบบเทดั้มคันนี้นะครับ เป็นรถบรรทุกกระบะ
แบบเทดั้ม ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อนะครับเมื่อจัดซื้อแล้วจะใช้ในงานสาธารณสุข
ครับ เพ่ือจัดเก็บขยะ ที่รถบรรทุกขยะไม่สามารถจัดเก็บได้ หรือเวลามีประชาชน
มาเขียนค าร้องให้ไปจัดเก็บ เช่น ที่นอน กิ่งไม้ หรือว่าเข้าไปจัดเก็บขยะในตรอก 
ในซอย เป็นต้น 
ท่านสมาชิกสภามีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 

นายอดุล สุขแดง มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ 
(ประธานสภาฯ) เพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเลยนะครับ  ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีมติ

เห็นชอบการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ (ส านักปลัด) เพ่ือ
จัดซื้อรถกระบะแบบเทดั้ม งบประมาณ 800,000  บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณพ.ศ.2564 (ตั้งจ่ายรายการใหม)่ จัดซื้อรถกระบะ 
    แบบเทดั๊ม  จ านวน 1 คัน  งบประมาณ  800,000 บาท 

4.7 เรื่องการพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กองการศึกษา งบประมาณ  71,500 บาท  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 

นายอดุล สุขแดง ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ 
(ประธานสภา ฯ)  
นายชลา มีมะแม   เรื่อง   ขอเสนอญัตติ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอนข้าพเจ้า
(นายกเทศมนตรีฯ)  นายชลา  มีมะแม  นายกเทศมนตรีต าบลบางนอน ขอเสนอญัตติ เพ่ือ 
             น าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 
    /2564 ขอเสนอญัตติการพิจารณา โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการ
    ใหม ่(กองการศึกษา) จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ 

    1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า 
    ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 
    1 ชุด จ านวนเงิน 22,000 บาท 

  โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน  
 หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการห้องสมุดพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(ต่อเนื่อง) ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ซึ่งเพียงพอต่อการโอนงบประมาณดังกล่าว   

  2. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 
เครื่อง จ านวนเงิน 2,500 บาท 
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  โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 
หมวด ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะ รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการห้องสมุดพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(ต่อเนื่อง) ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ซึ่งเพียงพอต่อการโอนงบประมาณดังกล่าว   

 3. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดหรือราคาท้องถิ่น) จ านวนเงิน 15,000 บาท 

  โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
 ประถมศึกษา หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุดนตรี ปัจจุบันมีงบประมาณ 
 คงเหลือ 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพียงพอต่อการโอน 
 งบประมาณดังกล่าว   

  4. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ชุด 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดหรือราคาท้องถิ่น)  

  จ านวนเงิน 8,000 บาท 
  โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุกีฬา ปัจจุบันมี 
 งบประมาณคงเหลือ 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพียงพอต่อ
การโอนงบประมาณดังกล่าว 

  5. แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาหมวดค่าครุภัณฑ์
 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานจ านวน1ตัว (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดหรือราคาท้องถิ่น) จ านวนเงิน6,500บาท 

  โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 งานกีฬาและนันทนาการหมวดค่าวัสดุประเภทค่าวัสดุกีฬาปัจจุบันมี 
 งบประมาณคงเหลือ30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพียงพอต่อ
การโอนงบประมาณดังกล่าว 

  6. แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาหมวดค่าครุภัณฑ์
 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานจัดซื้อแผงก้ันผนังส าเร็จรูป (Partition) ขนาดไม่
น้อยกว่า150ซม. X 100ซม. จ านวน5ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดหรือ
ราคาท้องถิ่น)  จ านวนเงิน17,500บาท 

  โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆโครงการจัดงานพิธี
ทางศาสนารัฐพิธีงานประเพณีและวันส าคัญต่างๆปัจจุบันมีงบประมาณ
คงเหลือ82,990.-บาท (แปดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่ง



17 

 

 เพียงพอต่อการโอนงบประมาณดังกล่าวขอได้โปรดน าเสนอที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลบางนอนเพื่อพิจารณาต่อไป 

นายอดุล สุขแดง   ขอบคุณครับท่านนายก ญัตติเรื่องนี้กองการศึกษา ได้ขอเสนอญัตติ โอน
(ประธานสภาฯ)   งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ 
 1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 22,000 บาท 
 2.จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,500 บาท 
 3.จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 15,000 บาท 
 4.จัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 8,000 บาท 
 5.จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 6,500 บาท 
 6.จัดซื้อแผงกั้นส าเร็จรูป จ านวน 5 ชุด จ านวน 17,500 บาท 
 รวมงบประมาณ 71,500 บาท 

ท่านสมาชิกสภามีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
นายอดุล สุขแดง มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ 
(ประธานสภาฯ) เพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเลยนะครับ  ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีมติ

เห็นชอบการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองการศึกษา) 
งบประมาณ 71,500  บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมตเิป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการ
ใหม ่(กองการศึกษา) จัดซื้อครุภัณฑ์  จ านวน  6 รายการ 
4.8 เรื่อง การพิจารณา แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กองช่าง)งบประมาณ 343,000 บาท 

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

เพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอนสมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่1 
/2564 ขอเสนอญัตติการพิจารณาขอแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงค าชี้ แจง 
(หน่วยงานกองช่าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยมี
รายละเอียดดังนี้  
ข้อความเดิม 

  -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ1 (แยก
ซอย 2) หมู่ที่2 ต าบลบางนอน อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว100.00 เมตร  หนา0.15เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 500.00ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่นแบบท.1 -01 งบประมาณ 343,000บาท 
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  แก้ไขเป็น 
  -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ1 (แยก

ซอย5) หมู่ที่2  ต าบลบางนอน อ าเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว100.00 เมตร  หนา0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 500.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่นแบบท.1 -01  งบประมาณ  343,000บาท 

  ขอได้โปรดน าเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอนเพ่ือพิจารณาต่อไป 
นายอดุล สุขแดง  ขอบคุณครับท่านนายก ญัตติเรื่องนี้กองช่าง ได้ขอเสนอญัตติ แก้ไข 
(ประธานสภาฯ) เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กองช่าง) 

สาระส าคัญ คือ 
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้าน 

สุทธาวรรณ 1 (แยกซอย 2)หมู่ที่ 2 
 เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้าน 

สุทธาวรรณ 1 (แยกซอย 5)หมู่ที่ 2 
 สาเหตุเนื่องจากพิมพ์ชื่อซอยผิด แต่ตามระเบียบหากจะมีการแก้ไข

รายละเอียดเกี่ยวกับงานโครงการ ต้องน าเข้าที่ประชุมสภา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  ท่านสมาชิกสภามีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
นายอัครชัย  เอกพันธ์พงศ ์ ก าลังจะถามพอดี ท่านประธานชี้แจงเลยหมดเรื่องถามคือตอนแรกลงแยกไว้ 
(สมาชิกสภาฯ) ผิดใช่ไหมครับ ลงเป็นซอย 2 แล้วมาแก้เป็นแยกซอย 5 เท่านั้นใช่ไหมครับ 

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ 
นายอดุล สุขแดง ครับใช่ครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใด 
(ประธานสภาฯ) เสนอเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเลยนะครับ  ท่านสมาชิกสภาท่าน

ใดมีมติเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (กองช่าง) ซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ 1 (แยกซอย 2) หมู่
ที่ 2 เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ 
1 (แยกซอย 5) หมู่ที่ 2  งบประมาณ 343,000  บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กองช่าง) ซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ 1 (แยกซอย 5) 
หมู่ที่ 2  งบประมาณ343,000 บาท 
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4.9 เรื่อง การพิจารณา แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ 
(กองช่าง) จ านวน 1 คัน จ านวน 7,000,000.-บาท (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 3) และ
ขอโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ 
รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (กองช่าง) จ านวน 1 คัน  
จ านวน 7,000,000.-บาท  

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

น าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอนสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 
/2564 ขอเสนอญัตติการพิจารณาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (หน่วยงานกองช่าง) โครงการจัดซื้อรถ
ขุดไฮดรกลิกตีนตะขาบเหล็ก( Hydraulic Excavator )  หมุนได้รอบตัว
จ านวน 1 คัน จ านวน4,800,000.-บาท 

  ข้อความเดิม 
  -โครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ( Hydraulic Excavator ) หมุน

ได้รอบตัวจ านวน1คันจ านวน4,800,000.-บาท (มีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้940,870บาท
และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจ านวน3,859,130บาท (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชนเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางนอน5ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที3่) หน้า24ล าดับที่9รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

  แก้ไขเป็น 
  -โครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ( Hydraulic Excavator ) หมุน

ได้รอบตัวจ านวน1คันจ านวน7,000,000.-บาท (สืบราคาจากท้องตลาด) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้3,140,870บาทและตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จ านวน3,859,130บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชนเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
บางนอน5ปี (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) หน้า20 -25
ล าดับที่3รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

 2.ขอโอนงบประมาณรายจ่ายโดยโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้และเงินอุดหนุนทั่วไปประจ าปี2564ดังนี้ 

 - โอนงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชนหมวดค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ก่อสร้างรถเกลี่ยดินตั้งไว้7,500,000
บาทคงเหลืองบประมาณก่อนโอนเป็นเงิน5,009,430บาทโอนลดครั้งนี้
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จ านวน 2,200,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) คงเหลืองบประมาณ
ถือจ่าย 2,809,430 บาท และโอนงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จ านวน 3,859,130 บาท ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดงบลงทุนค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ( Hydraulic 
Excavator ) หมุนได้รอบตัว บูมยาว จ านวน 1 คัน จ านวน7,000,000.-
บาท (สืบราคาจากท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้3,140,870บาทและ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจ านวน3,859,130บาท (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชนเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางนอน5ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) หน้า20 -25ล าดับที่3รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 

 ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2563 หมวด 4 
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ  27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมโอนลดที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น   ขอได้โปรดน าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
บางนอนเพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายอดุล  สุขแดง ขอบคุณครับท่านนายก กองช่างได้ขอเสนอญัตติ ทั้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภา) และขอโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่นะครับ จะเริ่มจาก 
 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ก่อนนะครับ ญัตติเรื่องนี้กองช่าง ได้ขอ

เสนอญัตติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (กองช่าง) สาระส าคัญ คือในครั้งแรกตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้ตั้งจ่ายไว้ เป็นโครงการจัดซื้อรถ
ขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ  หมุนได้รอบตัว  จ านวน 1 คัน   จ านวน 
4,800,000.-บาท  (มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 940,870 บาท และตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป จ านวน 3,859,130 บาท โดยทางกองช่างได้ก าหนด
คุณลักษณะและขอบเขตในการจัดซื้อเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่  14 มิถุนายน 
2564 ต่อมาท่านนายกเทศมนตรี ได้แจ้งให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
คุณลักษณะเป็นรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาว นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ฝังกลบที่ทิ้งขยะ ขุดลอกแหล่งน้ า
ต่าง ๆ  จึงให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีน
ตะขาบ หมุนได้รอบตัว บูมยาว จ านวน 1 คันจ านวน 5,800,000.-บาท
(สืบราคาจากท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  3,140,870 บาท และตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 3,859,130 บาท (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน และเมื่อวันที่ 22  
กรกฏาคม  2564 เทศบาลต าบลบางนอนได้มีการประชุมคณะกรรมการ
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พัฒนาเทศบาลต าบลบางนอน ที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงราคาของรถ
ขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ หมุนได้รอบตัว บูมยาว จ านวน 1 คันในราคา
จ านวน 7,000,000.-บาท(สืบราคาจากท้องตลาด)เพ่ือให้สามารถน าไป
ปฏิบัติภารกิจดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์มากที่สุด จึงได้มีการเสนอญัตติให้สมาชิกสภาพิจารณาครับ 
ท่านสมาชิกสภามีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 

นายอดุล สุขแดง ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเลยนะครับ  ท่าน 
(สมาชิกสภา) สมาชิกสภา ท่านใดมีมติเห็นชอบ   การแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ครุภัณฑ์รถ

ขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบหมุนได้รอบตัว บูมยาว จ านวน 1 คัน (กองช่าง) 
งบประมาณ 4,800,000.-บาท (มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 940,870 บาท และตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 3,859,130 บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นจัดซื้อ
รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ     ( Hydraulic Excavator ) หมุนได้
รอบตัว บูมยาว จ านวน 1 คันจ านวน 7,000,000.-บาท(สืบราคาจาก
ท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  3,140,870 บาท และตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป จ านวน 3,859,130 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไป โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นจัดซื้อ
รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ( Hydraulic Excavator ) หมุนได้รอบตัว  
บูมยาว จ านวน 1 คันจ านวน 7,000,000.-บาท(สืบราคาจากท้องตลาด) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  3,140,870 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
จ านวน 3,859,130 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไป  

นายอดุล  สุขแดง  ต่อไปเป็นญัตติโอนเงินงบประมาณ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายโดยโอน 
(ประธานสภา) งบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไปประจ าปี

2564ดังนี้ 
- โอนงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ก่อสร้ าง  รถเกลี่ ยดินตั้ ง ไว้
7,500,000บาท  คงเหลืองบประมาณก่อนโอน  เป็นเงิน5,009,430
บาท โอนลดครั้งนี้จ านวน 2,200,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
คงเหลืองบประมาณถือจ่าย 2,809,430 บาท และโอนงบประมาณจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจ านวน 3,859,130 บาท ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวด
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ( 
Hydraulic Excavator ) หมุนได้รอบตัว บูมยาว จ านวน 1 คัน จ านวน
7,000,000.-บาท (สืบราคาจากท้องตลาด) ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้
3,140,870บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจ านวน3,859,130
บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
ชุมชนเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางนอน5ปี (พ.ศ.
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2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) หน้า20 -25  ล าดับที่ 3 
สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครับ 

นายอดุล สุขแดง ถ้าไม่มีสมาชิกสภาจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเลยนะ 
(ประธานสภา) ครับ  ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย

รายการใหม่ (กองช่าง) หมวดงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อ
รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ( Hydraulic Excavator ) หมุนได้รอบตัว บูม
ยาว จ านวน 1 คัน จ านวน7,000,000.-บาท (สืบราคาจากท้องตลาด) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้3,140,870บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จ านวน3,859,130บาท โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการพิจารณาโอนงบประมาณดังกล่าว  
 
นายชลา มีมะแม   เรียนท่านประธานสภา  รถตีนตะขาบตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติไว้แค่ 
(นายกเทศมนตรี)   4,000,000 บาท ระยะที่เราจะขุดแค่ 6 เมตร เพราะระยะ 6 เมตรเรามา 

ใช้รถหน้าตักหลังขุดของเราก็ได้เราไม่จ าเป็นต้องซื้อโดยสิ้นเปลือง ที่เราจะ
ขุดลอก เช่น ขุดลอกฝายดาดพ่อตา มีความยาว 15-18 เมตร แต่จริงๆแล้ว
ประมาณ 18 เมตร ซึ่งเราสามารถน ามาใช้งานได้หลายประเภท เพ่ือ
สะดวกในการใช้งานของเรา ไม่ต้องไปยืมเขาก็ขอขอบคุณท่านสมาชิก ทุ ก
คนที่มีมติเห็นชอบให้ผ่าน ขอบคุณมากครับผม 
4.10 เรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 4,000,000 บาท 
เพื่อจัดท าโครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม(Feasibitity  
Study)และออกแบบรายละเอยีดเพื่อก่อสร้าง (Detailed Design) ระบบ
การจัดการขยะแบบผสมผสาน งบประมาณ  4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท
ถ้วน)  

นายอดุล สุขแดง ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายชลา มีมะแม  เรื่องขอเสนอญัตติ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
(นายกเทศมนตรีฯ) ข้าพเจ้านายชลา   มีมะแม นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เพ่ือน าเข้าท่ี

ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 /2564 
   เหตุผลและความจ าเป็น ปัจจุบันเทศบาลต าบลบางนอน  มีปริมาณขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้น โดยมีปริมาณน้ าหนักขยะมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 15ตัน
ต่อวันหรือ 408.66 ตัน/วัน  และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกมากในปี  2564-
2565 เป็นต้นไป ประกอบกับจะมีหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ข้างเคียง 
และผู้ประกอบการค้าเอกชนมาขอร่วมใช้บริการทิ้งขยะอีกเป็นจ านวนมาก ท าให้
สถานที่ก าจัดขยะของเทศบาล จะต้องรองรับปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น   ท าให้
ส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการที่สูงขึ้น และเทศบาลต าบล
บางนอนก าลังประสบปัญหายานพาหนะเครื่องจักรที่ใช้ในการฝังกลบ มีไม่
เพียงพอต่อการฝังกลบรายวัน และมีอายุการใช้งานมาแล้วกว่า 10 ปี  มีสภาพ
ช ารุดจากการใช้งาน ต้องด าเนินการซ่อมแซมเป็นประจ า ซึ่งในการซ่อมแซม 
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บ ารุงรักษาอาจไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป อีกทั้งยังส่งผลให้การฝังกลบขยะ
มูลฝอยรายวันมีประสิทธิภาพน้อยลง และมีขยะมูลฝอยตกค้างไม่สามารถฝังกลบ
ได้ทันรวมถึงรถเก็บขนขยะของเทศบาลต าบลบางนอนที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีสภาพ
ที่ช ารุดทรุดโทรม ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริเวณตรอก ซอก 
ซอย  สถานที่ฝังกลบขยะมีระยะห่างจากเทศบาลกว่า 10 กิโลเมตร อาจส่งผล
ต่อชุมชนที่รถขยะต้องสัญจรผ่าน และก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนโดยรอบบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยได้   

  เพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติการพิจารณาจ่ายขาดเงิน
สะสม ครั้งที่ 1/2564  เพ่ือด าเนินการใน แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ก าจัดขยะมูลฝอย  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสม
(FeasibitityStudy)และออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้าง (Detailed Design) 
ระบบการจัดการขยะแบบผสมผสาน งบประมาณ  4,000,000 บาท (สี่ล้าน
บาทถ้วน) เพื่อศึกษาออกแบบระบบการจัดการขยะแบบผสมผสานให้ได้ข้อมูลที่
จ าเป็นต่อการวางแผนด าเนินการโครงการ ความคุ้มค่าการลงทุน และศึกษา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินโครงการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยของเทศบาลต าบลบางนอน ให้ถูกวิธี และป้องกันผลกระทบต่างๆที่
เกิดขึ้น เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต าบลบางนอนและบริเวณใกล้เคียง
ตอ่ไประเบียบ/หนังสือสั่งการ 

 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.
2561ข้อ89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

    (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนสง่เสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

   (3) ให้กนัเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

   (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

 ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

 2.หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท0808.2/ว7272ลงวันที่26
ธันวาคม2560เร่ืองแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครอง



24 

 

ส่วนท้องถิ่นความว่า2.1.3ก าหนดแนวทางด าเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดังนี้2.1.3.1
โครงการที่ด าเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงไม่
เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น
2.1.3.3ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่
เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้ความส าคัญกับโครงการ
ดังนี้ (4) การจัดการขยะมูลฝอยการรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 

  3. พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496แก้ไขถึงฉบับที่13พ.ศ.2552ส่วนที่3
หน้าที่ของเทศบาลมาตรา50ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่
ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน
และที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 

 ขอได้โปรดน าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอนเพื่อพิจารณาต่อไป 
นายอดุล สุขแดง  ขอบคุณครับท่านนายก ญัตติเรื่องนี้ผมจะขอให้ท่านนายกได้ให้ นายณัฐพร 
(ประธานสภาฯ) ดวงแป้น  ปลัดเทศบาลต าบลบางนอน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม

ทราบครับ ท่านสมาชิกสภามีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
นายชลามีมะแม เชิญท่านปลัดครับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) 
นายณัฐพร ดวงแป้น เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
(ปลัดเทศบาลฯ) ท่านนะครับตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตตินะครับ ก็เป็นการแก้ไขปัญหาขยะ

ให้พ่ีน้องประชาชนต าบลบางนอนทุกท่านนะครับ เนื่องจากปัญหาขยะทุก
ท่านก็ทราบดีว่ามีปัญหาสะสมมานานทุกท้องถิ่นแทบจะไม่มีที่ทิ้งขยะของ
ตนเอง หรือจ้างเหมาเอกชนในอัตราตันละ 1,000 บาท เทศบาลต าบลบาง
นอนมีขยะวันละ 15 ตัน ของเราโชคดีที่ผู้บริหารหรือนักการเมืองรุ่นก่อนปี 
พ.ศ.2542 ตอนนั้นเป็น อบต. ท่านนายกสมัยนั้นก็ได้ซื้อที่ไว้ 3 ไร่ ในการ
ก าจัดขยะก็ท ามาเรื่อยๆ มาในปี พ.ศ.2552 ก็เป็นแนวคิดของผู้บริหารใน
สมัยนั้นอีกก็ซื้อที่เพ่ิมอีก 7 ไร่ เพ่ือท าการฝังกลบขยะ ตอนนี้พ.ศ.2564 ก็
สิบกว่าปีแล้วที่ตรงนั้นก็จะเต็มแล้ว มาในยุคท่านนายกชลา ท่านก็มีแนวทาง
ว่าจะซื้อที่เพ่ิมอีก  10 ไร่ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นที่ติดกับที่ทิ้งขยะเดิมในส่วนที่ท่านนายก
เสนอในวันนี้ว่าท าไมต้องจ่ายขาดเงินสะสมเพราะโครงการไม่ได้ใช้งบของ
เทศบาลเองเราจ าเป็นต้องของบจากส่วนกลางคือจากกรมควบคุมมลพิษซึ่ง
ในการของบประมาณต้องขอผ่านจากจังหวัดระนองครับ ในการของบครั้งนี้
เราจะให้บริษัทที่เขาประสบความส าเร็จในการด าเนินการมาช่วยดูให้ ในการ
ออกแบบระบบการจัดการขยะแบบผสมผสานในพ้ืนที ่10ไร่ บวกกับที่จะซื้อ
เพ่ิมอีก 10 ไร่ ก็อาจจะต้องใช้งบประมาณ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท และใน
การท าวิจัยนั้นของกระทรวงการคลังก็ก าหนดไว้จะใช้เงินจ้างที่ปรึกษาได้นั้น
จะเป็น 4% ของงบประมาณ ในการรีบเร่งเข้าสภาในการจ่ายขาดเงินสะสม
ก็เพราะว่าการของบประมาณในครั้งนี้ในการขอผ่านจังหวัดจะต้องเสนอก่อน
เมษายน พ.ศ.2565 เพราะว่าจะขอเป็นงบประมาณของปี พ.ศ.2567 
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ไม่ใช่ว่าขอแล้วได้เลย มันต้องมีห่วงเวลาเพ่ือพิจารณาส่งเข้าส่วนกลาง ใน
ส่วนของรายละเอียดถ้าท่านสมาชิกพิจารณาแล้วเห็นชอบว่าเอาไปท า
อะไรบ้างก็อยู่ในเอกสาร ร่างรายละเอียดโครงการที่ได้ให้ฝ่ายเลขาแนบในกับ
ทางสมาชิกทุกท่านแล้ว ผมก็จะขอผ่านไปรายละเอียดวัตถุประสงค์ในหน้าที่ 
4  โดยมีรายละเอียด คือ 

 -เพ่ือศึกษาความเหมาะสมระบบการจัดการขยะแบบผสมผสาน ในต าบลบาง
นอน 

 -เพ่ือออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบการจัดการขยะแบบผสมผสาน 
ในการวิจัยต้องใช้งบเทศบาล ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีระบบก าจัดขยะที่
สามารถรองรับขยะได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ส่วนรูปแบบที่จะด าเนินการ
ก็จะอยู่ในหน้าที่ 6 จะอยู่ในข้อที่ 7 ศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
ทบทวนและวางแนวทางในอนาคตยังไง ข้อ2 การศึกษาความเหมาะสมตรง
นี้ก็จะรับจ้างศึกษาวิจัยส ารวจความพร้อมรวมทั้งเรื่องด าเนินการศึกษา
วิเคราะห์ก าหนดรูปแบบการด าเนินการ การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
แบบผสมผสาน รวมทั้งศึกษาผลกระทบทั้งผลดีและผลเสียในการด าเนินการ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการจัดการขยะ รวมทั้งด้านสังคมโดยการท า
ประชาวิจารในพ้ืนที่และผู้ส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ของต าบลบางนอนรวมทั้ง
ออกแบบเบื้องต้นให้กับต าบลบางนอน ส่วนข้อ7.3 เขาจะเป็นผู้ที่ออกแบบ
ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมในกับเทศบาลนั้นคือรูปแบบในการจ้างไม่
ใช้ท าง่ายๆ หลายครั้งที่ผมกับหัวหน้าส านักปลัดท าเอกสารเสนอไปยังจังหวัด
เพ่ือจะของบประมาณไม่ว่าจะยี่สิบล้านหรือห้าสิบล้าน ทางจังหวัดเขาบอก
เลยว่าเราขาดการวิจัยผลกระทบ รูปแบบโครงสร้างของการบริหารจัดการ
ขยะเลยมีความเห็นที่จะขอรับในการจะเขียนโครงการเข้าไป ซึ่งในการเสนอ
ครั้งนีก้ารวางแนวทางการบริหารจัดการในอนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาของเทศบาลต าบลบางนอนว่ามีความเหมาะสมที่จะ
ด าเนินการหรือไม่ก็อยู่ที่ดุลพินิจของทุกท่าน ก็เป็นรูปใหม่ที่จะด าเนินการกับ
ต าบลบางนอนเดิมเราใช้วิธีการถูกต้องในการฝังกลบถ้าท่านมีข้อสงสัยจะ
สอบถามสอบถามได้ครับ 

นายอดุล  สุขแดง ขอบคุณท่านปลัด ผมว่าถ้าของเรามีบุคลกรท าได้คงไม่ต้องตั้งงบเยอะขนาดนี้ 
(ประธานสภาฯ) เราต้องจ้างบุคลากรภายนอกใช่ไหมครับท่านปลัด 
นายณัฐพร  ดวงแป้น ครับ 
(ปลัดเทศบาลฯ) 
นายอดุล   สุขแดง เพ่ือการส ารวจแนวทางการจัดการขยะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) ครับมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ 
นายราเชนทร์ สังข์ช่วย สวัสดีครับ ผมนายราเชนทร์ สังข์ช่วย ต้องชื่นชมท่านนายกที่เห็นความส าคัญเรื่อง 
(สมาชิกสภา ฯ) นี้ เพราะขยะเป็นเรื่องวาระแห่งชาติอยู่แล้วครับ การจัดการเรื่องขยะเป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อน เพราะว่ากระบวนการทั้งหมดไม่ว่าจะท าอะไรก็แล้วแต่ เราจะต้อง
สอบถามประชาชน สอบถามเจ้าของพ้ืนที่  เราจะต้องสอบถามคนที่อาศัยอยู่ใน
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พ้ืนที่ก่อนเป็นปัจจัยส าคัญ ผมถามถูกต้องไหมครับว่าถ้าเราใช้งบประมาณสี่ล้าน
บาทไปแล้ว เราก็จะได้พิมพ์เขียวที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่รัฐบาลยอมรับหรือทั่ว
โลกเขายอมรับผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ 

นายอดุล  สุขแดง ครับ เดี่ยวผมให้ท่านนายกมอบให้ท่านปลัดณัฐพร ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายชลา  มีมะแม เชิญท่านปลัดครับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) 
นายณัฐพร ดวงแป้น ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามนะครับในส่วนของการสอบถามความคิดเห็น 
(ปลัดเทศบาลฯ) ประชาชนก็อยู่ในการจ้างเหมาวิจัยอยู่แล้วนะครับ มันจ าเป็นต้องท านะครับ

เพราะว่า กฎหมายเขาระบุว่าถ้าหน่วยงานของรัฐท าโครงการที่มีผลกระทบ
ของประชาชนจ าเป็นต้องท าแน่นอนส่วนรูปแบบโครงการนี้จะด าเนินการ
ตามความเห็นของท่านสมาชิกคือรูปแบบพิมพ์เขียว ว่าโครงการนี้จะ
ด าเนินการอย่างไร ตั้งแต่เริ่มด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ รวมถึงหลังจาก
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้ผู้วิจัยต้องส่งงานวิจัยให้เราทั้งหมดครับ 

นายอดุล สุขแดง ครับขอบคุณครับท่านปลัดเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายราเชนทร์ สังข์ช่วย เรียนท่านประธานสภา    ผมนายราเชนทร์  สังข์ช่วย สมาชิกสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภา) ต าบลบางนอน เขตท่ี 2 ขอท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกอีกครั้งนะครับ ว่า

จังหวัดระนองเราเมื่อไม่นานมา เมื่อสองสามปีที่ผ่านมามีโครงการที่มาลงที่
จังหวัดระนองบริษัทเอสซีเจเป็นบริษัทมหาชนที่มีอ านาจเงินต่อรองค่อนข้าง
จะสูงให้เงินในการท าลายขยะไม่ว่าด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะครับจะเผาหรือ
ท าลายด้วยระบบจุลินทรีย์ก็แล้วแต่ใช้พ้ืนที่ในค่ายทหาร พวกเราก็คงจะ
ทราบเป็นข่าวครึกโครมแต่กระบวนการสุดท้ายไม่ผ่านเมื่อประชาคมแล้ว
ชาวบ้านในพื้นที่ไม่เห็นด้วยงบประมาณเป็นพันล้านนะครับที่บริษัทเอสซีจีจะ
ลงทุนให้จังหวัดระนอง คนจังหวัดระนองไม่ยอมรับ ถ้าถามผมในนามสมาชิก
เทศบาลต าบลบางนอนผมเห็นความส าคัญความเดือดร้อนของลูกหลานใน
ภายภาคหน้า ผมรับ แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้มันผ่านได้พิมพ์เขียวมาแล้วอยู่ใน
กระบวนการท าก็แล้วแต่ ถ้าชาวบ้านบริเวณพ้ืนที่ในบ่อขยะ เขาตั้งเต็นท์
ขึ้นมา เขาไม่ยอมรับ เขาต้องการสิ่งแวดล้อมเขาไม่ต้องการ PM2.5 ในบ้าน
เราจะมีพวกโลกสวย กลุ่มอนุรักษ์ ถ้าเขาไม่ยอมขึ้นมา เราจะเสียเงินสี่ล้าน
บาทนั้นไหมครับ 

นายอดุล สุขแดง ขอบคุณครับท่านสมาชิก ในความคิดของผมผมคดิว่าท่านนายกต้องท า 
(ประธานสภาฯ) ประชาคมให้ชาวบ้านท าความเข้าใจการใช้เงินสี่ล้านบาทนี้ น่าจะท า

ประชาคมทุกครั้งของต าบลบางนอนเพราะเราเอาประชาชนเป็นหลัก เชิญ
ครับ 
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นายราเชนทร์ สังข์ช่วย เรียนท่านประธานสภาครับ มันเป็นกฎหมายนะครับไม่ว่าเราจะท าอะไรก็ 
(สมาชิกสภา ฯ) แล้วแต ่จะต้องถามประชาชนในพ้ืนที่ พ้ืนที่มันใหญ่ พวกเราทุกคนทุกวันนี้ที่

เข้ามานั่งในสภาที่มีเกียรติแห่งนี้ได้เพราะอ านาจของประชาชนเราจะใช้
งบประมาณที่จะไปลงในพ้ืนที่ยังไงก็แล้วแต่ท่านจะได้พิมพ์เขียว ท่านจะได้
งบประมาณมาสูงยังไงก็แล้วแต่ ตามข้อกฎหมายเราต้องถามคนในพ้ืนที่ ผม
จะถามว่าถ้าชาวบ้านไม่ยอมเราต้องเสียสี่ล้านบาทฟรีๆไหม เพราะว่า
งบประมาณท่ีเราใช้คืองบประมาณของภาษีราษฎร งบประมาณภาษีของผม 
งบประมาณภาษีของคุณลุงคุณป้าครับ 

นายอดุล  สุขแดง ผมเข้าใจครับท่าน อาจะประชาคมก่อนเอาเงินด าเนินการ เดี่ยวผมให้ท่าน 
(ประธานสภาฯ) นายกชี้แจง 
นายชลา มีมะแม ท่านปลัดครับเชิญครับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) 
นายณัฐพร ดวงแป้น ถ้าประชาคมท่านต้องดูในข้อ 7 นะครับ ข้อ 7.2.4 เขาจะเป็นผู้ที่ท า 
(ปลัดเทศบาลฯ) ประชาคมให้เลยนะครับ ยังไงก็ต้องถามความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับจ้าง

เขาจะมีความรู้อธิบายเรื่องการป้องกันผลกระทบการที่เกิดต้องเข้าใจนะครับ
ที่ท่านสมาชิกเป็นห่วงประชาชนเขาจะท าให้อยู่ในกรอบกฎหมายทุกอย่าง
เลยนะครับ เขาไม่รับรองว่าจะได้เงินร้อยล้านจริงหรือไม่ เราต้องยื่นเสนอ
เข้าไป ถ้าเราไม่สู้ก็มันไม่ได้ เราต้องส่งไปก่อน เคยมีงบประมาณที่ให้จังหวัด
ระนองเทศบาลเมืองระนองในการบริหารจัดการขยะแต่ว่าผลงานวิจัยส่วน
นั้นไม่เคยหยิบยกมาใช้เลย วันนี้เราคิดเฉพาะพ้ืนที่ของต าบลบางนอนเพราะ
จะให้เราแก้ไขปัญหาของต าบลเราได้ในอนาคตถ้าสามารถจัดการของเราได้
และมีพ้ืนที่เหลือพอแล้วดีขึ้นก็สามารถรองรับขยะได้ก็อาจจะเป็นการ
ช่วยเหลือท้องถิ่นด้วยกันของจังหวัดระนอง 

นายอดุล  สุขแดง ขอบคุณครับท่านปลัด 
(ประธานสภาฯ) 
 
ร.ต.ต.วิสูตรบุญญวงศ ์ เรียนท่านประธานสภา ผมร.ต.ต.วิสูตรบุญญวงศ ์  สมาชิกสภาเขตท่ี 2 คือ 
(สมาชิกสภา) เห็นด้วยกับการก่อสร้างแต่ว่างบประมาณที่ว่าจ้างที่ปรึกษาจะสูงเกินไปไหม

เพราะจ านวนเงินก็ไม่ใช้น้อย ถ้าปรับลดหรือมีแนวทางอ่ืนที่เห็นเหมาะสมก็
สมควรจะท านะครับ เพราะว่าโครงการนี้จะใช้เงินสูงเกินความจริงหรือเปล่า
ผมเป็นห่วงเรื่องนี้ 

นายอดุลสุขแดง เชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายชลา มีมะแม ขอบคุณท่านสมาชิกมากครับ ที่เห็นความส าคัญของเรื่องนี้ ผมก็วิตกถ้ายังไม่ได ้
(นายกเทศมนตรีฯ) ขับเคลื่อนผมให้เวลาไม่เกิน 4-5 เดือน ขยะล้นออกมาถึงถนนแน่นอนครับ ตอนนี้

ผมเข้าไปดูเมื่ออาทิตย์กว่าๆ แล้วได้ท าการเอารถของ อบจ.ระนอง เพ่ือที่จะขุด
ส่วนที่เป็นขยะล้นให้ลงมา เพ่ือให้รถบรรทุกขยะสามารถน าไปทิ้งขยะได้ ตอนนี้
ขยะของต าบลบางนอนไม่ใช่ 15 ตัน วันหนึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่ต่ ากว่า 25-
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30 ตัน เรื่องขยะ มีหมู่บ้านสร้างขึ้นใหม่เรื่อยๆ แล้วเมื่อเต็มเราจะแก้ไขยังไงครับ 
รุ่นผมก็น่าจะหมดถ้ารุ่นเด็กๆขึ้นมาจะแก้ไขปัญหายาก ถ้าหากพวกท่านไม่รองรับ
ไว้ เทศบาลต าบลบางนอนกับคนบางนอนของเราที่ท านี้ผมไม่ได้มองว่าจะเอา
เทศบาลอ่ืนเข้ามาร่วม แต่ผมอยากให้เรามานับหนึ่งก่อนแล้ว     ค่อยนับสองนับ
สามว่าเราด าเนินการแบบไหนแล้วมีผลกระทบกับชาวบ้านไหม ผมถามว่าถ้าเราไม่
นับหนึ่งแล้วใครจะนับครับ ปัญหานี้ แล้วที่ท่านสมาชิกบอกว่าประมาณการในการ
ใช้ท าแบบสี่ล้านผมยังคิดเลยครับว่าแพงจริงๆ ผมยอมรับแต่พอสอบถามเขามาใน
หน้าที่รับผิดชอบในส่วนของเขาเรื่องงาน มีวิศวะผู้เข้ามาชี้แจง ผมก็ยอมรับเขาเข้า
มาชี้แจงสองครั้งผมก็นั่งฟังเหมือนกันผมเองก็ไม่มีความรู้ในด้านนี้เท่าที่ควร ผมก็
บอกว่าให้เข้าไปคุยกับปลัดจะด าเนินการแบบไหนถ้ายังไงปลัดช่วยชี้แจงสมาชิก
นิดหนึ่งครับ 

นายณัฐพร ดวงแป้น ในการตั้งงบประมาณส่วนนี้ได้น ามาจากกรอบวิธีคิดค่าจ้างของกรมบัญชีกลางตาม 
(ปลัดเทศบาลฯ) กฎกระทรวงสี่เปอร์เซ็นต์ของอัตราค่าก่อสร้าง ส่วนที่ว่าจัดจ้างเท่าไรก็ต้องเขาอยู่

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยวิธีการคัดเลือกผู้รับจ้างแต่ละรายต้องมาเสนอ
เขาจะท ารูปแบบนี้งบเท่าไร ต่ ากว่านี้ก็ได้แต่ไม่สูงกว่านี้  ว่าผู้ที่ท าโครงการเขามี
ความพร้อมด้านการท าวิจัย ผู้รับจ้างที่มีความพร้อมด้านการท าวิจัยเขาจะคิดใน
รูปแบบเขาเท่าไร แต่ส่วนของกรอบตามระเบียบก็ก าหนดไว้คราวๆสี่เปอร์เซ็นต์
ของค่าจ้างที่ปรึกษาครับ 

นายอดุล  สุขแดง เชิญท่านประทีปครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประทีป คงมีศรี เรียนท่านประธานสภานะครับ ผมว่าให้พักก่อนนะครับ ขอปรึกษาหารือกันครับ 
(สมาชิกสภาฯ) ขอบคุณครับ 
นายอัครชัยเอกพันธ์พงศ ์ ผมขออนุญาตครับ โครงการก าจัดขยะจริงๆค่าศึกษาสี่ล้านผมว่าจริงๆก็ไม่ได้เยอะ 
(สมาชิกสภาฯ) นะครับ ตรงที่รายละเอียดโครงการไม่ชัดเจน เราอยู่ที่ข้อ 4.10 หน้าสุดท้าย

หน้าที่ 15 ผลสรุปก็คือการท าบ่อขยะแบบผสมผสาน ตัวชี้วัด เป็นแบบฝัง
กลบเหมือนเดิม เชิงคุณภาพ ระบบการจ ากัดขยะได้อย่างเป็นระบบ การท า
ขยะแบบผสมผสานเราไม่รู้ว่าผสมผสานแบบไหนเพราะมันมีอยู่หลายอย่าง
บางทีแยกเอาขยะมูลฝอยไปท าปุ๋ยหมัก ถ้าพูดไปถึงการท าบ่อขยะแบบ
ผสมผสานพูดตรงๆเลยครับ ผมก็ไม่รู้ผสมผสานแบบไหนนี้คือแค่นี้เองครับ 
ถ้าท่านเขียนให้ละเอียดกว่านี้ อย่างเช่น แยกขยะไปท าปุ๋ยหมักวันละ 30 
ตันได้ออกมาเป็นปุ๋ยและในส่วนที่เป็นแก๊ส มันมีหลายอย่างนะครับที่ผมไปดู
โรงงานขยะที่ภูเก็ตและหลายๆที่ แบบผสมผสานมีหลายอย่างครับว่าสี่ล้านมี
การวิจัยผสมผสานแบบไหน อย่างเช่นแยกพลาสติกออกเป็นรีไซเคิลเผาเป็น
ไฟฟ้าส่งเข้าโรงไฟฟ้าเป็นโรงไฟฟ้าชีวะมวล พอเรามาดูผมอ่านสองสามรอบ
เราไม่รู้ว่าจะผสมผสานแบบไหนครับท่านนายกคือถ้าสามารถแก้ตรงนี้ได้ให้
ชัดเจนว่าให้เขาศึกษาการก าจัดขยะแบบผสมผสานนี้เป็นแบบไหน เรา
ต้องการให้เอาส่วนหนึ่งไปท าปุ๋ย ส่วนหนึ่งไปท ารีไซเคิลออกมามาดูตอนจบ
เป็นบ่อฝั่งกลบมันก็เหมือนเดิมครับ เรามีแบคโฮอยู่แล้วซื้อที่ 20ไร่ ขุดเพ่ิม
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แล้วฝังกลบได้ครับ แต่ถ้าวิจัยออกมาสี่ล้านแล้วเราได้สร้างร้อยสิบเอ็ดล้าน 
เราไม่รู้เลยว่ามันท าอะไรบ้าง อย่างเช่น แยกมีโรงคัดแยกขยะ กี่โรงอันนี้ผม
เข้าใจแล้ว ขอบคุณครับท่านปลัด 

นายอดุล สุขแดง เชิญท่านนายก 
(ประธานสภาฯ) 
นายชลา มีมะแม ขอบคุณท่านสมาชิกนะครับ ตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ครั้งหน้าที่เขามาเชิญ 
(นายกเทศมนตรีฯ) สมาชิกทุกท่านเลยครับ การจัดการรูปแบบของเขาเป็นแบบไหน ให้เราได้

ทราบวิธีการเป็นแบบไหนท่านจะว่ายังไงก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาครับ เรา
จะแก้ไขยัง ผมจะเชิญสมาชิกมานั่งรับฟังกันผมต้องขอโทษด้วยที่เขามาหา
ผมสองครั้งไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบ ผิดผมยอมรับ ให้เขามาชี้แจงท่านว่า
เขาจะด าเนินการแบบไหนยังไงครับ 

นายอดุล สุขแดง เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ร.ต.ต.วิสูตรบุญญวงศ ์ ผมว่าแบบที่ท่านนายกพูดนะครับขอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับ อย่างนั้น 
(สมาชิกสภาฯ) หากจะพิจารณาเรื่องนี้ผมว่ายกไว้ก่อนนะครับ รอความชัดเจนที่คณะที่ปรึกษาแจ้ง

รายละเอียดครับ 
นายอดุลสุขแดง ขอบคุณครับ ผมขอให้นายกชี้แจงอีกครั้ง 
(ประธานสภาฯ) 
นายชลา มีมะแม ผมขอปรึกษาว่าเราด าเนินการยังไงครับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) 
นายณัฐพร ดวงแป้น ผมขอเสนอความคิดเห็นว่าควรเชิญคณะท างานที่ปรึกษาได้มาร่วมประชุม ในการ 
(ปลัดเทศบาลฯ) พิจารณาครั้งนี้ให้เลื่อนไปก่อนครับ เชิญเขามาร่วมประชุมในคราวหน้ามาชี้แจงให้

ท่านสมาชิกได้ทราบ 
นายอดุลสุขแดง ครับ เชิญนายกครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายชลา มีมะแม ถ้าอย่างนั้นผมขอเลื่อนไปก่อนได้ไหม เชิญเขาให้มาชี้แจงเพ่ือเราได้มีความรู้ดู แต่ 
(นายกเทศมนตรีฯ) ในใจผมคิดว่าเรามีเงินก้อนนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาให้กับคนในต าบลบางนอนของ

เรา 
นายอดุล สุขแดง  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเลยนะครับ  ท่านสมาชิก 
(ประธานสภาฯ) สภาท่านใดมีมติเห็นชอบเลื่อน โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสม

(Feasibitity  Study)และออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้าง (Detailed Design) ระบบ
การจัดการขยะแบบผสมผสาน โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เป็นเอกฉันท์เห็นชอบเลื่อนการพิจารณาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา
ความเหมาะสม(Feasibitity  Study) และออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้าง 
(Detailed Design) ระบบการจัดการขยะแบบผสมผสาน 

 
 พักเท่ียง 12.00 น. 
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  เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
  
  4.11เรื่องการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2565  (รับหลักการ) 
นายอดุล  สุขแดง ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายชลา มีมะแม เรื่อง  เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
(นายกเทศมนตรี) ๒๕65 เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอนข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ 

เรื่อง  การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕65ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๒๓  ก าหนดให้คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้น าเสนองบประมาณประจ าปีต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่  ๑๕  
สิงหาคม  ข้าพเจ้าจึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65  ของเทศบาลต าบลบางนอน  ฉบับนี้มาเพ่ือ
โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอนในสมัยประชุมนี้  ซึ่ง
ได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมา
พร้อมญัตตินี้แล้ว      ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
บางนอน  เพื่อพิจารณาต่อไป 

 ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2565 ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 

 บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางนอนจะได้เสนอร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลบางนอนอีก
ครั้งหนึ่งฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลบางนอนจึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 
2565ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 
 1.1งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
 ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ณวั นที3่0กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
 1.1.1เงินฝากธนาคาร  จ านวน  90,334,320.71บาท 
 1.1.2เงินสะสม          จ านวน 146,905,003.12บาท 
 1.1.3เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 32,487,673.77บาท 
 1.1.4รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จ านวน  1  โครงการ   รวม1,882.00บาท 
 1.1.5รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

จ านวน  5โครงการ  รวม  1,714,333.00บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน0.00บาท 
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 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 2.1รายรับจริง  จ านวน  56,354,957.56 บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร 
 จ านวน 1,995,844.33 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน  989,578.70 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  503,548.09บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ 
 จ านวน 84,988.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 37,298.33 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน จ านวน 156,000.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน 31,600,672.42บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 21,061,624.35บาท 
 2.2เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
     จ านวน 83,176.00 บาท 
 2.3รายจ่ายจริง  จ านวน 41,284,068.70บาท 
 ประกอบด้วย 
 งบกลาง   จ านวน 14,809,903.23บาท 
 งบบุคลากร  จ านวน 15,421,677.62บาท 
 งบด าเนินงาน  จ านวน 7,746,444.48บาท 
 งบลงทุน   จ านวน 540,696.68บาท 
 งบเงินอุดหนุน  จ านวน 2,765,346.69บาท 
 งบรายจ่ายอื่น  จ านวน 0.00 บาท 
 2.4รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
     จ านวน 43,176.00บาท 
 2.5มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
     จ านวน 11,290,412.00บาท 
 2.6รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00บาท 
 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565เ ทศบาลต าบลบางนอน 
 อ าเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง 
 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 80,250,000 บาทแยกเป็น 
 แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 19,733,276 บาท 
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จ านวน 440,560 บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  จ านวน 17,630  บาท 
  -เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี 
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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จ านวน 13,454,400 บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบางนอน  
 เบี้ยยังชีพความพิการ   จ านวน 3,556,800 บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลต าบลบางนอน 
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ านวน  96,000 บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลต าบลบางนอน 
 เงินส ารองจ่าย    จ านวน  520,086 บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้นรายจ่ายตามข้อผูกผัน 
 ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   

      จ านวน 68,300 บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปี 
 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  

      จ านวน 1,549,500 บาท 
  -เพ่ือสมทบทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
 เงินช่วยพิเศษ เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน  

      จ านวน 20,000 บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษเงินช่วยค่าท าศพของพนักงานเทศบาลกรณี

เสียชีวิตระหว่างรับราชการเงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง  
       จ านวน 10,000 บาท 
  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป  รวม 29,670,864บาท 
 งบบุคลากร  รวม   8,224,164 บาท 
 เงินเดือนฝ่ายการเมือง รวม 2,848,320 บาท 
 
 เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 จ านวน 725,760บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนส าหรับนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีดังนี้ 
   1. เงินเดือนนายกเทศมนตรีเดือนละ 28,800 บาท 
   2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีเดือนละ 15,840 บาท 
 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายกจ านวน 180,000บาท 
  -เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรีเดือนละ 6,000 บาท 
  -เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรีเดือนละ 4,500บาท 
 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000บาท 
  -เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีเดือนละ 6,000 บาท 
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  -เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีเดือนละ 4,500 บาท
 ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 จ านวน 207,360บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรีเดือน
ละ 10,080 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเดือน
ละ 7,200 บาท ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองท้องถิ่น    
 จ านวน 1,555,200บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอนดังนี้ 
   1. ประธานสภาเทศบาลเดือนละ 15,840 บาท 
   2. รองประธานสภาเทศบาลเดือนละ 12,960 บาท 
   3. สมาชิกสภาเทศบาล 10 อัตราเดือนละ 10,080 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)รวม5,375,844บาท 
 เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

 จ านวน 2,268,280บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลของส านักปลัด 
 เงินเพ่ิมต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  จ านวน 100,000บาท 
 เงินประจ าต าแหน่ง     

 จ านวน 240,000บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง 

(ปลัดเทศบาลฯ)  
  ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจ าต าแหน่ง

ของนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง (ปลัดเทศบาลฯ) ในอัตราเดือนละ 
7,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่นักบริหารงานทั่วไประดับต้น (หัวหน้า
ส านักปลัด) 

  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่นักบริหารงานทั่วไประดับต้น (หัวหน้า

ฝ่ายฯ) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท 
 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน 2,527,564บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักปลัดเทศบาล

 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง  จ านวน 240,000บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างของส านัก

ปลัดเทศบาล 
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 งบด าเนินงาน      รวม 6,612,000บาท 
 ค่าตอบแทน  รวม 902,000  บาท 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน150,000บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่างๆดังนี้ 
  1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับ

พนักงาน ส่วนท้องถิ่นจ านวน 100,000 บาท 
  2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆจ านวน 50,000 บาทเช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการ

สอบสวนคณะกรรมการประเมินผลงาน,คณะกรรมการสอบคัดเลือก 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 610,000บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาล 
 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 110,000บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายฯเงิน

ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า

 จ านวน 22,000บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ

เบิกจ่ายฯ 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 10,000บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีสิทธิ

เบิกจ่ายฯ 
ค่าใช้สอยรวม 2,660,000 บาท 

 
นายจิตติ เลิศศักดิ์วานิช ขออนุญาตแถลงต่อครับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน 1,000,000 บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ 
   1. ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่เช่นประกาศข่าวทาง

วิทยุกระจายเสียง, โทรทัศน์ 
   2. ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนเช่นค่าธรรมเนียมศาล

ค่าลงทะเบียนการ ฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล 
   3. ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบริการที่จ าเป็น 
   4. ค่าใช้จ่ายส าหรับการท าประกันภัยรนยนต์ราชการของเทศบาล

 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    จ านวน  40,000 บาท 
   1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจ านวน 

20,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง 
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   2. ค่าเลี้ยงรับรองจ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ 

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 280,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆจ านวน5,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดงาน

กิจกรรมต่างๆที่มี ความจ าเป็น  
 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลจ านวน15,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดเวทีประชาคม

หมู่บ้าน/ต าบล 
  โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จ านวน20,000บาท 
   -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

 โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรจ านวน300,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา

ประสิทธิภาพบุคคลโดยประกอบด้วยค่าวิทยากร, ค่าป้ายไวนิล, ค่าอาหาร
ฯลฯ   

 โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาต าบลบางนอนจ านวน 
500,000บาท 

   -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมจ านวน 500,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ 
 ค่าวัสดุ   รวม 1,985,000 บาท 
  วัสดุส านักงาน  จ านวน    200,000 บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆที่ใช้ในส านักปลัดเทศบาลและกิจการ

สภา 
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน    40,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใช้ภายในอาคาส านักงาน

หรือสถานที่ทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล   
 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 280,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจ้างท าสิ่งของที่มีสภาพสิ้นเปลือง

โดยสภาพเช่นถ้วยชามแก้วน้ าช้อนส้อมและวัสดุอ่ืนๆ   
 วัสดุก่อสร้าง  จ านวน 120,000 บาท 
   -เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเช่นไม้อักไม้แปรรูปต่างๆแปรงทาสี

ตะปูน็อตค้อนฯลฯ 
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  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 120,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่นยางรถยนต์หัวเทียน

น้ ากลั่นแบตเตอรี่ฯลฯ 
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน 1,000,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเช่นน้ ามันดีเซล

น้ ามันเบนซินน้ ามันเครื่องฯลฯ   
 วัสดุการเกษตร   จ านวน 10,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรเช่นสารเคมี

ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์   
 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 5,000  บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ฯถือปฏิบัติตามหนังสือ

สั่งการที่เก่ียวข้อง 
  วัสดุคอมพิวเตอร์   จ านวน 200,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม   
 วัสดุอื่น    จ านวน 10,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุประปาเช่นท่อประปาอุปกรณ์ประปา

หรือวัสดุอ่ืนๆ 
 ค่าสาธารณูปโภค   รวม 1,065,000 บาท 
  ค่าไฟฟ้า    จ านวน 820,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจ าอาคารส านักงานหรืออาคาร

สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล 
 ค่าน้ าประปาค่าน้ าดาบาล  จ านวน 50,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ประจ าอาคารส านักงานและอาคาร

ที่อยู่ในความดูแล ของเทศบาล  
  ค่าบริการโทรศัพท์  จ านวน 25,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของเทศบาล 

 ค่าบริการไปรษณีย์  จ านวน 50,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าโทรเลขค่าธนาณัติค่าซื้อดวงตรา

ไปรษณียากรและอ่ืนๆ 
  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 120,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว

สูงค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ 
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 งบลงทุน รวม 14,834,700 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์รวม 14,834,700 บาท 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบInverter) จ านวน 39,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบInverter) 
  ตู้เอกสารบานเลื่อน   จ านวน 12,000   บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนจ านวน 2 ตู้ 
  โต๊ะท างาน    จ านวน  7,600    บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดโต๊ะท างานจ านวน 1 ตัว   
 โต๊ะหน้าขาว    จ านวน 10,200 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าขาวขนาด 150 x 60 ซม.  

จ านวน 6 ตัว 
  พัดลมอุตสาหกรรม   จ านวน 9,000 บาท  
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพ้ืน 4 ขา ขนาด 25 นิ้ว 

จ านวน 3 ตัว  
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ        จ านวน 2,125,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อจ านวน 1คัน 
  รถยนต์ดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยเอนกประสงค์ จ านวน 9,000,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยเอนกประสงค์

จ านวน 1 คัน   
 รถหน้าตักหลังขุดเอนกประสงค์  จ านวน3,520,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถหน้าตักหลังขุดเอนกประสงค์ 
 จ านวน 1 คัน 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
  วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ 5 วัตต์  จ านวน60,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ 5 วัตต์จ านวน 5 ตัว

 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  โทรทัศน์แอลอีดี (LED) แบบ (Smart TV) จ านวน 8,900 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED) แบบ (Smart TV) 

จ านวน 1 เครื่อง 
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 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
  ตู้เย็นจ านวน8,500บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุตจ านวน 1 ตู้

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
  เครื่องคอมพิวเตอร์ (ประมวลผลแบบที่ 1) จ านวน 22,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบ

ที ่1 จ านวน 1 เครื่อง 
  เครื่องพิมพ์เลเซอร์จ านวน10,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือLED 

ขาวด าจ านวน 1 เครื่อง   
 เครื่องส ารองไฟฟ้าจ านวน 2,500 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ านวน 

1 ตัว 
 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 318,000บาท 
 งบบุคลากร   รวม 318,000บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม      318,000บาท 
  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจ านวน318,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
 งานบริหารงานคลัง  รวม  6,688,960 บาท 
 งบบุคลากร   รวม  4,828,960บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม 4,828,960 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

จ านวน 3,709,560 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี แก่พนักงาน
เทศบาล 

  -เงินเพ่ิมต่างๆของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
จ านวน100,000บาท    
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว   

 เงินประจ าต าแหน่งจ านวน 152,400บาท    
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน 767,000 บาท
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง 

  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง  จ านวน 100,000 บาท
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง 
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 งบด าเนินงาน  รวม 1,860,000 บาท 
 ค่าตอบแทน  รวม 860,000 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน500,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 50,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ 

 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 280,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 30,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่

มีสิทธิเบิกจ่าย 
 ค่าใช้สอย  รวม500,000บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 300,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการ 
   -เพ่ือจ่ายเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่ 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อ่ืนๆ 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน100,000บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยง 
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมจ านวน100,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 ค่าวัสดุ  รวม 500,000บาท 
  วัสดุส านักงาน จ านวน200,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆเช่นปากกากระดาษแฟ้มและ

วัสดุอื่นๆ   
 วัสดุยานพาหนะและขนส่งจ านวน 50,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่นยางนอกยางใน

แบตเตอรี่ฯลฯ   
 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเช่นน้ ามัน

ดีเซลน้ ามันเบนซินน้ ามันเครื่องฯลฯ  
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 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 200,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตลับผงหมึก

แป้นพิมพ์ฯลฯ 
 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 558,000 บาท 
 งบบุคลากร รวม 463,000 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 463,000บาท 
  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 463,000

บาท  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล 

 งบด าเนินงาน รวม95,000บาท 
 ค่าตอบแทน รวม 50,000บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่างๆ   
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ าจ านวน 

10,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
 ค่าใช้สอยรวม25,000บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อ่ืนๆ 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆจ านวน5,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดงาน

กิจกรรมต่างๆค่าวัสดุ      
  รวม20,000 บาท 

  วัสดุส านักงานจ านวน10,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆที่ใช้ในส านักปลัดเทศบาลและ

กิจการสภา   
 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเช่นโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ต่างๆ 
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 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม1,616,900บาท 
 งบบุคลากรรวม 1,196,900 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)รวม1,196,900 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจ านวน297,900บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 827,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านัก 
 ปลัดเทศบาล   
 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ านวน 72,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวขอพนักงานจ้างของส านัก

ปลัดเทศบาล 
 งบด าเนินงาน  รวม420,000บาท 
 ค่าใช้สอย  รวม240,000บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อ่ืนๆ 
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จ านวน 150,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย   
 โครงการอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร 

จ านวน 90,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าในการด าเนินโครงการ 
 ค่าวัสดุ    รวม 180,000 บาท 
  วัสดุเครื่องแต่งกาย  จ านวน 30,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายวัสดุเครื่องดับเพลิง 

 จ านวน 150,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับการดับเพลิง 
 แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม 3,622,320บาท 
 งบบุคลากร  รวม 1,540,320บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,540,320บาท 
  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจ านวน 1,171,920บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล 
  เงินเพ่ิมต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจ านวน 66,720

บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล 

 เงินประจ าต าแหน่งจ านวน60,000บาท 



42 

 

   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 241,680บาท 

 งบด าเนินงาน  รวม 724,000 บาท 
 ค่าตอบแทน  รวม 129,000 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จ านวน 35,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลต่างๆ 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 จ านวน 10,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  ค่าเช่าบ้าน54,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ าจ านวน 

30,000บาท    
 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
 ค่าใช้สอยรวม255,000บาท   
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 75,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของ

เทศบาล 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆและสื่อประชาสัมพันธ์

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ 

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 60,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก   
 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมจ านวน 120,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆค่าวัสดุ 

 รวม240,000บาท 
  วัสดุส านักงาน  จ านวน 30,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆที่ใช้ในกองการศึกษา 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจ้างท าสิ่งของที่มีสภาพสิ้นเปลือง 
  วัสดุก่อสร้าง  จ านวน 10,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเช่นไม้อัดไม้แปรรูปและ

วัสดุอื่นๆฯลฯ 
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  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000บาท 
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน 30,000บาท 
  วัสดุการเกษตร   จ านวน  10,000บาท 
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน  10,000บาท 
  วัสดุกีฬา   จ านวน 30,000บาท 
  วัสดุคอมพิวเตอร์   จ านวน 15,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ

ต่างๆ   
 วัสดุดนตรี   จ านวน 30,000บาท 
  วัสดุอื่น    จ านวน 35,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ 
 ค่าสาธารณูปโภค   รวม 100,000 บาท 
  ค่าไฟฟ้า    จ านวน 50,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางนอน 

 ค่าน้ าประปาค่าน้ าบาดาล  จ านวน 30,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางนอน

 ค่าบริการโทรศัพท์  จ านวน 10,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางนอน

 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
 งบลงทุน รวม 1,358,000บาท 
 ค่าครุภัณฑ์รวม 1,358,000บาท 
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง  จ านวน 1,358,000บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จ านวน 1 คัน 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษารวม4,411,180บาท 
 งบบุคลากร รวม 733,680บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)รวม733,680บาท 
  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจ านวน204,000บาท 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 457,680บาท 
  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างจ านวน72,000บาท 
 งบด าเนินงานรวม1,527,500บาท 
 ค่าใช้สอยรวม449,500บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อ่ืนๆโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 จ านวน 399,500บาท 

   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาดังนี้ 
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  1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  จ านวน 258,000 บาท  
  2. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์

เด็กเล็ก 
  จ านวน 56,500 บาท  
  3. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนจ านวน 85,000 

บาท 
  โครงการห้องสมุดพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ต่อเนื่อง) 
 จ านวน50,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือสื่อต่างๆและวัสดุ

ส าหรับห้องสมุดพัฒนาการเด็ก  
 ค่าวัสดุ978,000บาท 
  วัสดุงานบ้านงานครัวจ านวน978,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดังนี้ 
  1. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งไว้ 98,000 บาท 
  2. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านบางนอนตั้งไว้ 490,000 บาท 
  3. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์ตั้งไว้ 390,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 100,000บาท 
  ค่าไฟฟ้า จ านวน 50,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์เด็กเล็กต าบลบางนอน 

 ค่าน้ าประปาค่าน้ าบาดาลจ านวน 30,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางนอน

  ค่าบริการโทรศัพท์จ านวน10,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางนอน

 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต] 
 งบเงินอุดหนุน รวม2,150,000 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
  โครงการครูพระในโรงเรียนของโรงเรียนบ้านบางนอน  

จ านวน 30,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านบางนอนตามโครงการครูพระ 

 โครงการครูพระในโรงเรียนของโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาจ านวน 
30,000บาท 

   -เพ่ือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาตามโครงการครู
พระ 
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  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านบางนอน จ านวน
 100,000บาท 

   -เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านบางนอนตามโครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาจ านวน 
100,000บาท 

   -เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาตามโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้   

 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางนอน 
 จ านวน 1,050,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก

เล็ก 
  โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาจ านวน

 840,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก

เล็ก 
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม443,000บาท 
 งบบุคลากร    รวม 443,000บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม443,000บาท 
  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจ านวน443,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนรวม 460,000บาท 
 งบบุคลากร     รวม 240,000บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม    240,000บาท 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 

 เงินเพ่ิมเติมต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
 งบด าเนินงานรวม220,000บาท 
 ค่าตอบแทนรวม 40,000บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน40,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาล

ต าบลบางนอน 
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 ค่าใช้สอย รวม130,000บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ 

  โครงการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบล จ านวน 100,000บาท 
   -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกหน่วยกู้ชีพกู้ภัย

 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อไม่ร้ายแรงและร้ายแรงในพ้ืนที่จ านวน 
30,000บาท 

   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อไม่ร้ายแรงและร้ายแรง 

 ค่าวัสดุ  รวม 50,000 บาท 
  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน 50,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ด้านสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมฯ 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์รวม764,000บาท 
 งบบุคลากร   รวม 614,000บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม      614,000บาท 
  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน350,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล   
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน 264,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล

งบด าเนินงาน   รวม    150,000 บาท 
 ค่าใช้สอย   รวม 50,000บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อ่ืนๆ 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนในชุมชน 
      จ านวน  50,000 บาท 
   -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 
  วัสดุก่อสร้าง จ านวน100,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสิ่งก่อสร้างในการก่อสร้างหรือปรับปรุง

ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,000,000 บาท 
 งบเงินอุดหนุน  รวม 1,000,000 บาท 
 เงินอุดหนุน  รวม 1,000,000 บาท 
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 เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
  อุดหนุนส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองจ านวน 500,000

บาท 
   -เพ่ือจ่ายอุดหนุนส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง 
  อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนองจ านวน 500,000

บาท 
   -เพ่ือจ่ายอุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม329,000 บาท 
 งบบุคลากร279,000 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)รวม279,000บาท 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 195,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักปลัด 
  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างจ านวน84,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างของ

ส านักปลัดเทศบาล 
 งบด าเนินงานรวม50,000บาท 
 ค่าวัสดุรวม50,000บาท 
  วัสดุเครื่องแต่งกายจ านวน50,000บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสื้อสะท้อนแสงหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง 
นายชลา มีมะแม แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความ 
(นายกเทศมนตรีฯ) เข้มแข็งชุมชนรวม415,000บาท 
 งบด าเนินงานรวม415,000บาท 
 ค่าใช้สอยรวม415,000บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อ่ืนๆ 
  โครงการตามพระราชด าริฯจ านวน50,000บาท 
   -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชด าริฯ (ส านัก

ปลัดเทศบาล) 
  โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชนจ านวน5,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน

ชุมชน   
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจ านวน20,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุจ านวน300,000บาท 
   -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

ผู้สูงอายุ 
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  โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จ านวน 20,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว 
  โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจ านวน  
  20,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม530,000 บาท 
 งบด าเนินงานรวม530,000บาท 
 ค่าใช้สอยรวม500,000 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อ่ืนๆ 
 โครงการแข่งขันกีฬาต าบล จ านวน 200,000บาท 
   -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต าบล 

 โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนจ านวน300,000บาท 
   -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 ค่าวัสดุรวม30,000บาท 
  วัสดุกีฬาจ านวน 30,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาเช่นฟุตบอลตะกร้อวอลเลย์บอล

และอ่ืนๆ 
   ที่เก่ียวข้อง 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นรวม 300,000บาท 
 งบด าเนินงานรวม300,000บาท 
 ค่าใช้สอยรวม 300,000บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อ่ืนๆ 
  โครงการจัดงานพิธีทางศาสนารัฐพิธีงานประเพณีส าคัญต่างๆจ านวน   

300,000บาท 
   -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีทางศาสนารัฐพิธีงาน

ประเพณีส าคัญต่างๆ 
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธารวม

 8,479,500บาท 
 งบบุคลากรรวม 5,269,400บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)รวม5,269,400 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจ านวน 2,190,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล   
 เงินเพ่ิมต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 จ านวน 50,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว   
 เงินประจ าต าแหน่งจ านวน152,400บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานเทศบาล 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,529,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง

 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างจ านวน348,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่

ปฏิบัติงานในกองช่าง 
 งบด าเนินงานรวม3,030,000บาท 
 ค่าตอบแทนรวม 360,000บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นจ านวน 154,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล

ประจ าปี)  จ านวน 100,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานต่างๆ

จ านวน 54,000 บาท 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจ านวน 50,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 ค่าเช่าบ้านจ านวน96,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลต าบลบางนอน 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 60,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล

ค่าใช้สอยรวม420,000บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการจ านวน300,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ 
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   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบขุดลอกคูระบายน้ าค่าจ้างซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ จ านวน
 120,000บาท 

   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่ายานพาหนะค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ 

 ค่าวัสดุรวม2,250,000 บาท 
  วัสดุส านักงานจ านวน80,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆเช่นกระดาษปากกากระดาษ

คาร์บอนกระดาษถ่ายเอกสาร   
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุจ านวน 250,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใช้ภายในอาคาร

ส านักงานหรือสถานที่ทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล   
  วัสดุงานบ้านงานครัวจ านวน20,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับเครื่องตักหญ้าเครื่องฉีด

น้ าแรงเครื่อง อุปกรณ์อ่ืนๆ  
 วัสดุก่อสร้างจ านวน250,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเช่นไม้อัดไม้แปรรูปขนาด

ต่างๆแปรงทาสีสีตะปูค้อนและอุปกรณ์ต่างๆ   
 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 25,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่นยางนอกยางใน

แบตเตอรี่และเครื่องมือต่างๆ 
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 1,000,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเช่นน้ ามันดีเซล

น้ ามันเบนซิน   
 วัสดุการเกษตรจ านวน20,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรเช่นสารเคมี

ป้องกันและก าจัด ศัตรูพืชและสัตว์ 
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาหรือจ้างท าป้ายโฆษณาและ

เผยแพร่ฯลฯ   
 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่นเมาส์เมมโมรี่

ชิปตลับหมึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ   
 วัสดุอื่นจ านวน300,000บาท 
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   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางแอสฟัลท์ส าเร็จรูปและยางชนิดต่างๆ
ฯลฯ 

   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ส าคัญเช่นท่อประปาทรายกรองอุปกรณ์
ประปาอ่ืนๆ 

 งบลงทุน รวม 180,100บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ รวม180,100บาท 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน  
  เก้าอ้ีส านักงานจ านวน18,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้อเก้าอ้ีส านักงานจ านวน 3 ตัว ชั้นเก็บ

เอกสาร 20 ช่อง จ านวน 3,500 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 20 ช่องจ านวน 1 ตัว 

 ตู้เก็บเอกสารจ านวน22,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารจ านวน 4 ตัวครุภัณฑ์

การเกษตร 
 เครื่องปั๊มน้ าจ านวน60,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าจ านวน 3 ชุด 
  เครื่องคอมพิวเตอร์ (ประมวลผลแบบที่ 2) จ านวน 30,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบ

ที ่2   
 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 35,000บาท    
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับ

ประมวลผลจ านวน 1 เครื่อง    
 เครื่องส ารองไฟฟ้าจ านวน 11,600บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าจ านวน 2 เครื่อง 
 งานก่อสร้างรวม 900,000บาท 
 งบด าเนินงานรวม500,000บาท 
  ค่าใช้สอยรวม500,000บาท 
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมจ านวน500,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์เช่นรถยนต์รถตัก

หน้า-ขุดหลังรถบรรทุก 6 ล้อและทรัพย์สินอื่นๆ 
 งบลงทุน รวม400,000บาท 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างรวม400,000บาท 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลจ านวน 

300,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชนหรือ

นิติบุคคล 
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  เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK)จ านวน100,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ 
  แผนงานการเกษตร 
 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวม10,000บาท 
 งบด าเนินงานรวม10,000บาท 
 ค่าใช้สอยรวม10,000 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อ่ืนๆ 
  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติจ านวน 

10,000บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายอดุล สุขแดง ขอบคุณครับท่านนายก สมาชิกสภาท่านใดมีอะไรจะอภิปรายอีกไหมครับ  
(ประธานสภา) ถ้าไม่มี ผมจะขอมตินะครับท่านสมาชิกท่านใดมีมติรับหลักการ 
 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โปรด

ยกมือครับ  
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2565 
นายอุดล  สุขแดง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(ประธานสภา) พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 ญัตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ นั้น ต่อไปเป็นวาระที่ 2 ซึ่งได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นรับหลักการซึ่งในวาระที่ 2 
นี้ในวาระที่ 2 ว่าในวาระนี้ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่การแปร
ญัตติหรือที่คณะกรรมการแก้ไขเท่านั้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 
สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่
กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแปรญัตติ ข้อ(3) 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 
วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
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ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่
ต้องมีผู้รับรอง 

 ผมขอมติที่ประชุมว่า ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ที่ประชุมจะก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวนกี่
คน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2554 หมวด 8
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้ที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา
ท าหน้าที่พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ ตามข้อ 103 
คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล มีจ านวนไม่
น้อยกว่า สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

 
น.ส.ธัญชนก  สินเจริญ เรียนท่านประธานสภา ดิฉัน น.ส.ธัญชนก สินเจริญ  สมาชกิสภาเทศบาล 
(สมาชิกสภา) เขตเลือกตั้งที่ 1  ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คนค่ะ 
 
นายอดุล  สุขแดง  ท่านสมาชิกท่านอื่นจะเสนอจ านวนกรรมการให้มีจ านวนอื่นหรือไม่ครับ  
(ประธานสภา) ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ให้ที่ประชุมถือว่ามีคณะกรรมการแปรญัตติ 
 จ านวน  3  คน 
 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมาท าหน้าที่ 
 ประกอบด้วย คณะกรรมการ จ านวน  3  คน    
นายอดุล  สุขแดง ต่อไปขอเชิญที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมาท าหน้าที่ 
 (ประธานสภา ฯ) พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ตามข้อ 49 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ขอ
เชิญเสนอเลยครับ 

 
คณะกรรมการล าดับที่ 1   

นายกิตตินันท์  เพ็ชรฉิม เรียน ประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต.บางนอน และ 
(สมาชิกสภาฯ) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกิตตินันท์  เพ็ชรฉิม สมาชิกสภา 

เทศบาลต าบลบางนอน เขตที่ 1 ขอเสนอ  นางทัศนีย์  จันทน์ดี 
เป็นคณะกรรมการล าดับที่ 1 

นายอดุล  สุขแดง  ขอผู้รับรอง จ านวน 2 คน ด้วยครับ  
(ประธานสภา ฯ ) 
นายประทีป  คงมีศรี เรียนท่านประธานสภา กระผมนายประทีป  คงมีศรี 
(สมาชิกสภา ฯ) สมาชิกสภาเทศบาล เขต ที่ 1 ขอรับรองครับ 
นายพินิตย์ คงเพ็ชร เรียนท่านประธานสภา กระผมนายพินิตย์  คงเพ็ชร 
(สมาชิกสภา ฯ) สมาชิกสภาเทศบาล เขต ที่ 2 ขอรับรองครับ 
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นายอดุล  สุขแดง มีสมาชิกท่านใด เสนอคณะกรรมการ ล าดับที่ 1 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
(ประธานสภา ฯ) เป็นอันว่า  นางทัศนีย์  จันทน์ดี 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในล าดับที่ 1 
นายอดุล  สุขแดง ขอเชิญเสนอคณะกรรมการล าดับที่ 2 
(ประธานสภา) 

คณะกรรมการล าดับที่ 2 
นายอัครชัย  เอกพันธ์พงศ ์ เรียน ประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต.บางนอน และ 
(สมาชิกสภาฯ) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอัครชัย  เอกพันธ์พงศ์ สมาชิกสภา 

เทศบาลต าบลบางนอน เขตที่ 2 ขอเสนอ  นายประทีป  คงมีศรี 
เป็นคณะกรรมการล าดับที่ 2 

นายอดุล  สุขแดง  ขอผู้รับรอง จ านวน 2 คน ด้วยครับ  
(ประธานสภา ฯ ) 
น.ส.ธัญชนก  สินเจริญ เรียนท่านประธานสภา ดิฉันน.ส.ธัญชนก  สินเจริญ 
(สมาชิกสภา ฯ) สมาชิกสภาเทศบาล เขต ที่ 1 ขอรับรองค่ะ 
นายธนะ สุพักดี เรียนท่านประธานสภา กระผมนายธนะ  สุพักดี 
(สมาชิกสภา ฯ) สมาชิกสภาเทศบาล เขต ที่ 1 ขอรับรองครับ 
นายอดุล  สุขแดง มีสมาชิกท่านใด เสนอคณะกรรมการ ล าดับที่ 1 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
(ประธานสภา ฯ) เป็นอันว่า  นายประทีป  คงมีศรี 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในล าดับที่ 2 
 

 
นายอดุล  สุขแดง ขอเชิญเสนอคณะกรรมการล าดับที่ 3 
(ประธานสภา) 

 คณะกรรมการล าดับที่ 3  
นางทัศนีย์  จันทน์ดี เรียน ประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต.บางนอน และ 
(สมาชิกสภาฯ) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางทัศนีย์  จันทน์ดี สมาชิกสภา 

เทศบาลต าบลบางนอน เขตที่ 2 ขอเสนอ  นายเกษม  อินทร์ช่วย 
เป็นคณะกรรมการล าดับที่ 3 ค่ะ 

นายอดุล  สุขแดง  ขอผู้รับรอง จ านวน 2 คน ด้วยครับ  
(ประธานสภา ฯ ) 
นายอัครชัย  เอกพันธ์พงศ ์ เรียนท่านประธานสภา กระผมนายอัครชัย  เอกพันธ์พงศ์ 
(สมาชิกสภา ฯ) สมาชิกสภาเทศบาล เขต ที่ 2 ขอรับรองครับ 
นายพินิตย์ คงเพ็ชร เรียนท่านประธานสภา กระผมนายพินิตย์  คงเพ็ชร 
(สมาชิกสภา ฯ) สมาชิกสภาเทศบาล เขต ที่ 2 ขอรับรองครับ 
นายอดุล  สุขแดง มีสมาชิกท่านใด เสนอคณะกรรมการ ล าดับที่ 3 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
(ประธานสภา ฯ) เป็นอันว่า  นายเกษม  อินทร์ช่วย 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในล าดับที่ 3 
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มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565  จ านวน  3  คน คือ 
 1.นางทัศนีย์   จันทน์ดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 2.นายประทีป  คงมีศร ี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 3.นายเกษม อินทร์ช่วย รองประธานสภา  
นายอดุล  สุขแดง เรียนประธานสภา ตามที่สมาชิกสภาได้ก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ 
(ประธานสภา ฯ) ขึ้นมา 1 คณะก าหนดระยะเวลาที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติได้มีโอกาสได้เสนอญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 24  ชั่วโมง นับตั้งแต่มีการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ และก็
ให้ก าหนดสถานที่จะยื่นค าแปรญัตติ ตามระเบียบในข้อ 49  ดังนี้ 

 ผมขอเสนอให้ผู้แปรญัตติแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน คือ  
1. วันจันทร์ ที่ 16  เดือนสิงหาคม 2564  
เวลา 08.30-16.30 น.   เท่ากับ 8 ชั่วโมง  
2.วันอังคารที่ 17  เดือนสิงหาคม 2564  
เวลา 08.30-16.30 น.  เท่ากับ 8 ชั่วโมง   
3.วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 
เวลา 08.30-16.30 น.  เท่ากับ 8 ชั่วโมง  
รวมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
และประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอก าหนดให้ เป็นวันที่  19  
สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล 
บางนอน 

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ ในการก าหนดวันยื่นค าแปรญัตติ  
นายอดุล  สุขแดง  ผมขอแจ้งนัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 /2564 ในวันที่ 20 
(ประธานสภา)   สิงหาคม  2564 เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบาง  
                                      นอน โดยไม่ต้องท าหนังสือแจ้งนะครับ  
ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง   อ่ืน ๆ  
    -ไม่มี- 

 
นายอดุล  สุขแดง ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามอะไรหรือไม่ครับ  ขอเชิญ 
(ประธานสภา) ครับเมื่อท่านสมาชิกไม่มีเรื่องอ่ืน ๆ  ขอปิดการประชุมในวันนี้ครับ 
 
ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 
 
        

 (นางกาญจนี  ยศธ ารง) 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
    ผู้จดรายงานการประชุม 
  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มาตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2564 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ..........สิงหาคม  พ.ศ.2564 

 

 

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

 ที่ประชุมสภาเทศบาล ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 2 /2564 เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2564  
 
 
    (ลงชื่อ).........................................  ประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
                (นายอดุล  สุขแดง) 


