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การประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1/2564  

วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 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. นายประทีป  คงมีศรี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  4.นายกิตตินันท์  เพ็ชรฉิม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  5.นายธนะ    สุพักดี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  6. น.ส.ธัญชนก  สินเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  7.นายราเชนทร์  สังข์ช่วย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  8.นายพินิตย์   คงเพ็ชร   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  9.นางทัศนีย์  จันทน์ดี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  10.นายอัครชัย  เอกพันธ์พงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน   
  11.ร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน  
  12.นางกาญจนี  ยศธ ารง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
ผู้ไมม่าประชุม 

1.นางนิธิกานต์  วิรุฬรักษ์สกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  2.นายชลา มีมะแม   นายกเทศมนตรีต าบลบางนอน (ไปราชการ) 
  3. นางอรุณรัตน์   ใสสุข   ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีต าบลบางนอน 
   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.นายจิตติ  เลิศศักดิ์วานิช  รองนายกเทศมนตรีต าบลบางนอน 

2. นายบุญเลิศ  อินทร์จันทร์  รองนายกเทศมนตรีต าบลบางนอน 
  3. นายธนวัฒน์  เหล่าสุทธิวงศ์  เลขานุการนายก 
  4.นายอธิวัฒน์   ผุสด ี   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  5.นางสาวสุจิตรา เสาว์แก้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
เริ่มประชุมเวลา เมื่อถึงเวลา 10.00  น.  เมื่อถึงเวลานัดหมาย เลขานุการสภาเทศบาลต าบล

บางนอน ได้ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาง
นอน มีจ านวนทั้งสิ้น 11 คน  จึงได้เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลบางนอน เข้าประจ าที่นั่งในห้องประชุม และน าเรียน 
นายอดุล สุขแดง  ประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอนในที่ประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
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นางกาญจน ียศธ ารง  บัดนี ้ถึงก าหนดเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน สมัยสามัญ สมัย  
(เลขานุการสภาฯ)  ที่ 3  ครั้งที่ 1 /2564 แล้ว ขอเรียนเชิญ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชา 

พระรัตนตรัย และเปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ขอ
เรียนเชิญคะ 

นายอดุล สุขแดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
(ประธานสภาฯ )    
นายอดุล สุขแดง สวัสดีครับ สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารท้องถิ่น และผู้เข้าร่วม 
(ประธานสภาฯ) ประชุมทุกท่าน ผมขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2564  

ในวันจันทร์ที่  22  พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
บางนอน ณ บัดนี้ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1เรื่องประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นายอดุล  สุขแดง เทศบาลต าบลบางนอนได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
(ประธานสภา) งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 

 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางนอนได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคณะพัฒนาเทศบาลต าบลบางนอน ได้
พิจารณาเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564เพ่ือให้การบริหารและการด าเนินงาน ตามแผน
ด าเนินงานของเทศบาลฯ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ 26 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  
12 ตุลาคม 2564  นายชลา  มีมะแม นายกเทศมนตรีต าบลบางนอน 

ที่ประชุม รับทราบ  
1.2 เรื่องประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)  

นายอดุล  สุขแดง  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลว.14 ธันวาคม 2563  
(ประธานสภา)  เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 

2566 - 2570) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจั งหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจั งหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป 
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เทศบาลต าบลบางนอนได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -
2570) โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบางนอน ได้พิจารณา
เห็นชอบอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ
โดยทั่วกัน จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายชลา  มีมะแม นายกเทศมนตรีต าบล     
บางนอน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
    1.3 เรื่องการกระทู้ถาม 

นายอดุล  สุขแดง  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุม  เรื่องที่ 1.3 คือการทู้ถาม (เอกสารได้แจ้งให้สมาชิก 
(ประธานสภา) สภาทุกคนแล้วนะครับ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
หมวด 7 กระทู้ถาม คือ ค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น เพ่ือสอบถาม
ผู้บริหารท้องถิ่นเก่ียวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
การกระทู้ถาม มี 2 ประเภท คือ กระทู้ถามท่ัวไป กระทู้ถามด่วน 
1.การกระทู้ถามทั่วไป ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น โดยมีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
2.การกระทู้ถามด่วน ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัย
สาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องรีบชี้แจงหรือด าเนินการ
โดยทันท ี
ซึ่งเหตุที่ต้องมีการกระทู้ถาม ก็เ พ่ือให้สมาชิกสภาที่ต้องการสอบถาม
ข้อเท็จจริงหรือค าถาม ได้รับค าตอบที่ถูกต้อง ตรงตามประเด็นที่ต้องการจะ
ทราบนะครับ 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 

1/2564 เม่ือวันจันทร์ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 

นายอดุล สุขแดง ขอเชิญท่านสมาชิกตรวจรายงานการประชุมสภาครับ ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ ) ขอแจ้งระหว่างที่ท่านตรวจรายงานการประชุม เนื่องจากท่าน นายชลา       

มีมะแม นายกเทศมนตรีต าบลบางนอน ติดภารกิจประชุมการคัดเลือก
กรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)กรณี
พ้นจากต าแหน่ ง  ณ ห้องประชุมสมาคมสันนิบาตแห่ งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร และนางอรุณรัตน์   ใสสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบล



4 

 

บางนอน นางนิธิกานต์  วิรุฬรักษ์สกุล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางนอน   
ลาป่วยเนื่องจากไม่สบายนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอดุล  สุขแดง มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ   ถ้าไม่มีผม 
(ประธานสภาฯ) ขอมติที่ประชุมด้วยครับ ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรอง

รายงานการประชุมสภา โปรดยกมือครับ 
 มติที่ปะชุม มติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอนสมัย

สามัญสมัยที่ 1 ครั้งที1่/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เดือน สิงหาคม 2564  
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม  
 - ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

4.1 เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าก่อน
ได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

    (ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 10) 
นายอดุล   สุขแดง   ก่อนที่จะมีการเสนอญัตตินี้นะครับ ผมก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบในเรื่องของ
(ประธานสภา )    ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 56 ญัตติหรือค า 

แปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขอ
อภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น ถ้าผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้ เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ งผู้บริหารท้องถิ่นอาจ
มอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้ เ พ่ื อ ให้ เป็น ไปตาม
ระเบียบ ซึ่งท่านนายกก็ได้ท าหนังสือมอบหมายให้ นายจิตติ  เลิศศักดิ์วานิช  รอง
นายกเทศมนตรีต าบลบางนอน เป็นผู้เสนอญัตติในการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้
ครับ 

นายอดุล สุขแดง  ขอเชิญนายจิตติ  เลิศศักดิ์วานิช  รองนายกเทศมนตรีต าบลบางนอน  
(ประธานสภาฯ) เสนอญัตติครับ 
นายจิตติ  เลิศศักดิ์วานิช   เรื่อง   ขอเสนอญัตติ เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ข้าพเจ้านายจิตติ  เลิศศักดิ์วานิช  รองนายกเทศมนตรีต าบลบางนอน ขอ

เสนอญัตติ เพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ครั้งที่ 1 /2564 ขอเสนอญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลบางนอนเพ่ือประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในพ้ืนที่
ป่าก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2563  

  ด้วยกรมทรัพยากรน้ า โดยส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 10 ได้ด าเนินการยื่น
ขออนุญาตการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้  ซึ่งกรมทรัพยากรน้ า ได้
ด าเนินการติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า(Early Warning) บ้านบางนอนใน 
หมู่ที่ 1 ต าบลบางนอน อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง จ านวน 1 สถานี โดยจุด
ที่ตั้งสถานีฯ อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ พ.ศ. 2484 อยู่ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล
บางนอน ดังนั้นเพ่ือให้การยื่นขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ตาม
มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตาม
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ระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2563 ส านักงานทรัพยากรน้ า จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลบางนอน ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า  เพ่ือจะได้
น าไปใช้ประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ต่อไป 

นายอดุล สุขแดง ขอบคุณครับท่านรองนายก ในเรื่องนี้นะครับกรมทรัพยากรน้ า โดยส านักงาน 
(ประธานสภาฯ) ทรัพยากรน้ าภาค 10 ได้ด าเนินการยื่นขออนุญาตการเข้าท าประโยชน์ใน

พ้ืนที่ป่าไม้ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ า ได้ด าเนินการติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า
(Early Warning)  บ้ านบา งนอน ใน  หมู่ ที่  1  ต าบลบางนอน  อ า เภ อ
เมือง จังหวัดระนอง จ านวน 1 สถานี โดยจุดที่ตั้งสถานีฯ อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ 
พ.ศ. 2484 อยู่ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบางนอน ซึ่งจะเป็นเครื่องวัด
ปริมาณน้ าฝนแบบอัตโนมัตินะครับ เป็นการเตือนภัยล่วงหน้า หากมีเหตุ เช่น
เมื่อมีฝนตกหนักซึ่งจะเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมฉับพลัน เป็นต้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องน าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภา เพ่ือประกอบค าขอในการขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์พ้ืนที่ ท่านสมาชิกสภามีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ 
ขอเชิญครับ 

นายอดุล สุขแดง มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม  
(ประธานสภาฯ) ขอมติที่ประชุมที่ประชุมด้วยครับ ท่านสมาชิกสภาเห็นชอบการท าประโยชน์

ในพ้ืนที่ป่า ด าเนินการติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ของส านักงานทรัพยากร
น้ า ภาค 10 จังหวัดสุราษฏร์ธานี โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า ด าเนินการติดตั้ง
สถานีเตือนภัยล่วงหน้า ของส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 10 จังหวัด
สุราษฏร์ธานี  

4.2 เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าก่อน
ได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2563 (ศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 6 ) 

นายอดุล สุขแดง   ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายจิตติ เลิศศักดิ์วานิช เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
  ข้าพเจ้านายจิตติ  เลิศศักดิ์วานิช   รองนายกเทศมนตรีต าบลบางนอน ขอ

เสนอญัตติ เพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ครั้งที่  1 /2564 ขอเสนอญัตติการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่าไม้ หลักฐานแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นของสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ ขอขยายเวลาในการยื่นค าขออนุญาตเข้า
ท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  
2563 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ด้วยกองช่างได้รับหนังสือจากศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 6 เมืองระนอง ที่ ทส 0413.2.1.1/721  
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอขยายเวลาในการยื่นค าขออนุญาตเข้า
ท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  23 มิถุนายน 
2563 และวันที่  11 พฤษภาคม 2564 เ พ่ือแจ้งให้ส่วนราชการหรือ
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หน่วยงานของรัฐใด ที่เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าก่อนได้รับอนุญาตตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องโดยด่วน (สิ้นสุดการยื่นค าขอภายในวันที่  7 กันยายน 
2564) โดยให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการขออนุญาต ซึ่งกองช่างได้
ด าเนินการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้พร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้องบางรายการเรียบร้อยแล้ว จ านวน  26 โครงการ แต่เนื่องจาก
เทศบาลต าบลบางนอนยังขาดเอกสารหลักฐานแสดงผลการพิจารณาให้
ความเห็นของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่  จึงขอให้สภา
เทศบาลต าบลบางนอน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามรายละเอียดข้างต้น 
เพ่ือจะได้น าไปใช้ประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ต่อไป 

 ขอได้โปรดน าเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน เพ่ือพิจารณาต่อไป 
นายอดุล สุขแดง  ขอบคุณครับท่านนายก ส าหรับเรื่องนี้กองช่างได้ด าเนินการยื่นค าขออนุญาต 
(ประธานสภาฯ) เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องบางรายการเรียบร้อย

แล้ว จ านวน  26 โครงการ ตามเอกสารที่ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาทราบนะ
ครับ แต่เนื่องจากเทศบาลต าบลบางนอนยังขาดเอกสารหลักฐานแสดงผลการ
พิจารณาให้ความเห็นของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ ศูนย์
อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก ร ป่ า ช า ย เ ล น  ที่  6  เ มื อ ง ร ะน อ ง  จึ ง มี ห นั ง สื อ
ทีท่ส 0413.2.1.1/721  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอขยายเวลา
ในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เพ่ือแจ้งให้
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใด ที่เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าก่อนได้รับ
อนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่าไม้และเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยด่วน จึงจ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ในการขอมติสภาองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นที่ แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็น ชอบเ พ่ือจะน าไป
ประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ต่อไปครับ ท่านสมาชิก
สภามีอะไรจะสอบถามหรือไม่ครับ ขอเชิญสอบถามได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่กองช่างก็
ได้เข้ามาเพ่ือเตรียมชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว ขอเชิญ
สอบถามได้ครับ 

นายประทีป คงมีศรี เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
(สมาชิกสภาฯ) ประชุมทุกท่านครับ กระผมนายประทีป คงมีศรี สมาชิกสภาเขตที่ 1 ผม

อยากทราบว่าถ้าเราพิจารณาแล้วตามที่ส านักงานทรัพยากรป่าชายเลนขอให้
พิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าก่อนได้รับ
อนุญาต เห็นชอบลงมติตามสภาแห่งนี้  ผมอยากจะทราบว่าทุกโครงการ
เทศบาลต าบลบางนอนจะด าเนินการได้เลยหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ 

นายอดุล สุขแดง ขอบคุณครับท่านประทีป ผมขอให้ผอ.กองช่างน าเสนอต่อที่ประชุมครับ เชิญ 
(ประธานสภาฯ) ครับท่าน 
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นายอธิวัฒน์  ผุสดี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้เข้าร่วม 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ประชุมทุกท่าน  ตามมติ ครม.ทีให้หน่วยงานท้องถิ่นทุกแห่ง ในการขอการเข้า

ท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ป่าชายเลน เป็นหนังสือสั่งการจากข้างบนว่าหาก
ท้องถิ่นใดมีความประสงค์จะด าเนินการให้ยื่นเรื่องขอ ส าหรับมติ ครม.ที่ให้
ด าเนินการ เป็นมติครม.ในภาพรวมทั่วประเทศ ส าหรับเงื่อนไขท าไมต้องผ่าน
ให้สภาเห็นชอบเนื่องจากมันเป็นเงื่อนไขของเอกสารในการแนบเรื่องที่ขอ แต่
ที่ผ่านมาก็ได้ด าเนินการยื่นขอไปแล้วแต่ก็ยังขาดเอกสารความเห็นชอบของ
สภา แต่ในประเด็นที่ทางสมาชิกสภาเห็นชอบไปแล้วด าเนินการได้เลยหรือไม่
ตรงนี้ขอเรียนให้ทราบว่า มันเป็นการสอบถามในภาพรวมของทั้งประเทศ ต้อง
ให้ผ่านครม.ก่อน ยังไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ เราแค่เพียงเห็นชอบว่าเรา
จะเข้าด าเนินการในพ้ืนที่ป่าไม ้ป่าชายเลน ประมาณนี้นะครับ ยังไม่สามารถที่
จะเข้าไปก่อสร้างหรือท าอะไรใดๆในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ เพราะว่าปัจจุบันนี้
กฎหมายเข้มงวดในการใช้งบประมาณในพื้นที่ดังกล่าว ก็ขอเรียนชี้แจงให้ท่าน
ผู้บริหารท่านสมาชิกได้รับทราบทั่วกัน และอาจจะสื่อถึงประชาชนในพ้ืนที่
ดังกล่าว อนาคตอาจจะเป็นไปได้ถ้ามติ ครม.เขาอนุมัติให้ สามารถเข้า
ด าเนินการได้ก็จะใช้งบประมาณดังกล่าวผ่านสภาเพ่ือด าเนินโครงการต่างๆ
ให้กับพ่ีน้องประชาชนอย่างทั่วถึงครับแต่ในปัจจุบันก็อยู่ระหว่างยื่นเรื่อง
ด าเนินการในเบื้องต้นเท่านั้นเองครับ ขอเรียนให้ทราบเท่านี้ครับ  

นายอดุล สุขแดง ครับ ขอบคุณครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายอดุล สุขแดง มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม  
(ประธานสภาฯ) ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเลยนะครับ  ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีมติเห็นชอบ
 การยื่นขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ของหน่วยงานศูนย์อนุรักษ์
 ทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 6 เมืองระนอง  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม มีมตเิป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการยื่นขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้

ของหน่วยงานศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 6 เมืองระนอง   
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง   อ่ืน ๆ  
นายอดุล สุขแดง   ท่านสมาชิกท่านใด มีอะไรจะเสนอ สอบถามเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ ์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
(สมาชิกสภาฯ)   ประชุมทุกท่าน ผมร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ ์สมาชิกสภาเขตท่ี 2 ถ้าเป็นไปได้ 

อยากให้ เพ่ิมโครงการท าถนนของหมู่ที่ 3 บ้างครับ เพราะว่าถนน หนทางก็
ไมค่่อยดีเท่าไรครับ  

นายอดุล สุขแดง   ได้ครับ ผมได้รับข่าวมาจากชาวบ้านเรื่องลูกเนินระนาดที่เราไปท ามาตอนนี้ 
(ประธานสภาฯ)    หลุดหมดแล้วเวลาท าอยากให้ท าแบบลาดๆ ท่านผอ.ครับถ้าวันไหนท าลูก
    ระนาดขอให้ช่วยแจ้งสมาชิกสภาไปร่วมดูด้วยนะครับ รถขับล าบากมากถ้าจะ 

ท าอยาก ให้ท าแบบลาดๆ 
ร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ ์  แค่โดนฝนก็พังหมดแล้ว ไฟสาธารณะก็ไม่ค่อยดี ไม่ติดครับ 
(สมาชิกสภาฯ)  
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นายอดุล สุขแดง   ผมอยากให้สมาชิกสภาเมื่อถึงวาระอ่ืนๆ ปรึกษาหารือเสนอแนะ เพ่ือจะได้ 
(ประธานสภาฯ)   ประสานไปยังกองต่างๆที่รับผิดชอบ 
 
 
นายอธิวัฒน์   ผุสดี  เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตครับประเด็น 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) เมื่อกี้ท่ีเห็นชอบไปแล้วผมขอแก้ไขรายการที่ 21 เป็นซอยทรายทอง จากซอย

ทรายแดงพิมพ์ผิดครับและเพ่ิมซอยระนองธานี 1 ทางเข้าตลาดระนองธานี 
และจะเพ่ิมเอกสารไปท่ีป่าชายเลนครับ ขออนุญาตสมาชิกสภาปรับแก้เพ่ิมขอ
ความเห็นชอบครับ 

นายอดุล สุขแดง  ได้ครับ ผมจะขอมติใหม่นะครับ ให้สมาชิกสภาขอมติเพ่ิมเป็น 27 ซอย ท่าน 
(ประธานสภา)  ผอ.กองช่างครับ พอดีท่านสมาชิกสภา ร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ์  สมาชิกสภา

เทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเพ่ิมหมู่ที่ 3 โครงการนี้ได้ไหมครับ 
นายอธิวัฒน์   ผุสดี  เรียนท่านประธานสภา ขอเรียนให้ทราบครับว่าตอนนี้จะเป็นภาพรวม ว่าการ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ขอใช้ที่ดินในป่าไม ้ป่าชายเลน ถ้าหากว่าเห็นชอบในหลักการจะให้ผมเพ่ิมเติม

ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประโยชน์ของประชาชน หากมี
หมู่ไหน จุดไหนเพ่ิมเติมก็ไม่ขัดข้องครับแต่ว่าในหลักการก็คือเห็นชอบว่าการ
เข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าเพ่ิมผมก็ไม่ขัดข้องครับ ยินดีจะด าเนินการให้ครับ  

ร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ ์  ซอยธารน้ าแร่ครับ ถนนก็ไม่ได้บ ารุงรักษามานานแล้วก็ช ารุดทรุดโทรมเวลา 
(สมาชิกสภา ฯ) ฝนตกก็ไม่มีรางระบายน้ าครับ 
(สมาชิกสภาฯ) 
นายอดุล สุขแดง  ท่านวิสูตรครับ ซอยธารน้ าแร่ หมู่ที่ 3 ไม่ได้อยู่ในเขตป่า เราสามารถเข้า 
(ประธานสภา) แผน และสามารถด าเนินการได้เลย ใช่ไหมครับท่านผอ. 
นายอธิวัฒน์   ผุสด ี  ขอเรียนชี้แจ้งท่านสมาชิกสภา ส าหรับโครงการนี้ตามมติ ครม. ที่ขอความ
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  เห็นชอบต่อสภาโครงการนี้ ก็เป็นโครงการที่คาดว่าจะด าเนินการในพ้ืนที่ป่า 

ไม ้ป่าชายเลน ส่วนโครงการอ่ืนๆที่ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าเทศบาลต าบลบางนอน
สามารถด าเนินการได้อยู่แล้ว แต่ต้องมีกระบวนการว่าโครงการที่อยู่ในพ้ืนที่
สาธารณะถูกต้องก็ด าเนินการเข้าแผนผ่านประชาคมมาแล้วก็บรรจุเข้าแผนมา
เข้าเทศบัญญัติหรือจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อใช้งบประมาณโดยการผ่านสภา 
ขั้นตอนก็เป็นอย่างนี้ครับพ้ืนที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนประเด็นนี้คือพ้ืนที่ที่
ขอใช้ท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าแยกเป็นสองประเด็น ถ้าในส่วนที่ท่านสมาชิกขอ
มันจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งต้องไปเริ่มต้นอีกประเด็นหนึ่งคือเข้าแผน บรรจุแผน 
ประกาศใช้แผนแล้วผ่านสภาเพ่ือน ามาขอใช้งบประมาณ ครับ 

นายอดุล สุขแดง  ไม่ต้องขออนุญาตไม่ใช้เขตป่า หากมีประชุมแผนสามารถเอาเข้าได้เลยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประทีป คงมีศรี เรียนประธานสภา ผมนายประทีป คงมีศรี สมาชิกสภาเขตที่ 1 ผมอยากจะให้ 
(สมาชิกสภาฯ) เพ่ิมเติมนะครับซอยถังน้ า โครงการนี้ไม่มีเลยครับใน 26 โครงการไม่มีเลยนะ

ครับ เพราะว่ามีชาวบ้านอาศัยเยอะพอสมควรนะครับล าบากนะครับ ขอให้
เพ่ิมเติมด้วยครับ 

นายอดุล สุขแดง ท่านผอ.ครับ สามารถเพ่ิมได้ไหมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
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นายอธิวัฒน์   ผุสดี  ขอเรียนชี้แจ้งส าหรับซอยถังน้ านะครับ ซึ่งปัจจุบันก็มีประชาชนเข้าไปอาศัย 
 (ผู้อ านวยการกองช่าง) หลายครัวเรือน ปัจจุบันทางเทศบาลก็ได้ด าเนินการซ่อมแซมโดยใช้รถเกรด 

รถบดของ อบจ.ท าให้อยู่แล้วทุกปีนะครับ เมื่อเดือนที่ผ่านมาก็มีการล่ารายชื่อ
เสนอต่อเทศบาลต าบลบางนอนเพ่ือให้ด าเนินการท าถนนคอนกรีตเป็นถนน
ถาวร ได้เรียนชี้แจงไปแล้วว่ายังไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากเดิมเป็นที่
โฉนดแล้วโดนเพิกถอนกรณีถูกเพิกถอนไม่ได้ตกเป็นที่ประชาชนนะครับ มัน
จะตกเป็นที่ป่าก่อนตามขั้นตอนของกฎหมาย ปัจจุบันประชาชนเข้าใจว่าเป็น
โฉนดของคุณหญิงชื่อผมจ าไม่ได้ได้ถูกเพิกถอนไปแล้วการถูกเพิกถอนไม่ได้ตก
เป็นสิทธิของประชาชนมันจะตกเป็นสิทธิของป่าไม้นะครับ หลังจากป่าไม้เขา
อนุญาตให้เราด าเนินการถึงจะด าเนินการได้ครับ ซึ่งปัจจุบันเราก็ไม่ได้นิ่งนอน
ใจเราก็เข้าไปดูแลบ ารุงรักษาให้ทุกปี ส าหรับโครงการนี้เอาเข้าขอใช้พ้ืนที่ก็
สามารถด าเนินการได้ครับ ก็เหมือนที่ผมขออนุญาตถามว่าถ้าเห็นชอบก็เพ่ิม
ได้ครับ 

นายอดุล สุขแดง เอาอย่างนี้ไหมครับท่าน ถ้าอยู่ในเขตป่าให้สมาชิกไปหาข้อมูลหรือว่าตรงไหน 
(ประธานสภา) ที่ยัง ขาดตกบกพร่องมาเพ่ิมแล้วกเ็สนอกลับไปทางกองช่าง โดยที่เราเห็นชอบ

ในครั้งนี้และเพ่ิมเข้าไปได้เลยไหมครับท่านผอ.เอาอย่างนี้ให้สมาชิกคิดที่ยังไม่
อยู่ใน 26 โครงการนี้ขอให้สมาชิกสภาเสนอมาเลยครับ 

นางทัศนีย์  จันทน์ดี  เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน  
(สมาชิกสภา ฯ) นางทัศนีย์   จันทน์ดี สมาชิกสภา เขตที่ 2 เท่าท่ีอ่านในโครงการดิฉันอยากจะ

ขอเพ่ิมโครงการซอยระนองธานี 8 และท ารางระบายน้ าซอยระนองธานี 6 
เพราะว่าทั้งสองซอยอาจจะตกหล่นไป อยากจะให้มองเห็นความล าบากตอนนี้
ของชาวบ้านล าบากมากค่ะ 

นายอดุล สุขแดง ถนนระนองธานีซอย 8 ถนนระนองธานี ซอย 6 รางระบายน้ าซอยระนอง 
(ประธานสภา)  ธานี 5,6,7 
นายเกษม อินทร์ช่วย ผมว่าถนนในซอยระนองธานี 5,6,7,9 ถนนเสร็จแล้วที่ว่าสร้างถนนคอนกรีต 
(รองประธานสภา) ท าเสร็จแล้วเหลือแต่รางระบายน้ ามากกว่า และซอย 8 ยาวตลอดซอยครับ 
นายอธิวัฒน์   ผุสดี  ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ ตามที่ได้เสนอมา มีปรับเปลี่ยนแก้ไขเพ่ิมซอยระนอง
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  ธานี 1 ระนองธานี 6-8 ซอยถังน้ า ตามท่ีสมาชิกสภาได้เสนอเรื่องรางระบาย 

น้ า ผมก็จะเพ่ิมให้ว่าก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ า ซอยระนอง
ธานี 7-9 บางโครงการที่ก่อสร้างถนนไปแล้วก็จะต้องสร้างรางระบายน้ า 
และโครงการที่สร้างไปแล้วก็ขอย้อนหลังให้ครับ 

นายอดุล สุขแดง   โครงการที่เพ่ิมเติมผมไม่ต้องขอความเห็นชอบแล้วนะครับ เพราะว่าโครงการ
(ประธานสภา)   ต่างๆ เรามีมติเห็นชอบกันไปแล้วนะครับ 
ร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ ์  อยากจะเสนอนะครับโครงการไหนที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ชาวบ้าน 
 (สมาชิกสภาฯ)  เดือดร้อนได้รับผลกระทบมากนะครับ อย่างเช่นซอยพรุชิงครับ ชาวบ้าน

 เดือดร้อนอยากให้เป็นโครงการต้นๆ โครงการที่ไม่เดือดร้อนก็ขอให้แก้ไขตาม
การพิจารณา 
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นายอดุล สุขแดง  ซอยพรุชิงเราต้องขออนุญาตก่อนแต่เราไปดูเบื้องต้น ความเดือดร้อนเบื้องต้น 
 (ประธานสภาฯ) เราดูแลตลอด ถ้าจะท าจริงๆซอยพรุชิงต้องขออนุญาตป่าไม้ความเดือดร้อน

ตรงนี้เราดูแลตลอด เขตป่าไม้เข้าใจนะครับเราต้องขออนุญาตเป็นทางการ
จากป่าไมว้่าเราจะเทคอนกรีต หรือว่าลาดยาง แต่ว่าดูแลเบื้องต้นทางเทศบาล
ต าบลบางนอน นายก ท่านสมาชิกเขตก็ดูแลเบื้องต้นอยู่ ถ้าดูแลให้ถาวรเลย
ต้องขออนุญาตป่าไม้ขอบคุณครับ 

ร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ ์  ขอบคุณครับ ผมก็ฝากท่านประธานไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
 (สมาชิกสภาฯ) 
นายอดุล สุขแดง  เชิญท่านประทีปครับ 
 (ประธานสภาฯ) 
นายประทีป คงมีศรี เรียนท่านประธานสภา กระผมนายประทีป คงมีศรี สมาชิกสภาเขตท่ี 1  
(สมาชิกสภาฯ) อยากจะเสนอว่าให้เทศบาลต าบลบางนอนเราตั้งงบประมาณซื้อหินคลุกครับ

เพ่ือเอาไปพัฒนายังเพ่ือเอาไปพัฒนายังถนนที่เราเทคอนกรีตไม่ได้ถาวร ผม
อยากจะเสนอว่างบประมาณหินคลุกไปซ่อมแซมถนนที่ล าบากก็น่าจะดีขึ้นนะ
ครับ ดีว่าเราเอาทรายไปใส่มันไม่ถาวรและไม่มั่นคงเลยครับ บางพ้ืนที่ก็เป็นที่
ลาดชันใส่ไป วัน  สองวันก็ไหลหมดแล้วแต่ถ้าเป็นหินคลุก และบดอัดด้วย ผม
ว่าจะเป็นผลดีต่อชาวบ้านที่สัญจรไปมานะครับ  ผมอยากจะขอฝาก
ประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอนหรือทางเทศบาลต าบลบางนอนด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายอดุล สุขแดง ขอบคุณครับท่านประทีป ตรงนี้ผมเห็นด้วย ผมยกตัวอย่าง ซอยซอยพร ุซอย 
(ประธานสภา) พรุชิงเมื่อก่อนเราเอาทรายไปใส่หน้าบ้าน ตอนหน้าฝนก่อนฝนตก เราเอาหิน

คลุกไปใส่เพ่ือด าเนินการอยากให้น้ ากัดเซาะพอเอาหินคลุกใส่ ถนนมันจะแน่น 
เมื่อถนนแน่นน้ าก็ไม่สามารถท าอะไรได้ ผมดูแล้วมันแน่นจริง ๆ ผมเห็นด้วย
กับท่านประทีป สมาชิกท่านใดมีอะไรจะเสนอเชิญครับ เชิญครับท่าน ผอ.กอง
ช่าง ครับ 

นายอธิวัฒน์   ผุสดี  เรียนท่านประธานสภา ขอน าเรียนผ่านไปยังผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภา 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ตามที่ท่าน สท.ประทีบ คงมีศรี ได้เสนอ ถามว่ามันเป็นเรื่องที่ดี แต่ผมขอให้

ทางท่านประธานสภาได้ให้เลขาท าหนังสือสอบถามด้วยว่าการใช้งบประมาณ
ของแผ่นดินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างก็แล้วแต่ในพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตหรือ
ที่เป็นสาธารณประโยชน์สามารถใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ได้
หรือไม่เพราะว่าการใช้งบประมาณปัจจุบันมีการตรวจสอบเข้มงวดมาก ถ้า
หากว่าการซื้อวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วน าไปใช้ในพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับ
อนุญาตหรือที่เป็นสาธารณประโยชน์ ถ้าหากว่าตามระเบียบแล้วเจ้าหน้าที่
งบประมาณเห็นชอบว่าสามารถด าเนินการได้ทางเทศบาลต าบลบางนอนก็จะ
สามารถท าให้ประชาชนโดยเร่งด่วน แต่ปัจจุบันมีการถกเถียงตลอดเวลาว่าท า
ได้หรือไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหาจริงๆ อยากให้สอบถามและตอบมาให้ชัดใน
ภาพรวมว่าใช้งบประมาณได้หรือไม่  ในส่วนของกองช่างยินดีพร้อมจะ
ด าเนินการให้ประชาชนอยู่แล้วครับ แต่จะติดขัดตรงนี้แหละครับว่าจะ
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ด าเนินการได้หรือไม่ก็อยากให้สอบถามเป็นลายลักษณ์อักษรและตอบมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรได้ด าเนินการได้สะดวกและปลอดภัย ครับ 

นายอดุล สุขแดง ขอบคุณครับเป็นผลดีครับที่ท่านผอ.กองช่างได้ตอบ สมัยหน้าผมจะให้หนังสือ 
 (ประธานสภาฯ) สอบถามแล้วให้ค าตอบสภาทราบครับ เชิญคุณทัศนีย์ครับ 
นางทัศนีย์ จันทร์ดี เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางทัศนีย์ จันทร์ดี สมาชิกสภาเขตท่ี 2 มีเรื่องจะ 
(สมาชิกสภาฯ) ปรึกษา กรณีว่าที่ให้พนักงานไปตัดหญ้าตัดอย่างเดียวก็โอเค แต่ตอนนี้มี

ชาวบ้านร้องเรียนมาว่าตัดแล้วมันไม่โอเคเพราะว่าหญ้ารกเลอะเทอะข้างทาง
และเขาบอกว่าไม่ตัดยังจะดีกว่า กรณีเช่นนี้ถ้าหากว่ามีพนักงานไปตัดหญ้า
อยากให้สมาชิกไปร่วมด้วยก็ดีนะค่ะ เพราะอย่างน้อยถ้าหากว่าสมาชิกเห็นเรา
ได้แจ้งหน่วยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ส่งเจ้าหน้าที่พนักงานร่วมไปเก็บ
กวาด ตัดอย่างเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าหากเราได้รู้ได้เห็นหรือบอกนายกก็ได้ว่าตัด
แล้วได้ส่งคนไปเก็บไปกวาดเพราะว่ามีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านว่าตัดแบบนี้
ไม่ตัดยังดีกว่า เพราะได้ยินเสียงสะท้อนจากชาวบ้านฟังแล้วไม่โอเคเท่าไร ให้
ท่านประธานช่วยชี้แจงให้ทีมงานทีต่ัดหญ้าช่วยตระหนักตรงนี้ด้วยค่ะ 

นายอดุล สุขแดง ครับ ท่านนายกก็ไม่อยู่ผมอยากจะขอให้ท่านผอ.กองช่างให้ตัดหญ้าและท า 
 (ประธานสภาฯ) ความสะอาดไปด้วย เรื่องให้สมาชิกสภาไปดูนั้นเดี่ยวผมจะน าเสนอปรึกษา

ท่านนายก เรื่องตัดแล้วให้สะอาดไปด้วยผมอยากให้ผอ.กองช่างชี้แจงครับ 
นายอธิวัฒน์   ผุสดี  ครับขอชี้แจงครับถามว่าด าเนินการที่เสนอได้ไหมก็ด าเนินการได้นะครับ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) แต่ด้วยบุคลากรที่มีอยู่จ านวน4-5ท่าน ในการออกตัดหญ้าผมถามว่าทั้งต าบล

บางนอนสี่หมู่ บุคลากรมันจะเพียงพอไหมหน่วยงานเทศบาลเพราะว่าสี่
หมู่บ้านนี้หญ้าก็เยอะ ขยะที่ทิ้งขว้าง ขยะท่ีอยู่ข้างถังก็เยอะถ้าจะให้ท าผมก็ท า
ได้แต่ความล่าช้าก็จะเกิดข้ึนอย่างแน่นอนครับเพราะว่าขยะข้างถังก็ไม่ได้มีการ
จัดเก็บทุกท่านก็เห็นอยู่เวลาพอกองช่างไปตัดมันก็ฟุ้งตามไหล่ถนน นี้คือปัจจัย
ของมันขอเรียนให้ทราบว่าถ้าให้ด าเนินการก็ด าเนินการไม่ใช่ด าเนินการไม่ได้
แต่ว่าความล่าช้าก็จะเกิดข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าบุคลากรในการตัดหญ้ามี
เพียง 4 คน 5 คน ไปขับรถหนึ่งคนเหลือแค่ 4 คนครับ 

นายอดุล สุขแดง ถ้าต่อไปผมว่าปัญหาพวกนี้ ให้ซื้อรถเครื่องตัดหญ้าสักคัน สมมุติว่าเครื่องตัด 
 (ประธานสภาฯ) หญ้าตัดแล้วคนกวาดตามหลังลองปรึกษาหารือครับ เรื่องความสะอาดของ

ต าบลบางนอนต้องมาที่หนึ่ง ต าบลบางนอนจะเป็นทางผ่านของการท่องเที่ยว
แขกไปใครมาก็ดูว่าสะอาดถ้าไม่สะอาดก็จะเป็นภาพลักษณ์ไม่ดี ขอบคุณครับ 
มีท่านใดจะเสนอไหมครับ เชิญท่านประทีปครับ 

นายประทีป คงมีศรี อยากจะสอบถามท่านประธานครับว่าเรื่องที่ว่าจะจัดซื้อรถตีนตะขาบไม่ทราบ 
(สมาชิกสภาฯ) ว่าจัดซื้อไปถึงไหนแล้วครับ เพราะว่าวันเวลาก็หลายเดือนแล้วครับ ผมอยาก

ทราบว่าจะได้เอามาใช้เมื่อไร เทศบาลเราก็ต้องหยิบยืมบางทีรถเสียบาง
อะไรบ้างก็ถ้าได้มาเป็นของเทศบาลเราก็มีผลดีหลายอย่างนะครับ ขอบคุณ
ครับท่าน 

นายอดุล สุขแดง ค าถามท่ีท่านประทีปถาม ผมขอใช้วาระหน้าให้ท่านนายกได้มาตอบค าถาม 
 (ประธานสภาฯ) เพราะวันนี้ท่านนายกไม่อยู่ติดภารกิจ ได้ให้ท่านนายกได้มาตอบค าถามของ

ท่าน เชิญท่านวิสูตรครับ 
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ร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ ์ ผมขอฝากเรื่องไฟฟ้าในซอยเสาแดงบางต้นก็ติดบางต้นก็ดับ เรื่องลูกระนาด 
 (สมาชิกสภาฯ) ด้วยครับชาวบ้านเขาฝากก่อนมาประชุมผมบอกว่าเดี่ยวผมจะถามให้นะครับ 
 สองอย่างและซอยหลังโรงเรียนชาติเฉลิมถนนช ารุดและไฟฟ้าก็ดับบางต้น

ขอให้พิจารณาด้วยครับท่าน 
นายอดุล สุขแดง ท่านผอ.ครับเรื่องไฟฟ้า เรื่องลูกระนาดเราผิดพลาดประการใดรถไม่มีหรือ 
(ประธานสภา) อะไรผมขอให้ท่านผอ.ชี้แจงครับเชิญท่านผอ.ครับ ซ่อมแซมตอนนี้รถกระเช้า

เราซ่อมแซมเสร็จหรือยังครับท่านผอ.ครับ 
นายอธิวัฒน์   ผุสดี รถกระเช้ายังไม่อออกจากอู่เลยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ท าหนังสือไปขอ 
(สมาชิกสภาฯ) ความอนุเคราะห์จากเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือได้เอามาช่วยเหลือประมาณ

สามวัน รถยังซ่อมไม่เสร็จครับส่วนลูกระนาดยังไงครับผมไม่เข้าใจ  
นายอดุล สุขแดง ลูกระนาดท่ีเราไปท าตอนนี้รถเหยียบมากๆฝนตกมันไม่เป็นลูกระนาดแล้วครับ  
 (ประธานสภาฯ) มันเรียบไปกับถนนในซอยเสาแดงครับ ผมอยากจะหารือเรื่องเนินลูกระนาด 

การท าเนินลูกระนาดผมบอกแล้วอย่าท าให้ชันท าให้ลาดๆผมเข้าใจว่ารถขับ
เร็วขอให้ท าให้แข็งแรงนิดหนึ่งในหมู่3 เสาแดงหลุดหมดแล้ว อย่าท าให้สูงท า
ให้ชันท าให้ลาดๆหน่อยครับ แต่ธรรมดาชาวบ้านฝากบอกผม ว่าขอท าลูก
ระนาด ผมจะไม่โอเคผมจะปรึกษาเลยว่าเมื่อก่อนเป็นถนนลูกรังอยากได้ถนน
คอนกรีตพอท าเสร็จอยากท าถนนให้ขรุขระอีก ผมไม่เคยเขียนค าร้องเรื่องขอ
เนินลูกระนาดของกองช่างเลย ผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดกับการท าลูกระนาด
ถนนสบายๆแล้ว  

ร.ต.ต.วิสูตร  บุญญวงศ ์ ผมเอาหนังสือชาวบ้านรวบรวมชื่อมาประมาณสามสิบกว่ารายชื่อเพ่ือขอเนิน 
 (สมาชิกสภาฯ) ลูกระนาดเพ่ือชะลอความเร็วของรถในซอยมีเด็กเยอะปั่นจักรยานกลัวจะเกิด

อุบัติเหตุ 
นายอดุล สุขแดง ฝากดว้ยนะครับท่านผอ. ถ้าท าแล้วท าให้ดีท าแล้วท าให้สามารถสัญจรไปมาได้ 
 (ประธานสภาฯ) สามารถชลอความเร็วของรถได้ ขอบคุณครับ มีท่านอ่ืนอีกไหมครับเชิญครับ

ท่านอัครชัยครับ 
นายอัครชัย เอกพันธ์พงศ ์ ขอบคุณครับท่านประธานสภา ผมนายอัครชัย เอกพันธ์พงศ์ สมาชิกสภาเขต  
(สมาชิกสภาฯ) 2 ครับ ขอหารือไม่ทราบว่าทางเทศบาลจะช่วยเหลือได้หรือเปล่าครับ จาก

การท าถนนใหม่ ตั้งแต่บิ๊กซีไปถึงสามแยกสวนมังคุด      จุดนี้ตรงหน้าบริษัท
โตโยต้าก็จะมีรถย้อนมาซอยโพธิ์ทอง ซอยธารน้ าแร่เป็นจ านวนมากซึ่งเป็น
ทางเดียว และก็เปิดมาไดทุ้กจุด แขวงสร้างถนนบริเวณหน้าบิ๊กซีเปิดแล้ว หน้า
ปั้ม ปตท. เปิดแล้ว จะเข้าก็ได้ออกก็ได้เปิดให้บริษัทเขา แต่ตอนนี้ในซอยเสา
แดงมันคึกคักมาก เพราะมีโรงเรียนอยู่ข้างใน และตอนนี้โรงเรียนกิตติมาพรก็
ขยายถึงป.6 และตอนนี้ชาวบ้านที่เข้าออก เข้าออกล าบากต้องไปยูเทินไกลที่
ขนส่ง คนย้อนก็ย้อนไป ปัญหาคือ ผมอยากให้เทศบาลช่วยคุยกับแขวงให้
หน่อยครับว่าให้ท าทางออกตรงหน้าปากซอยโตโยต้าให้ยื่นออกมาสักนิดรับ
กับปากซอยโตโยต้าเลยก็ยังดี คือถ้าตรงนั้นมีทางแยกสามารถเปิดออกไปอีก
สักห้าเมตรท่านประธานครับ มันก็จะสามารถท าให้รถเข้า – ออกได้ง่ายส่วน
คนที่อยู่ฝั่งนุ่นเขาก็ไม่ต้องย้อนมาเข้าก็เข้าก็ไปอ้อมด้านหลังมาได้แล้วมาเข้าฝั่ง
นี้ ท าให้ชาวบ้านเป็นร้อยหลังได้สะดวกมากข้ึน และเดี่ยวมันจะวุ่นวายมากขึ้น 
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ถ้าเกิดว่าโรงเรียนเปิดเทอม อุบัติเหตุเกิดขึ้น รถติด ผมอยากจะหารือหน่อย
ครับว่าเราจะไปคุยกับแขวงจะขยายได้ไหมครับฝากท่านประธานด้วยครับ 

นายอดุล สุขแดง ได้ครับผมจะน าเสนอท่านนายกหารือให้ครับ ผมก็มีข้อคิดอยู่เหมือนกันว่าจะ 
 (ประธานสภาฯ) ท าให้รถสวนทางกัน อย่าไปวันเวย์ถ้าสวนทางกันได้ เราไม่จ าเป็นต้องเปิดทาง

ใหม่ ผมเคยเห็นตรงปราณบุรี รถสามารถสวนกันได้แต่ว่าห้ามแซง ผมว่าน่าจะ
ปรึกษาหารือตรงนี้ดีกว่า  

นายจิตติ  เลิศศักดิ์วาณิช เรียนท่านประธานสภา ผมนายจิตติ  เลิศศักดิ์วาณิช รองนายกเทศมนตรี 
(รองนายก) ตามท่ีเพ่ือนสมาชิกได้แนะน าเสนอผมเห็นด้วยว่า มันน่าจะเกิดอุบัติเหตุ  

คาดการณ์ได้ว่ามันน่าจะเกิดอุบัติเหตุแน่ และการเปิดช่องจราจร ผมว่ามันไม่
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมแล้ว ผมดูแล้วการจราจรมันเปิดช่องมากเกินไปและ
บางช่องก็เปิดเอ้ือให้กับผู้ประกอบการ ที่นี้ที่เพ่ือนสมาชิกได้น าเรียนมา ถ้า
เป็นไปได้ในการที่เราจะน าข้อเสนอนี้ไปยังกรมทางหลวง หรือแขวง เพราะเขา
เป็นเจ้าของพ้ืนที่ การที่เราจะไปบอกว่าจะขอเปิดช่องจราจรมันต้องมีสาเหตุมี
มูลเหตุ และหากมีชาวบ้านในซอยนั้นเขาได้ลงชื่อเหมือนที่ท่านวิสูตร ได้
น าเสนอเกี่ยวกับลูกระนาด มันก็จะเป็นข้อมูลในการที่เราจะน าไปเสนอกับ
แขวงได้ว่า ตรงนี้มีโรงเรียนอยู่และผู้ปกครองต้องเข้า –ออก เพราะฉะนั้นใน
การที่จะสัญจรจะเกิดความสะดวก และท าให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือให้รถ
สามารถเข้าออกได้ ผมก็ว่ามันน่าจะมีเหตุมีผล แต่ถ้าอยู่ๆ เราไปบอกว่าให้
แขวงการทางช่วยเปิดช่องจราจรมันไม่มีเหตุนะครับท่าน หรือจะท าในนาม
ของโรงเรียน สถานศึกษาที่มีลูกหลานหรือว่าเกิดเสียงสะท้อนจากผู้ปกครอง
เราก็สามารถน าไปปรึกษาหารือกับแขวงได้ และก็เป็นประโยชน์ที่ว่าแขวงเขา
ก็สามารถจะท าได ้ 

นายอัครชัย เอกพันธ์พงศ ์ เรียนท่านประธานสภา รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และโรงเรียน 
(สมาชิกสภา)  ผมได้รวบรวมได้ประมาณร้อยกว่าชื่อแล้ว ผมจะรวบรวมให้ได้สักสามร้อยชื่อ

แล้วจะได้น าเสนอให้กับทางเทศบาลต าบลบางนอนต่อไป  
  
นายอดุล สุขแดงครับ   ครับ  ขอบคุณครับท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถาม 
(ประธานสภาฯ) อะไรหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับเมื่อท่านสมาชิกไม่มีเรื่องอ่ืน ๆ  ขอปิดการ

ประชุมในวันนี้ครับ 
 
ปิดประชุม เวลา 11.30 น. 
 
        

 (นางกาญจนี  ยศธ ารง) 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
    ผู้จดรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มาตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 /2564 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ..........ธันวาคม  พ.ศ.2564 

 

 

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

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

ประธานสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
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เรียนท่าน สมาชิกสภาทุกท่าน 
  ด้วย น.ส.ศิริพร  เช้าวังเย็น (น้องแจง ห้องกองช่าง) จะย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ จ.กระบี่ ในวันที่ 
16  ธันวาคม  2564  เทศบาลต าบลบางนอนจะเลี้ยงส่งในวันที่ 9  ธันวาคม  2564 เวลา 11.00 น. 
(ส าหรับสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) หากท่านสมาชิกสภามีความประสงค์จะร่วมเลี้ยงส่ง ขอให้แจ้งความ
ประสงค์ได้ที่ ส านักปลัด (พ่ีหน่อง หรือปุ๊ก) ก่อนวันที่ 3  ธันวาคม  2564  โดยมีค่าใช้จ่าย คนละ 300 บาท 
ขอบคุณคะ 


