
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก

……………………………

ผู้เข้าประชุม
๑. นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล
๒. นางสาววราภรณ์ บุญประดับ รองประธานสภาเทศบาล
3. นายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายธนิต เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายบํารุง แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาล

. 6. นายพรรษพร สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาล
7. พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล
8. นายศรีวิชัย สุขสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล
9. นางสมคิด คล้ายสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล.
10. นางสาวอารมณ์ อัตถานัย สมาชิกสภาเทศบาล
11. นางอมรรัตน์ เน้ือจํารูญรัตน์ เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ไม่เข้าประชุม นายภิญโญ เฉลิมกล่ิน สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี
2. นางสุนันทา บุญประดับ รองนายกเทศมนตรี
3. นายวิชิต ไวทยานุวัตติ รองนายกเทศมนตรี
4. นายปรีชา โปตระนันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
5. นางสาวอภิชา พูลสินธนาพงษ์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
6. นายสุพล เรืองฤทธิ์ ปลัดเทศบาล
7. นางสาวจุฑามาศ ฤกษ์เย็น แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล
8. นายประสงค์ มะลิเสือ รก.ผู้อํานวยการกองช่าง
9. นางลภัสรดา จงแพทย์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
10. นางจีรนันท์ วุ่นวงศ์ ผู้อํานวยการกองคลัง
๑1. นางสาวสุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์ ผู้อํานวยการกองการศึกษา
12. นายนิยุตชัยมหาพรหม ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
13. นายอุปถัมภ์เข็มทอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน
14. นางจิรฐา โชติธนะภัทร เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
15. นางวัชรี จารุตันติกร เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเท่ียวชํานาญงาน
16. นางสาววรวรรณ สิงห์ไพร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
1. นายไพศาล เรียงสุข ท้องถิ่นอําเภอป่าโมก
2. ร้อยตํารวจเอก พยัพ จันทรังษี รองสารวัตรปราบปรามสถานีตํารวจภูธรป่าโมก

3.ดาบตํารวจ บรรเจิด .../2
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3. ดาบตํารวจ บรรเจิด บุกเจียมอาจ ผบ.หมู่ (ป) สถานีตํารวจภูธรป่าโมก
4. นายฉัตรชัย เย็นทรวง ปลัดอําเภอป่าโมก แทนนายอําเภอป่าโมก

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น.
นางอมรรัตน์ เน้ือจํารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธาน

สภาเทศบาลขณะน้ีท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมก ครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทําหน้าที่ประธานการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
ครบองค์ประชุมแล้ว อยู่ในท่ีประชุม 11 ท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจําปี 2565 ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลตําบลป่าโมกอ่านประกาศของสภาเทศบาล
เร่ือง กําหนดวันเร่ิมประชุมสภาเทศบาล

นางอมรรัตน์ เน้ือจํารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
เร่ือง กําหนดวันเร่ิมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2565

...................................

อาศัยอํานาจตามความในหมวด 2 ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 และโดยมติของสภาเทศบาลใน
การประชุมสภาเทศบาล คร้ังแรก ประจําปี 2564 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2564

จึงประกาศกําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2565 ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2565
พิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์

(นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ)์
ประธานสภาเทศบาลตําบลป่าโมก

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ผมมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ คือ
เร่ืองแรก ผมขอขอบพระคุณ

1. นายไพศาล เรียงสุข ท้องถิ่นอําเภอป่าโมก
2. ร้อยตํารวจเอก พยัพ จันทรังษี รองสารวัตรปราบปรามสถานีตํารวจภูธรป่าโมก
3. ดาบตํารวจบรรเจิด บุกเจียมอาจ ผบ.หมู่ (ป) สถานีตํารวจภูธรป่าโมก
4. นายฉัตรชัย เย็นทรวง ปลัดอําเภอป่าโมก แทนนายอําเภอป่าโมก

ท่ีได้ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลของเรา
ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี 2564 เมื่อวันท่ี 25

พฤศจิกายน 2564
นายพิเศษศักด์ิ .../3
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นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักด์ิ ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี 2564 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าท่ีได้จัดส่งรายงานการประชุม
ดังกล่าวให้กับสมาชิกทุกท่านล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มีผู้ขอ
แก้ไข ผมจะขอให้สมาชิกรับรองด้วยครับ

สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี
2564 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 ขอความกรุณายกมือครับ สมาชิก รับรอง 10 ท่าน

สมาชิกท่านใดไม่รับรอง ไม่มีนะครับ
ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4

ประจําปี 2564 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564
2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจําปี 2564 เมื่อวันท่ี

29 พฤศจิกายน 2564
นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักด์ิ ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี 2 ประจําปี 2564 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าท่ีได้จัดส่งรายงาน
การประชุมดังกล่าวให้กับสมาชิกทุกท่านล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี)
ถ้าไม่มีผู้ขอแก้ไข ผมจะขอให้สมาชิกรับรองด้วยครับ

สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี 2
ประจําปี 2564 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ขอความกรุณายกมือครับ สมาชิกรับรอง 10 ท่าน

สมาชิกท่านใดไม่รับรอง ไม่มีนะครับ
ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4

ครั้งท่ี 2 ประจําปี 2564 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564
2.3 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี 2564 เมื่อวันท่ี 20

ธันวาคม 2564
นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักด์ิ ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี 2564 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าท่ีได้จัดส่งรายงานการประชุม
ดังกล่าวให้กับสมาชิกทุกท่านล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มีผู้ขอ
แก้ไข ผมจะขอให้สมาชิกรับรองด้วยครับ

สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี
2564 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 ขอความกรุณายกมือครับ สมาชิกรับรอง 10 ท่าน

สมาชิกท่านใดไม่รับรอง ไม่มีนะครับ
ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1

ประจําปี 2564 เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2564
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2565 และ
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2566

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ผมขอปรึกษาเพ่ือนสมาชิกฯ เพ่ือกําหนด
สมัยประชุมสามัญประจําปี ซ่ึงการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปีจะเป็นการกําหนดตามปี พ.ศ. โดยใน
ครั้งนี้จะเป็นการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.2565 และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ของปี พ.ศ.2566 ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องฯ ด้วยครับ ขอเชิญครับ

นางอมรรัตน์ .../4
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นางอมรรัตน์ เน้ือจํารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธาน
สภาที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.
ศ. 2552 มาตรา 24 กําหนดว่า “ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญส่ีสมัย สมัยประชุมสามัญคร้ังแรกและวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด” และวรรคส่ี กําหนดว่า “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้
มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน ฯลฯ” และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 21 กําหนดว่า “การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวัน
เร่ิมต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปีของปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถ่ินนําปรึกษา
ในท่ีประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี ฯลฯ” สําหรับสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2565
ได้กําหนดไว้แล้วเมื่อการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก คร้ังแรก ประจําปี 2564 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน
2564 ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ขอเชิญ สมาชิกฯ เสนอสมัย
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําปี 2565 สําหรับการประชุมสมัยแรกของปีนี้เราได้กําหนดไว้แล้วใน
การประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก คร้ังแรก ประจําปี 2564 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2564 สําหรับการ
ประชุมครั้งนี้เราจะกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญของปีน้ี อีก 3 สมัย และการประชุมสมัยสามัญ สมัย
แรกของปีหน้า อีก 1 สมัย ขอเชิญครับ

นางสมคิด คล้ายสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสมคิด คล้ายสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ดิฉันขอเสนอให้มีการประชุมสมัยสามัญ โดยกําหนดสมัยละ 30 วัน ดังนี้

สมัยท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 – วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565
สมัยท่ี 3 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 – วันท่ี 30 สิงหาคม 2565
สมัยท่ี 4 ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 – วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565
ในปี พ.ศ.2566 ขอเสนอให้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรองด้วยครับ (มีผู้รับรอง ถูกต้อง)

มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติจากท่ีประชุมว่า
ผู้ใดเห็นชอบกับการท่ี ท่านสมคิด คล้ายสิทธิ์ เสนอ กรุณาออกเสียงยกมือครับ (ถูกต้องครับ)
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบด้วยเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
สมัยท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 – วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565
สมัยท่ี 3 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 – วันท่ี 30 สิงหาคม 2565
สมัยท่ี 4 ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 – วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565
ในปี พ.ศ. 2566 ให้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติ
4.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก

ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
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เน่ืองจากยางรถบรรทุกขยะฯ ท่ีใช้ปฏิบัติงานภายในเขตเทศบาลตําบลป่าโมก ของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ได้ชํารุดเน่ืองมาจากการปฏิบัติงาน แต่ด้วยกองสาธารณสุขฯ ได้จัดต้ัง
งบประมาณรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอเพ่ือการนี้

ท้ังน้ี เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บางรายการเพื่อโอนเพิ่ม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

โอนลด
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าบํารุงรักษาและและปรับปรุงครุภัณฑ์
- ค่าบํารุงรักษาและและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณต้ังไว้ 200,000 บาท เหลือจ่าย

180,060 บาท โอนลด 110,000 บาท
รวมโอนลด 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)
โอนเพ่ิม
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน และ

รายจ่ายอื่นท่ีลักษณะรายจ่ายนี้
รวมโอนเพิ่ม 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)
ฉะนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์

(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมาน้ี มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายบํารุง แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายบํารุง แย้มนิยม
สมาชิกสภาเทศบาล จากการท่ีคณะผู้บริหารเสนอขอโอนลด – โอนเพ่ิมงบประมาณ จากรายการเก่าไปเป็น
รายการใหม่ เพ่ือประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ถ้าไม่มีผลกระทบกับโครงการที่เราตั้งไว้หรือไม่ และช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน ผมก็เห็นดีด้วยครับ
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นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือซักถามอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุม นะครับ

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม กรุณาออกเสียงยกมือ (อนุมัติ 10 เสียง)

สมาชิกไม่อนุมัติ ไม่มีนะครับ
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
4.2 เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ สําหรับจัดซื้อและติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (สํานักปลัด
เทศบาล)

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้

ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สําหรับจัดซ้ือและติดต้ังเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย

ตามท่ีเทศบาลตําบลป่าโมก มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบริการ
สาธารณะอันเป็นประโยชน์ เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลและใกล้เคียง ท้ัง ๑๐ ชุมชน ได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการในทุกๆ เร่ืองท่ีประชาชนควรทราบ

เทศบาลตําบลป่าโมก ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้
เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปแล้วจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงยังมีเงินเหลือจ่ายสามารถโอนลดได้ ท้ังน้ี เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.
ศ.๒๕๖๕ เพ่ือไป ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สําหรับจัดซ้ือและติดต้ังเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบ
ไร้สาย ดังมีรายละเอียดดังน้ี

โอนลด
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป
งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้

๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท
งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถ่ิน งบประมาณต้ังไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

โอนลด ๑๕๐,๐๐๐ บาท
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กองการศึกษา
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณต้ังไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๕๐,๐๐๐ บาท
รวมโอนลด ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
โอนเพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการจั ดซื้ อและ ติด ต้ั ง เค ร่ือ งกระจาย เสี ย งทาง ไกล อัต โนมั ติ แบบไ ร้สาย

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือและติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย จํานวน

๙ ชุด ประกอบด้วย
๑.ชุดเคร่ืองรับ UHF ๔๓๐.๒๒๕ MHz.หรือตามท่ี กสทช.กําหนด ชนิดรวมอุปกรณ์ ชุด

จ่ายไฟอยู่ภายในเครื่องเดียวกัน จํานวน ๙ เครื่อง
๒.เสาอากาศรับสัญญาณยากิ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓E พร้อมสายอากาศ RG ๕๘ จํานวน ๙ ชุด
๓.ลําโพงฮอร์น กําลังขับไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ ( ๔ ดอก/ชุด) จํานวน ๙ ชุด
๔.แผ่นรองหลังสําหรับแขวนอุปกรณ์ต่างๆ จํานวน ๙ ชุด
๕.อุปกรณ์เบรกเกอร์,สายไฟ และอุปกรณ์ส้ินเปลืองอื่นๆ จํานวน ๙ ชุด
๖.มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน ๙ ชุด
๗.เสาคอนกรีตอัดแรง (เสาไฟฟ้า) สูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร สําหรับติดชุดรับสัญญาณ

จํานวน ๙ ต้น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๔ ลําดับท่ี ๕

รวมงบประมาณท้ังส้ิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ฉะน้ัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ.../๘



๘

ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์

(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมาน้ี
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมขออนุญาตนําข้อเสนอแนะ
เล็กๆ น้อยๆ มาเพื่อดําเนินการพัฒนาในส่วนของเสียงไร้สายขออนุญาตผู้บริหารได้นําบริษัทท่ีรับเหมามุ่ง
เน้นในการบริการหลังการขาย หากมีการเสียก็ขอให้ผู้รับเหมารีบแก้ไขเพราะเป็นการส่ือสารของชุมชน เพ่ือ
ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเน่ืองก็ขอฝากไว้ด้วยครับ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านบํารุงฯ ครับ
นายบํารุง แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาล โครงการติดตั้งเสียงแบบไร้สาย จะสังเกตได้ว่าโครงการ

น้ีเคยติดต้ังแล้ว งบประมาณ ๕ แสนบาท ผมคิดว่าโครงการดังกล่าวท่ีตั้งไว้และจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็
ยังไม่ได้มาใช้งานเลย อันนี้มีข้อผิดพลาดอะไร กับท่ีเราจะต้ังโครงการใหม่กับบริษัทใหม่ท่ีจะทําให้กับพี่น้อง
ประชาชน อยากให้อธิบายว่า ผู้รับผิดชอบโครงการเก่าหรือท่ีผู้บริหารใหม่นําบริษัทใหม่มาติดตั้งท้ังๆ ท่ีเงิน
ภาษีชาวบ้าน ๕ แสนบาท ต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ให้พี่น้อง คือเราเห็นเสาเห็นลําโพง
อยู่ ถ้าประชาชนถามกับพวกผม ผมจะได้อธิบายให้กับประชาชนได้ถูกต้องว่า เหตุใดท่ีไม่ใช้กับโครงการครั้ง
ท่ีแล้วท่ีติดตั้งไว้ แค่ลองเสียงไม่กี่คร้ัง แล้วก็ไม่ได้ใช้เลยวงเงิน ๕ แสนบาทนะครับ ก็ขอให้ผู้รับชอบโครงการ
อธิบายให้สมาชิกในสภาของเราทราบว่าโครงการท่ีติดต้ังแล้ว ผ่านสภาแล้ว ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพราะ
สาเหตุอะไร

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกฯ ครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน ผมนายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนว่าโครงการเก่ามันเป็นช่วงรอยต่อ
ระหว่างผมกับผู้บริหารเก่า แต่ผมก็ไม่ได้ละเลย ผมได้ตรวจสอบอยู่ว่า โครงการเก่าท่ีสร้างมาเมื่อปี ๒๕๖๔
ของบริษัท ทีโอที กําลังตรวจสอบสัญญาว่า เราจะมีวิธีการแก้ไขหรือเจรจากับบริษัท ทีโอที ได้อย่างไร
เน่ืองจากได้รับคําร้องเรียนจากประชาชนมาก็มาก พอเรียกเขามาซ่อม เขาก็ติดไม่ว่าง บางคร้ังก็แจ้งไป
ประมาณ ๑ เดือน ก็พยามยามจะเรียกและดูข้อสัญญาว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรท่ีจะเรียกบริษัท ทีโอที เข้า
มาคุยกัน เรียนว่าบริษัท ทีโอที น้ันท่ีเราติดต้ังไปแล้วน้ันมันมีค่าใช้จ่ายรายเดือน แต่อันใหม่น้ีไม่มีค่าใช้จ่าย
รายเดือน เร่ืองท่ีติดต้ังไปแล้วมีปัญหาผมกําลังติดตามเร่ืองอยู่ ก็ยังรับดูแลว่าจะทําอย่างไรให้กับประชาชน
ในเร่ืองสัญญากับบริษัท ทีโอที กับเทศบาลตําบลป่าโมก หากทางฝ่ายเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติหรือดําเนินการมี
อะไรจะเสริมก็ชี้แจงได้ครับ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีเป็นห่วงเพราะเงิน ๕ แสนบาทก็ไม่ใช่น้อยสําหรับ
เทศบาลตําบลป่าโมก ถ้าบริษัทเขาเสนอหรือมีรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองเครื่องขยายเสียงนี้ ผมก็จะขอเชิญ
ท่านสมาชิกมาร่วมปรึกษาหารือ ส่ิงใดท่ีมีประสบการณ์มากกว่าผม เชิญท่านมาช่วยชี้แนะ และวันท่ีบริษัท
มาเสนอราคาผมจะเชิญท่านมาซักฟอกรายละเอียดด้วย ขอบคุณครับ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือซักถามอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุม นะครับ

สมาชิกท่านใด.../๙



๙

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ สําหรับจัดซ้ือและติดต้ังเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ของสํานัก
ปลัดเทศบาล กรุณาออกเสียงยกมือ (อนุมัติ ๑๐ เสียง)

สมาชิกไม่อนุมัติ ไม่มีนะครับ
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สําหรับจัดซื้อและติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย
ของสํานักปลัดเทศบาล

4.3 เรื่อง ขออนุมัติรื้อถอนอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลป่าโมก อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้

ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เร่ือง ขออนุมัติร้ือถอนอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลป่าโมก อําเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง หมายเลขทะเบียนทรัพย์สิน 06097,17 0006 ขนาด กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร
ขนาดพ้ืนที่ 450 ตารางเมตร เป็นโรงเรือนไม้ จํานวน 1 หลัง ก่อสร้างเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2517
วงเงินงบประมาณ 50,000.-บาท เดิมให้ประชาชนเช่าโดยเก็บเงินเช่าเป็นรายเดือนและรายวัน แต่ปัจจุบัน
มิได้ใช้ประโยชน์ใดๆ เพื่อท่ีจะนําพื้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาลฯ เพื่อทําการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย จึง
จําเป็นต้องร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว

แต่เน่ืองจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มิได้บัญญัติแนวทางเป็นการเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติชัดเจนในแนวทางการ
ร้ือถอนสิ่งก่อสร้าง ซ่ึงตามมาตรา 122 วรรคหน่ึง กําหนดว่า “ให้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2549 และบรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2549 แล้วแต่กรณี รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือบริหารพัสดุของ
หน่วยงานรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ีจนกว่าจะมีกฎกระทรวง
ระเบียบหรือประกาศในเร่ืองน้ันๆ ตามพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ” เม่ือพิจารณาตามมาตราดังกล่าว
ดังน้ัน บทบัญญัติใดที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กําหนดไว้ เห็นควรใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2558

ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทท่ีดินหรือ
ส่ิงก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน

ดังนั้น การร้ือถอนพัสดุประเภทที่ดินหรือส่ิงก่อสร้างของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความ.../๑๐



๑๐

ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์

(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมาน้ี มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ

พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมพันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สําหรับเรื่องการรื้อถอนตลาดผมไม่ได้ติดใจอะไรเพราะจะนําไปใช้ทําระบบบําบัดน้ําเสีย แต่เราเคยนําเร่ืองน้ี
เข้าท่ีประชุมสภาแล้วคร้ังหน่ึงซ่ึงฝ่ายบริหารเสนอมาว่าจะให้เช่า ซ่ึงในขณะท่ีเรายังไม่ได้รื้อ เรายังให้เขาเช่า
อยู่หรือไม่ หรือว่าจะให้เช่าเพ่ือรอเวลาที่จะรื้อนํามาใช้ทําระบบบําบัดนํ้าเสีย ผมขอทราบเร่ืองนี้ ขอบคุณครับ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายก ฯ ครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน คร้ังท่ีแล้วการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ท่ีกระผมเสนอขอให้ประชาชนมาเช่าพื้นท่ี
บริเวณดังกล่าวมาแล้ว น้ัน ขอเรียนว่าเป็นคนละตอนกันอันนั้นเราให้เขาเช่าบางส่วน ไม่ได้ให้เช่าท้ังหมด
ของพ้ืนท่ีตรงนี้ ส่วนสัญญาเช่าตอนน้ีเรายังไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากเรามีโครงการจะทําบ่อบําบัดน้ําเสีย ถ้า
เราเซ็นสัญญาให้ประชาชนเช่าในระยะเวลา 1 ปี เป็นข้อผูกมัดใน 1 ปีเราจะทําอะไรไม่ได้ ผมเลยยกเว้น
สัญญาไว้ก่อน แต่ถ้าเรากําหนดพ้ืนท่ีชัดเจน เราก็จะเรียกผู้เช่ามาทําสัญญา เพราะถ้าเราให้เขาเช่าไปแล้ว
หากมีการก่อสร้างแล้วมาทับพ้ืนท่ีท่ีเขาเช่าอยู่ มันเป็นการลําบากท่ีเราจะให้เขารื้อออก เราจึงขอกําหนด
พ้ืนท่ีให้ชัดเจนแล้วเรียกเขาเข้ามาทําสัญญา ซ่ึงในเวลาน้ีเขาก็ยังไม่ได้ทําสัญญาเช่ากับเรา เพียงแต่เราขอ
อนุมัติสภาเพ่ือให้เขาเช่า แต่เรายังไม่ได้ดําเนินการในเรื่องสัญญาเช่า ท่ีเรียนมาคือกลัวปัญหาทับซ้อนว่า ถ้า
เราให้เขาเช่าแล้ว และเรามีความจําเป็นท่ีจะใช้พ้ืนท่ีตรงน้ัน กินไปในพ้ืนท่ีท่ีเขาเช่า 1 เมตร หรือ 2 เมตร ก็
จะเกิดปัญหาเพราะเขาจะอ้างว่าเขาเช่าแล้ว ผมเลยชะลอเรื่องน้ีและจะดําเนินการให้จบ และยังเกิดปัญหา
ต่ออีกว่า เวลาเช่าแล้ว เวลารื้อโรงเรือนเสร็จ เราก็จะทําบ่อบําบัดใต้ดิน ประชาชนถามว่า มันจะเหม็นไหม
ขอเรียนว่า เราเตรียมพ้ืนท่ีให้เขาก่อน ส่วนวิธีการดําเนินการเราต้องไปตรวจสอบสถานท่ีจริงว่า ทําแล้ว
ประชาชนเราเดือดร้อนไหม มีกล่ินหรือไม่ และเราจะติดต่อบริษัทท่ีเขาทําเรื่องนี้ ว่าเราจะขอดูสถานท่ีจริงท่ี
เขาทําไปแล้ว ถ้าเกิดมีปัญหา เราก็ต้องดูวิธีการแก้ไขว่าเขาจะทําอย่างไรให้เราเบ็ดเสร็จ ถ้าสร้างแล้ว
ประชาชนเขามีปัญหารบกวน กล่ินเหม็น เราก็ต้องแก้ปัญหา แต่เราจะแก้ปัญหาก่อนลงมือทํา อันนั้นเป็น
อีกข้ันตอนหน่ึง อันนี้เราขอรื้อเพ่ือจะเตรียมพ้ืนท่ีทําบ่อบําบัดน้ําเสียท่ีเราจะดําเนินการต่อไป ขอเรียนให้
ทราบ ขอบคุณครับ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือซักถามอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุม นะครับ

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้รื้อถอนอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลป่าโมก อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม กรุณาออกเสียงยกมือ (อนุมัติ 10 เสียง)

สมาชิกไม่อนุมัติ ไม่มีนะครับ
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้รื้อถอนอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลป่าโมก อําเภอป่าโมก จังหวัด

อ่างทอง ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
4.4 เร่ือง ขออนุมัต.ิ../11
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4.4 เร่ือง ขออนุมัติใช้เงินสะสมของเทศบาล เพ่ือจัดทําโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาธารณะ
ในเขตเทศบาลตําบลป่าโมก ท่ีชํารุดเสียหาย จํานวน 3 โครงการ (กองช่าง)

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เร่ือง ขออนุมัติใช้เงินสะสมเทศบาล เพ่ือจัดทําโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลป่าโมกท่ีชํารุดเสียหาย เน่ืองจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทําให้ประ
ประชานผู้ใช้เส้นทางสัญจร ไป-มา ไม่ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลป่าโมก
จํานวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต) ถนนวัด
แสนสุข-ท่าซุง

- งานปูแอสฟัลท์คอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้างประมาณ 4.00-4.50 เมตร
ยาวประมาณ 255.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,116.00 ตารางเมตร

แบบเลขท่ี ช 3/2565 งบประมาณ 405,000 บาท (ส่ีแสนห้าพันบาทถ้วน )
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต)

ถนนนรสีห์ดําเนิน
- งานปูแอสฟัลท์คอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง ประมาณ 4.00 เมตร ยาว

ประมาณ 43.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร
แบบเลขท่ี ช 4/2565 งบประมาณ 62,400 บาท (หกหม่ืนสองพันส่ีร้อยบาทถ้วน)
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต)

ซอยป่าโมกราษฎร์บํารุง 2/5
- งานปูแอสฟัลท์คอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาว

ประมาณ 106.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 318.00 ตารางเมตร
แบบเลขท่ี ช 5/2565 งบประมาณ 116,800 บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหกพันแปดร้อย

บาทถ้วน )
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 584,200 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเสนอมาพร้อมนี้
โดยยอดเงินสะสมของเทศบาลตําบลป่าโมก ซ่ึงสามารถนําไปใช้จ่ายได้ ตามรายงานงบ

แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ของกองคลังท่ีแนบ
ฉะน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไข
ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเกี่ยว
กับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูน รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด

(2)ได้ส่งเงินสมทบ .../12



12

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนินการ
ก่อหน้ีผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ให้การใช้จ่ายเงินสะสมน้ันเป็นอันพับไป

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจํา และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์

(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมาน้ี มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายบํารุง แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายบํารุง แย้มนิยม
ผมเห็นด้วยกับคณะผู้บริหารของเทศบาลกับการท่ีจะนําเงินสะสมของเทศบาลออกมาใช้ เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล เพราะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า เงินพัฒนาของเทศบาลเราไม่เพียงพอ
กับการพัฒนาในด้านสาธารณูปโภค ในเม่ือจําเป็นท่ีจะต้องนําเงินสะสมออกมาใช้เพ่ือประโยชน์กับพี่น้อง
ของเรา ผมก็เห็นดีด้วยกับโครงการของท่านผู้บริหารครับ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือซักถามอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุม นะครับ

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้เงินสะสมของเทศบาล เพ่ือจัดทําโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาธารณะ
ในเขตเทศบาลตําบลป่าโมก ที่ชํารุดเสียหาย จํานวน 3 โครงการ ของหน่วยงานกองช่าง กรุณาออกเสียงยกมือ
(อนุมัติ ๑๐ เสียง)

สมาชิกไม่อนุมัติ ไม่มีนะครับ
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมของเทศบาล เพื่อจัดทําโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน

สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลป่าโมก ท่ีชํารุดเสียหาย จํานวน 3 โครงการ ของหน่วยงานกองช่าง
4.5 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสมของเทศบาล เพื่อปรับปรุงระบบท่อเมนจ่ายนํ้าประปา

(กิจการประปา)
นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้

ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสมของเทศบาล เพ่ือปรับปรุงระบบท่อเมนจ่าย
นํ้าประปา ซ่ึงระบบท่อเมนประปาเดิมเป็นท่อ PVC และท่อเหล็ก จะเปล่ียนเป็นท่อ PE และท่อ ST ซ่ึง
ระบบประปาของเทศบาลได้ถูกใช้งานมาเป็นเวลานานทําให้ระบบท่อเมนประปาชํารุดเสียหายต้องซ่อมแซม
อยู่ตลอดเวลา และใช้งบประมาณในการซ่อมแซมท่อเมนในแต่ละเดือนจํานวนมากและเพ่ือเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ.../๑๓



๑๓

ประสิทธิภาพของระบบจ่ายน้ําประปาในการให้บริการประชาชนให้เพียงพอต่อผู้ใช้น้ําท่ีเพ่ิมขึ้นในบริเวณหมู่
ท่ี 5 และ 6 ตําบลบางปลากด ประกอบกับนายกเทศมนตรีฯมีนโยบายในการท่ีจะปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีมีมาตรฐานและเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาล

เนื่องจากรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการท่ีต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2565 ของกิจการประปามีไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติใช้เงินสะสมจากเทศบาลตําบลป่าโมก เพ่ือปรับปรุง
ท่อเมนจ่ายน้ําประปา เทศบาลตําบลป่าโมก จํานวน 11,100,000 บาท ( สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตาม
แบบและประมาณราคาท่ี ปป1/2565 โดยยอดเงินสะสมของเทศบาลตําบลป่าโมก ซึ่งสามารถนําไปใช้
จ่ายได้ ตามรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2564

ฉะนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2548 ข้อ
89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้

( 1 ) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ
กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด

( 2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว

( 3 ) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมน้ันเป็นอันพับไป

ท้ังน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจํา
และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพใน
ระยะยาว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์

(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอมาน้ี มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ ผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขออนุญาตนําเรียนในส่วนของเงินสะสม
ของเทศบาลเราก็ขอให้ผู้บริหารได้ชี้แจงโครงการต่างๆ ท่ีเบิกจ่ายจากเงินสะสมไปเหลือเท่าไหร่ก็ขอให้ช้ีแจง
ในการประชุมสมัยหน้าก็ได้ครับ เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบครับ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านบํารุงฯ ครับ
นายบํารุง.../๑๔



๑๔

นายบํารุง แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาล การพัฒนาวางท่อในฝ่ังตําบลบางปลากด ซ่ึงในขณะน้ี
แถบฝ่ังตําบลบางปลากด หมู่ ๕ และหมู่ท่ี ๖ ชุมชน ๘ ,๙,๑๐ เป็นเมืองท่ีกําลังจะโต พัฒนาขึ้นจะสังเกตได้
ว่า หมู่บ้านจัดสรรก็ขึ้นมาหลากหลาย อาคารพาณิชย์ก็ขึ้นมามากมาย เป็นการคิดท่ีถูกต้องแล้วท่ีเราจะต้อง
ขยายเมือง คือ การวางท่อเป็นการวางเพื่อรับการขยายเมืองของโครงการต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตผม
สังเกตว่า ถ้าเรามีแท็งก์นํ้าอยู่แห่งเดียวท่ีวัดแจ้งท่ีเดียว อนาคตจะเพียงพอหรือไม่ และนํ้าท่ีจะส่งให้บริการ
กับชาวบ้านจะพอไหม ในขณะน้ีผมพอทราบข่าวว่ามีผู้ใช้นํ้าประปาของเราเพียง ๙๐๐ กว่าราย กับ ณ
ปัจจุบันน้ี ในอนาคตอาจจะต้องมากกว่าจากการเติบโตของเมือง ก็ขอให้เล็งเห็นถึงอนาคตเราจะมีแท็งก์น้ํา
เพ่ิมตรงไหนอีกหรือไม่กับการให้บริการพ่ีน้องประชาชนฝ่ังตําบลบางปลากด ขอบคุณครับ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือซักถามอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุม นะครับ

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้เงินสะสมของเทศบาล เพ่ือปรับปรุงระบบท่อเมนจ่ายนํ้าประปา ของ
กิจการประปา กรุณาออกเสียงยกมือ (อนุมัติ ๑๐ เสียง)

สมาชิกไม่อนุมัติ ไม่มีนะครับ
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมของเทศบาล เพื่อปรับปรุงระบบท่อเมนจ่ายนํ้าประปา

ของกิจการประปา
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อื่น ๆ

5.1 เรื่อง ตอบข้อซักถามของสมาชิกในการประชุมครั้งท่ีแล้ว
นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักด์ิ ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรมีีอะไรจะช้ีแจงเพ่ิมเติม

หรือไม่ (ไม่ม)ี นะครับ
ท่ีประชมุ รับทราบ
5.2 เรื่อง ข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล
นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกครับ
นายบํารุง แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาล จากการประชุมคร้ังท่ีแล้วผมยังไม่ได้รับคําตอบการท่ี

พ่ีน้องประชาชนชุมชน 8,9 ท่ีมีส่วนท่ีจะได้ผลประโยชน์จากหนองปลาดุกหรือหนองกระจับหลังวัดแจ้ง จาก
การท่ีมีบุคคลภายนอกมาเช่าพ้ืนท่ีทําภาคเกษตรโดยเขาปกครองพื้นท่ีตรงน้ันไปเสียส่วนใหญ่ เขาปลูกสร้าง
เหมือนเป็นท่ีดินของตนเอง ผมเคยถามว่าเขาเช่ากับเทศบาลด้วยระบบใด ระยะเวลาเท่าใดครับ

นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ เร่ืองที่ดินหนองปลาดุก เมื่อประมาณ 10 วันที่ผ่านมา ผมพบกับคนที่ทํานาบริเวณหนองปลาดุก
เขาเป็นคนรํามะสัก (โพธ์ิทอง) ผมได้สอบถามและพูดคุย ผมถามว่าปลาในบ่อสาธารณะ ชาวบ้านเขามาจับ
ปลาก็อย่าไปหวงเขา เขาตอบมาว่า ปลาเขาไม่หวงแต่ของเขาหาย ผมก็พยักหน้าตอบเขาไป ตอนน้ีผมกําลัง
ตรวจสอบว่าหากเป็นพ้ืนท่ีของเทศบาลจะดําเนินการให้เขาร้ือถอนบ้านท่ีปลูกโดยรอบ เร่ืองการเช่าท่ีกับ
เทศบาลน้ัน หนองปลาดุก ไม่ได้ให้เช่า แต่เขาเช่าข้างๆ พ้ืนท่ีหนองปลาดุก ผมบอกว่าปลาก็แบ่งๆ กัน ท่ีเขา
บอกผมเป็นข้อกล่าวอ้างของเขา ผมไม่เช่ือหรอกเพราะพ้ืนท่ีตรงนั้นกว่าจะเดินไปถึงมันไกล ผมก็พยายามจะ
คุยด้วยวิธีการเจรจา และเม่ือสมาชิกร้องขอ ต้ังคําถามมา เด๋ียวผมจะให้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลดําเนินการ
แจ้งให้เขารื้อถอนออกจากท่ีสาธารณะ หากเขาปลูกสร้างก็ให้เขาปลูกในพ้ืนท่ีท่ีเขาเช่าเอง ส่วนปลานั้นก็มี
ทางเข้าหลายทางแต่ต้องเดินผ่านพ้ืนท่ีของเขา ผมพยายามจะคุยกับเขา เขาก็ร้องขอระบายนํ้า นํ้าเขาไม่มี
ทํานา พ้ืนที่ตรงนั้นเป็นพ้ืนที่สาธารณะจะไม่มีอะไรไปปลูกสร้างได้ ถ้าไปปลูกก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตาม
ขั้นตอน ต่อไปครับ

นายพิเศษศักด์ิ .../15



15

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านฉลวยฯ ครับ
นายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้

ทรงเกียรติ ผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมนําข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ
แก้ไขในการพัฒนาผ่านสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้

เร่ืองแรก เร่ืองศูนย์อนามัยฯ วัดแจ้ง ผมได้ดูแลมาตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ดํารงตําแหน่งสมาชิก
สภาเทศบาล ก็ได้เข้าไปตรวจดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ส่ิงที่เทศบาลเราควรแก้ไขปรับปรุงคือห้องน้ําทั้งช้ันล่างและ
ช้ันบน เทศบาลควรปูกระเบื้องและเปล่ียนโถส้วมใหม่จากน่ังยองเป็นแบบชักโครกเพื่ออํานวยความสะดวกให้
กับผู้สูงอายุที่มาใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการห้องน้ํา

เร่ืองท่ีสอง ผมเป็นห่วงเรื่องคันกั้นน้ําของชุมชนย่อยท่ี 8 และชุมชนย่อยท่ี 9 ท่ีเทศบาลได้รับความ
อนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองท่ีนํารถแบคโฮมาช่วยปรับปรุงพื้นท่ีถนน นําต้นไม้ส่ิงกีด
ขวางออกเรียบร้อยแล้ว และมีบางส่วนที่ต้องแก้ไขจึงอยากขอให้เทศบาลช่วยรีบเร่งทําการเสริมคันเสียแต่เนิ่นๆ
ไม่ควรจะรอเวลานาน เด๋ียวก็เข้าฤดูฝนจะเป็นอุปสรรคในการขนย้ายวัสดุไปเสริมคันหากทําใกล้ฤดูน้ําหลาก
ถนนก็จะไม่แน่น ทุกฤดูกาลนํ้าหลาก ผมกับท่านบํารุงฯ ก็จะมากับพ่ีน้องท้ังสองชุมชนกับปัญหาอุปสรรค
มากมายท้ังชุมชน ๘ และ๙ ก็จะมีปัญหาให้แก้ไขโดยตลอดเป็นภาระท่ีเราต้องช่วยชุมชน จึงขอฝากเทศบาล
ช่วยเสริมคันอย่างน้อยความสูงควร ๕๐ เซนข้ึนไปจากระดับนํ้าคร้ังท่ีแล้ว ปัญหาก็จะลดน้อยลง สําหรับ
งบประมาณเราไม่สามารถจะรอจากจังหวัดได้เราก็ควรรีบตั้งงบประมาณเพ่ือเสริมคันดินอย่างเร่งด่วน ด้วย
ความห่วงใยจากชุมชน ๘ และ ๙ ครับ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรณกรฯ ครับ
พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และท่าน

สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมพันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๒ ผมเรื่องท่ีจะเสนอแนะ ๓ – ๔ เร่ืองครับ

เร่ืองแรก ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารท่ีได้ให้เกียรติกับสมาชิกในการปรึกษาหารือนอกรอบก่อนท่ี
จะมีการประชุม จะสอบถามว่าใครต้องการอะไรในพ้ืนท่ีท่ีจะดูแลพ่ีน้องประชาชนมาระดมความคิดเห็นกัน

เร่ืองท่ีสอง ตอนน้ีเข้าสู่ภัยแล้งเหตุเพลิงไหม้เกิดอําเภอป่าโมกบ่อยมาก เม่ือปี ๒๕๖๔ ประมาณ ๓
คร้ัง จะมีบางเสด็จ โรงช้างและสายทอง ปี ๒๕๖๕ ก็ชุมชนบ้านน้ําวน ผมขอฝากงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยหากมีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีชํารุดทรุดโทรมหรือมันเก่าก็ขอให้หัวหน้าหน่วยนําเสนอฝ่าย
บริหารหรือสมาชิกเพ่ือจะได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และท่ีจะต้องพร้อมมากท่ีสุดคือบุคลากรในการบรรเทาสาธารณภัย ต้องต่ืนตัวตลอดเวลาเพราะเวลาเกิดเหตุ
เพลิงไหม้มันไม่ได้แจ้งเตือนเราเพราะฉะนั้นบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีต้องพร้อม โดยเฉพาะถ้าเกิดเหตุในเขต
ของเราเองเราจะต้องเป็นแม่งาน จะต้องพร้อมมากกว่าข้างเคียงของเรา ก็ขอให้หัวหน้าหน่วยงานช่วยกําชับ
เจ้าหน้าท่ีผู้อยู่เวรให้เข้มงวด พร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีตลอดเวลาด้วยครับ

เร่ืองท่ีสาม ผมขอขอบคุณวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เพราะเร่ืองน้ีผมเคยคิดว่าผมจะนําเสนอเพราะผม
เป็นกรรมการฝ่ายแผน ว่าจะนําเสนอฝ่ายแผนว่าจะพัฒนาป้ายพระบรมฉายาลักษณะหน้าเทศบาลผมเห็น
ว่าไม่สมพระเกียรติ มันเป็นโครงเหล็กดูแล้วไม่สวยงามเท่าท่ีควร พอดีท่านนายกฯ ได้จัดทําแล้ว ๑ จุด ก็ขอ
ขอบคุณครับ และฝากอีกจุดหนึ่งคือเชิงสะพานขึ้นลงแม่น้ําเจ้าพระยา เป็นโครงเหล็กก็ล้มไปแล้ว ท่านนายกฯ
บอกว่ากําลังจะจัดทํา และขอฝากเพ่ิมอีกหน่ึงจุดคือ บริเวณกําแพงของเราซึ่งเป็นซุ้มน่าจะทําเป็นป้าย
เทศบาลตําบลป่าโมกยินดีต้อนรับ และประดับไฟก็คงใช้งบไม่มาก เพราะเห็นว่าว่างเปล่าไม่ได้ใช้อะไร และ
มีป้ายขวางตรงถนนน่าจะขยับออกไปครับ

เร่ืองสุดท้าย.../๑๖
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เร่ืองสุดท้าย สภาของเราชุดนี้ทํางานมาจะครบปีเดือนหน้าเดือนมีนาคม เพราะฉะนั้นงบประมาณ
ท่ีใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มันก็ก่ํากึ่งเป็นของคนเก่าทําไว้ ชุดใหม่เข้ามาจะทําอะไรก็คงไม่เต็มไม้เต็มมือ
แต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณทุกส่ิงทุกอย่างเข้าสู่สภาเราจะต้องมาบริหารจัดการนําความเจริญมาสู่
เทศบาลของเรา ผมและสมาชิกทุกคนคงน้อมรับฝ่ายบริหารท่ีจะเรียกมาปรึกษาว่าจะทําอะไร ท่านนายกฯ
ก็ให้เกียรติ เพราะการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างท่ีซ้ือก็ขอฝากให้ตรงกับสเปคท่ีได้ผ่านสภาแห่งนี้
เช่น สเปค ๘๐ ก็ต้องได้ ๘๐ จะไปลดไปหย่อนก็คงจะลําบากใจกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเขาจะเซ็นรับวัสดุอุปกรณ์ก็
ขอฝากท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารว่าการจัดซ้ือจัดจ้างก็ขอให้ดําเนินไปด้วยความโปร่งใส ขอบคุณครับ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านรณกรฯ ท่ีได้ให้ข้อคิดและ
ข้อเสนอแนะครับ ขอเชิญท่านบํารุงฯ ครับ

นายบํารุง แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาล จากความเดือดร้อนของพี่น้องอุทกภัยครั้งท่ีแล้วจากฝ่ัง
ตะวันออกของเรา ส่วนมากจะเป็นเขื่อนดิน ปีหนึ่งจะพังและสไลด์ลงไปตามสภาพของดิน ทุกจุดของพ้ืนท่ี
เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามีโครงการท่ีจะทําเขื่อนคอนกรีตท้ังนั้น แต่ระหว่างรอการทําเขื่อนคอนกรีต ผมว่า
มันยาก พ่ีน้องเราพอถึงเวลาจําเป็นเราก็แก้ไขไม่ค่อยทันเพราะพ้ืนท่ีของเรามันกว้าง เข่ือนดินถ้ามีโอกาสจะ
เสริมเติมเต็มหรือทําให้มันแน่นหนาอย่างไรก็ทําได้ตามสภาพของเทศบาลท่ีสามารถรับทําได้ จากการท่ีท่าน
ผู้บริหารได้ติดต่อกับองค์การบริหารจังหวัดนํารถมาเปิดหน้าดิน เราก็เห็นบาดแผลของเขื่อนแต่ละจุดหมดแล้ว
ระหว่างท่ีรอโครงการใหญ่ๆ ผมคิดว่าน่าจะมีโครงการย่อยจากเทศบาลเราไปเสริมเติมเต็มให้กับพี่น้องในเขต
ของฝ่ังตะวันออกท่ีร้ือเขื่อนดินท้ังหมด เราได้ไปบดอัดหรือเพิ่มเสริมเติมเต็ม เรารู้ว่างบพัฒนาเราไม่เพียงพอ
กับการที่จะไปเสริมคันดินตรงนั้น ถ้าจําเป็นที่จะต้องใช้เงินสะสมก็อยากให้ผู้บริหารทําโครงการผ่านสภาของเรา
เราจะได้เห็นและเตรียมพร้อมรับกับอุทกภัยครั้งต่อไป เพ่ือความสบายใจของพี่น้อง ยกตัวอย่างชุมชน ๑๐
เราไม่คาดคิดว่า มันจะเกิด หลังเกิดแล้วพ่ีน้องก็เดือดร้อน ทุกคนไม่อยากรับการเยียวยา ทุกคนอยากได้
ความสุขมากกว่า จากการท่ีเราเห็นผู้บริหารหรือสภาของเราได้ไปเติมฝัน เพ่ือความมั่นใจให้กับพ่ีน้องกับ
อุทกภัยครั้งต่อๆ ไป อยากจะให้ผู้บริหารเล็งเห็นความสําคัญด้วยครับ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอีกไหมครับ
หรือจะแนะนํา ให้ข้อคิด เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธารสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ผมนายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี เรียนท่านสมาชิกเร่ืองเข่ือนแนวคันดินกั้นน้ํา
ชุมชนย่อยท่ี ๘ และ ๙ ซ่ึงความหวังท่ีจะได้เขื่อนถาวรน้ันอีกหลายปี เทศบาลได้ประสานงานกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้นํารถแบคโฮมาเปิดแนวคันดินเพื่อจะดูว่า ความชํารุดเสียหายเป็นอย่างไรก็ได้ดําเนินการ
ไปแล้ว และได้เห็นจุดที่จะต้องซ่อมแซมอีกเป็นจํานวนมาก ผมเลยคิดว่า เร่ืองนี้ถ้าจะให้เทศบาลดําเนินการ
โดยตรงก็คงจะลําบากเพราะ เราไม่มีวิศวกรท่ีจะดําเนินการออกแบบหรือไปตรวจสอบในบริเวณน้ัน ทาง
เทศบาลคิดว่า เรานําเร่ืองน้ีเข้าปรึกษาหารือกับโยธาธิการจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีอํานาจ
มีภาระหน้าท่ีและเครื่องมือดีกว่าเทศบาลเราเขามาดําเนินการ เรากําลังประสานงานอยู่เพ่ือดําเนินการเป็น
ขั้นตอนไป ส่วนจะได้ผลเป็นอย่างไรน้ัน ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ในเดือนพฤษภาคม ผมจะนํามา
เรียนเสนอให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ คิดว่าเดือนพฤษภาคมสรุปได้อย่างไรแล้วคงไม่ช้าเกินไป เพราะ
เรามีเวลาอีก ๓ เดือน เดือนมิถุนายน กรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ซ่ึงน้ําจะมาประมาณช่วงกลางเดือน
กันยายน คิดว่าน่าจะดําเนินการทัน จากขั้นตอนท่ีท่านนําเสนอให้ใช้เงินสะสม ทางเทศบาลเรานั้นพยายาม
จะมองเม็ดเงินท่ีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้เงินสะสมขอเรียนว่า มันไม่ใช่เรื่อง
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ง่ายเพราะข้อกําหนด ๓ ข้อ ท่ีผมได้อ่านไปตอนเสนอญัตติ แต่อันนี้ผมยังมองช่องไม่ออกว่า คันกั้นน้ํา มอง
ว่าประชาชนเขายังไม่เดือดร้อน แต่เขาไม่มองอนาคตหากไม่ทํามันจะเดือดร้อน ก็เลยต้องอาศัยหน่วยงานอื่น
โยธาธิการจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน แต่ถ้าไม่ได้ผมก็จะมานําเรียนให้ท่านสมาชิกรับทราบ
และปรึกษาหารือกันเป็นระยะๆ ว่าเราจะดําเนินการอย่างไร ก็ขอเชิญท่านสมาชิกช่วยดูวิธีการว่าหน่วยงาน
ไหนจะช่วยเราได้บ้าง ไม่ท้ิงไม่ลืม แต่จะพยายามจะทําให้ดีท่ีสุด เซฟเงินของเทศบาลมากท่ีสุด

เร่ืองท่ีสอง เร่ืองภัยแล้ง ตามท่ีท่านรณกร ฯ ได้กล่าวมาแล้วนั้น ขอเรียนว่า หลังจากนํ้าท่วมมา
ผู้บริหารเทศบาลได้มองเห็นว่า นํ้าท่วมมีต้นไม้ตาย แห้งในระยะเวลาต่อมาและเกิดอัคคีภัย ผมก็ขอรถจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดําเนินการทําแนวกันไฟ มีถากถางบางส่วนจากสามแยกท่ีว่าการอําเภอใหม่
มาถึงท่ีว่าการอําเภอเก่า เป็นห่วงประชาชนว่าถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยมาในช่วงน้ันก็จะเดือดร้อน จึงนํารถ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาทําแนวก้ันไฟไว้ตลอดริมแม่นํ้า ก็ได้ดําเนินการไปแล้วเสร็จ ป้องกันไว้ให้แล้ว
บางส่วนครับ

เร่ืองท่ีสาม เร่ืองไฟไหม้บ้านน้ําวน ผมเรียนว่าต้องขอชื่นชมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลป่าโมก ผมรับข่าวมาตอนห้าทุ่มย่ีสิบนาที ประชาชนโทรมาบอกผม ผมโทรไปบอกท่ีดับเพลิง
๖๖๑๑๙๙ ผมบอกว่า ไฟไหม้บ้านนํ้าวนซอย ๓ เขาแจ้งว่ากําลังออกครับ ผมไปถึงหน้างานปรากฏว่ารถของ
เทศบาลเข้าไปครบแล้ว ๓ คัน ดําเนินการต่อสายดับเพลิงอยู่ ๒ คัน อีกคันกําลังเตรียมเทียบท่าเพื่อ
ดําเนินการต่อ ผมต้องขอบคุณพนักงานของเราทุกคนว่า ช่วงระยะเวลาแบบนี้เราทํางานกันแข็งขัน กับ
อบต.ท่ีมาส่งเสริมกําลังให้เรา ทํางานประสานงานกัน ซ่ึงผมบอกตรงๆ ว่า ผมมาเป็นนายกฯ ผมเพิ่งเคยเห็น
คร้ังแรกที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยอําเภอป่าโมกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล หรือ อบต.เขาทํางานประสาน
กันดีมาก คันหนึ่งเข้าไม่ได้ก็ส่งน้ําให้อีกคันหน่ึงเข้าดําเนินการ อันนี้ถือว่าเขาได้ฝึกฝนกันมา ก็ต้องขอขอบคุณ
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิงทุกท่านครับ

เร่ืองท่ีส่ี ป้ายเฉลิมพระเกียรติ ขอเรียนว่า เราดําเนินการทํา คร้ังแรกมีบริษัทมาเสนอประมาณสาม
แสนบาท ทําท่ีเชิงสะพาน ผมดูแล้วว่า ทําไมแพงขนาดน้ันก็เลยพยายามเอาไม้มาทดลองทําท่ีเทศบาลก่อน
ทําตัวอย่างตรงน้ีก่อนว่า เรามีไม้เก่าท่ีเก็บไว้ท่ีดับเพลิงเอามาต่อ ใช้พนักงาน นักการภารโรงของโรงเรียนมา
ช่วยกันทํา ดูว่าทําแล้วเป็นอย่างไร กําลังดําเนินการให้อยู่ ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายท้ังกองช่าง
นักการภารโรง ดับเพลิงมาช่วยกันทํางานครับ

เร่ืองที่ห้า การทํางานนั้นก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกมีความเป็นห่วงผู้บริหาร กลัวจะเพ้ียงพลํ้าไป ให้ทํา
งานโดยโปร่งใส ผมเรียนว่า ถ้าคณะผู้บริหารชุดน้ีท่านสามารถตรวจสอบได้ทุกวินาที เราอาสามาทํางาน เรา
จะทํางานให้เต็มความสามารถ ส่วนเร่ืองความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกวินาทีเลยครับ อย่ามามองว่าตรวจสอบ
แล้วเขาจะมาโมโหเรา เขาจะไม่พอใจเราไม่เป็นไรครับ ท่านตรวจสอบดีกว่า สตง.มาตรวจสอบ ท่าน
ตรวจสอบเรา ท้วงติงเรา ท่านมีปัญหาเราแก้ไขได้ไวข้ึน แต่ถ้าหน่วยงานอ่ืนมาตรวจสอบเรามันจะเสียหาย
มากกว่านั้น ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านช่วยกันมาตรวจสอบผู้บริหารชุดนี้ด้วย ขอบคุณครับ

ท่ีประชมุ รับทราบและรับไปดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ครับ

ขอเชิญครับ (ไม่ม)ี นะครับ เมื่อไม่มีเร่ืองอื่นๆ แล้ว การประชุมสภาเทศบาลได้ดําเนินการมาครบตามระเบียบ
วาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ
ขอปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2565 แต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

เลิกประชุม.../๑๘



๑๘

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑0 น.

(ลงช่ือ) ผู้จดรายงานการประชุม
(นางจิรฐา โชติธนะภัทร)

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

(ลงช่ือ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางลภัสรดา จงแพทย์)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

(ลงช่ือ) เลขานุการสภาเทศบาล
(นางอมรรัตน์ เน้ือจํารูญรัตน์)

ท่ีประชุมสภาเทศบาล มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว
เม่ือวันท่ี พฤษภาคม 256๕

(ลงช่ือ) ประธานสภาเทศบาล
(นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์)



รายงาน

การประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก

สมัยสามัญ สมัยแรก

ประจําปี 2565

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
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