รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2564
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
.......................................
ผู้เข้าประชุม
๑. นายพิเศษศักดิ์
๒. นางสาววราภรณ์
3. นายฉลวย
4. นายธนิต
5. นายบํารุง
.
6. นายพรรษพรสุดใจ
7. นายภิญโญ
8. พันตํารวจโท รณกร
9. นายศรีวิชัย
10. นางสมคิด
11. นางสาวอารมณ์
12. นางอมรรัตน์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุรพร
2. นางสุนันทา
3. นายวิชิต
4. นายปรีชา
5. นางสาวอภิชา
6. นายสุพล
7. นางสาวจีรภาสุขคํา
๘. นายประสงค์
๙. นางจีรนันท์
1๐. นายนิยุตชัย
1๑. นางลภัสรดา
๑๒. นางโสภา

ธัญญะพิเศษศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล
บุญประดับ
รองประธานสภาเทศบาล
กระจ่างจิตร์
สมาชิกสภาเทศบาล
เหลืองเพชราภรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
แย้มนิยม
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เฉลิมกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล
วงศ์ภู่มณี
สมาชิกสภาเทศบาล
สุขสะอาด
สมาชิกสภาเทศบาล
คล้ายสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล.
อัตถานัย
สมาชิกสภาเทศบาล
เนื้อจํารูญรัตน์
เลขานุการสภาเทศบาล
สรณารักษ์
บุญประดับ
ไวทยานุวัตติ
โปตระนันท์
พูลสินธนาพงษ์
เรืองฤทธิ์

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
มะลิเสือ
รก.ผู้อํานวยการกองช่าง
วุ่นวงศ์
ผู้อํานวยการกองคลัง
มหาพรหม
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จงแพทย์
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ศรีโสภา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
(แทน) ผู้อํานวยการกองการศึกษา
13. นายอุทัย
แสสนธิ์
นิติกรชํานาญการ
14. นางจิรฐา
โชติธนะภัทร
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
15. นายอุปถัมภ์เข็มทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน
16. นางวัชรี
จารุตันติกร
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชํานาญงาน
17. นางสาววรวรรณ สิงห์ไพร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เริ่มประชุมเวลา .../๒

2
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นางอมรรัตน์ เนื้อจํารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธาน
สภาเทศบาล ขณะนี้ที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมก ครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลทําหน้าที่ประธานการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
ครบองค์ประชุมแล้ว อยู่ในที่ประชุม 12 ท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2564 ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ
เรื่องที่แรก ผมจะขอความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล ซึ่งการประชุมของเราปีละ
๔ ครั้ง ผมขอให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันทุกท่าน หากใครไม่เข้าประชุมก็ขอให้แจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรมาให้ผมทราบด้วยและให้เห็นความสําคัญของการประชุมสภาเทศบาลด้วยครับ
เรื่องที่สอง วันนี้เราจะมีการเลี้ยงอาหารกลางวัน ขอเชิญสมาชิกทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกันครับ

ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง อื่น ๆ
2.1 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (ตั้งแต่ 1
ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) (สํานักปลัดเทศบาล)
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอรายงานเพื่อที่
ประชุมรับทราบครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (1 ตุลาคม
2563 – 30 กันยายน 2564)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น นั้น
เทศบาลตําบลป่าโมก โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาเทศบาล
ตําบลป่าโมก ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ตั้งแต่
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวให้สภาเทศบาลตําบลป่า
โมกทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
มานี้ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปราย หรือไม่ (ไม่มี) นะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
๒.๒ เรื่อง รายงานผลการ.../๓

๓
2.2 เรื่อง รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่่ามาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (ส่านักปลัดเทศบาล)
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอรายงานเพื่อที่
ประชุมรับทราบครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ เรื่อง รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ํามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาล ตามที่ ค ณะกรรมการการกระจายอํานาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น (ก.ก.ถ.) มี ม ติ เห็ น ชอบเกณฑ์ ชี้ วั ด และการประเมิ น มาตรฐานขั้ น ต่ําการจั ด บริ ก ารสาธารณะ
ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ประจําปี พ.ศ. 2564 และให้นํา เกณฑ์ชี้วัด ของเทศบาล จํานวน 37
เกณฑ์ชี้ วัด ไปใช้ใ นการประเมิ น มาตรฐานการจั ดบริ การสาธารณะ ประจําปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาล
โดยให้เทศบาลตําบลป่าโมกดําเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลฯ โดยให้เทศบาลดําเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองพร้อม ทั้งนําผลการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาเทศบาล
ทราบ นั้น
บัดนี้ เทศบาลตําบลป่าโมก ได้ดําเนินการสํารวจและกรอกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ
ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลป่าโมกผ่านระบบ
ออนไลน์ทางระบบออนไลน์ที่ www.odloc.go.th ตามวิธีที่กําหนดแล้ว จึงขอนําข้อมูลที่ได้รับจากการ
ประเมินตนเองรายงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมา
นี้ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปราย (ไม่ม)ี นะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
2.3 เรื่อง รายงานแผนด่าเนินงานประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ส่านักปลัดเทศบาล)
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอรายงาน
เพื่อที่ประชุมรับทราบครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ เรื่อง รายงานแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยเทศบาลตําบลป่าโมก ได้
ดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามขั้นตอน
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 การจัดทํา
แผนดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบฯ และข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี นั้น
เทศบาลตําบลป่าโมกจึงนําแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าวแจ้ง
ให้สภาเทศบาลตําบลป่าโมกทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้
จึงเรียนมาเพื่อ.../๔

๔
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
มานี้ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปราย หรือไม่ เชิญครับ (ไม่มี) นะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
2.4 เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลต่าบลป่าโมก
(ส่านักปลัดเทศบาล)
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอรายงาน
เพื่อที่ประชุมรับทราบครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของ เทศบาลตําบลป่าโมก ด้วยเทศบาลตําบล
ป่าโมก ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตําบลป่าโมก โดยผ่าน
กระบวนการขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบในการกําหนดทิศทาง
การพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ และนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลป่าโมกได้อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด นั้น
เทศบาลตําบลป่าโมก จึงขอนําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาล
ตําบลป่าโมกดังกล่าว แจ้งให้สภาเทศบาลตําบลป่าโมกทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมบันทึกนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
มานี้ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปราย หรือไม่ เชิญครับ
นายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมอนุญาตสอบถาม
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนวัดแจ้ง-โรงน้ําตาล เนื่องจากเราได้บรรจุไว้จะทําในปี ๒๕๖๘ งบประมาณ
เงินอุดหนุน ๒ ล้านบาท ในส่วนนี้ผมเห็นว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ไหม เพราะถนนท้ายวัดแจ้งจาก
น้ําท่วมหลายสมัยมาแล้วเป็นสิบ ๆ ปี ชํารุดมาก ท่านประธานสภาฯ และผู้บริหารคงได้ผ่านเส้นทางท้ายเมรุ
วัดแจ้งไปโรงน้ําตาล ชํารุดมาก ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทํา และประชาชนเรียกร้อง เราสามารถขับเคลื่อนให้
เร็วกว่านี้ได้หรือไม่ครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ
พันตํารวจโท รณกร .../๕
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พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมพันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ตามที่ทางฝ่าย
บริหารได้เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 – 2570 ผมขอย้อนไปปี ๒๕๖๕ ตามที่ท่านฉลวย ฯ ได้บอกว่า
โครงการทุกโครงการที่กําหนดไว้มีประโยชน์ทุกโครงการเท่าที่ศึกษาดู แต่จะมีประโยชน์มากหรือน้อย เราก็
ต้องมาจัดลําดับความสําคัญก่อน อันไหนเร่งด่วนต้องปรับมาทําก่อน ก็ขอให้ช่วยปรับเปลี่ยนโครงการต่างๆ
ที่จะปฏิบัติ และขอฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารว่า โครงการทุกโครงการต้องมีงบประมาณ ผมขอ ให้
คณะผู้บริหารป้องกันเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น อย่าให้มันเกิดขึ้น ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ
โดยเฉพาะเรื่องเงินทอนช่วยป้องกันอย่าให้มันเกิด เพราะผลประโยชน์จะตกกับประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย ก็ขอให้ช่วยควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบที่เราจะต้องปฏิบัติ ส่วนโครงการอื่นที่มีประโยชน์พวก
ผมยินดีที่จะยกมือสนับสนุนให้ท่านได้ปฏิบัติงานได้ตลอด บางครั้งโครงการที่ผ่านไปแล้ว ปัญหาที่ท่านนายกฯ
ได้เรียนครั้งที่แล้ว เช่น สัญญาณไฟกระพริบ กรมทางยังไม่อนุญาต อาจจะล่าช้า แต่บางอย่างที่ผ่านสภานี้
ไปแล้วก็ขอให้เร่งดําเนินการ เสาธงก็เห็นฐานธงขึ้นแล้วก็เร่งดําเนินการ เพราะจะมีโครงการที่ซ้อนกันเข้ามา
จะไม่รู้อันไหนก่อนอันไหนหลัง หากไม่ติดอะไรก็เร่งให้มันเสร็จสิ้น
ประตูทางเข้าทางออกที่เสนอผ่าน
โครงการไปแล้วก็ขอให้ทําเป็นรูปธรรมโดยเร็วด้วย ขอบคุณครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติม หรือจะให้ข้อแนะนําอีกไหม เชิญครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ ตอบข้อเสนอแนะของท่านฉลวยฯ โครงการถนนจากวัดแจ้งถึงโรงน้ําตาล เมื่อสองวันที่แล้วผม
ได้ไปดูมา ก็คิดว่า อย่างช้าน่าจะเป็นต้นปี ๒๕๖๖ เพราะอาจจะต้องใช้เงินเหลือจ่ายเข้าไปดําเนินการ แต่
คงคิดว่าไม่ซ่อมตลอดทั้งเส้น เพราะมีข้อเสียหายเป็นช่วงๆ เราอาจจะใช้วิธีซ่อมในส่วนจําเป็น ตรงไหนที่พัง
เราก็ตัดซ่อมในส่วนนั้น เพราะมีถนนอีกหลายเส้นที่ต้องซ่อมแซมในช่วงหลังจากน้ําลด ก็ขอเรียนว่าคง
จะต้องใช้งบประมาณเป็นเงินเหลือจ่ายในปี ๒๕๖๕ และไปเริ่มดําเนินการหลังปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้ว
หรือถ้าเป็นไปได้ก่อน ผมจะขอศึกษาดูว่าจะเร่งได้ในช่วงไหน ก็คิดว่าไม่น่าจะถึงปี ๒๕๖๘ แต่ความจําเป็น
จริง ๆ ที่ทางคณะผู้บริหารดําเนินการเร่งด่วน คือสํารวจแนวคันกั้นน้ํา ตรงไหนที่มันต่ํา ตรงไหนที่จะแก้ไข
ปรับปรุงให้กว้างและสูงได้จะเร่งดําเนินการในส่วนนั้นให้เร็ว เพราะช่วงนี้เป็นโอกาสที่เราจะเข้าไปดําเนินการ
ในพื้นที่ของประชาชน เราไม่ได้ฉวยโอกาส แต่เราใช้โอกาสที่ประชาชนเขาอนุญาตในช่วงนี้ก็ขอให้ท่าน
สมาชิกช่วยนําแบบฟอร์มที่เทศบาลทําไว้ ช่วยนําไปให้กับประชาชนเซ็นอนุญาตให้เราเข้าไปดําเนินการใน
พื้นที่ได้ ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง การดําเนินงานจะได้รวดเร็วขึ้น ก็ขอฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ
ช่วยดูแลและให้ประชาชนเซ็นอนุญาตให้กับทางเทศบาล เทศบาลจะได้จัดงบประมาณลงไปดําเนินงานได้
เร็วขึ้น แต่ถ้าจัดงบประมาณลงไปแล้ว ทําไม่ได้ ต้องโดยตัดบางส่วน อันนั้นคือปัญหา ส่วนอีกโครงการหนึ่งที่
เร่งด่วนเพราะเป็นปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค คือเรื่องน้ําประปาฝั่งวัดแจ้ง ซึ่งเทศบาลได้จ้าง
บริษัทดําเนินการออกแบบสํารวจแล้ว คิดว่าในต้นปี ๒๕๖๕ จะได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างประปาจากวัดแจ้ง
ถึงปากคลองบ้านสาย ส่วนจากวัดแจ้งขึ้นไปทางคลองข่อยจะเป็นในช่วงปีต่อไปจะดําเนินการ ส่วนของท่าน
รณกร ฯ เสนอชี้แนะว่า ให้จัดลําดับความสําคัญก่อน-หลัง คณะผู้บริหารน้อมรับ แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกมี
เวลานัดประชุมปรึกษาหารือกันว่า ท่านมีความต้องการจะให้ทําอะไร สัก ๑ เดือน หรือ ๒ เดือนครั้งหนึ่ง
มานั่งคุยกันและมาตกลงกันว่า อันไหนสมควรทําก่อน อันไหนสมควรชะลอได้ บางครั้งท่านสมาชิกทุกท่าน
อยู่ใกล้กับประชาชน ประชาชนคือหัวใจของเรา เราต้องเอาใจประชาชนมา บางท่านรับมาก็มานั่งปรึกษา
หารือกันว่า .../๖
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หารือกันก่อนว่า อันนี้ต้องเร่งทํา อันนี้ชะลอไปก่อนสักเดือนหรือสองเดือนแล้วค่อยทํา ช่วยกรุณามาประชุม
ปรึกษาหารือกัน ส่วนเรื่องรั้ว ประตู เสาธง พอดีเป็นเรื่องของการจัดทํางบประมาณผ่านสภาไปแล้ว มัน
เป็นเงินที่ต้องกันจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นการกันเงินจากปีงบประมาณที่ผ่านมานั้น เจ้าหน้าที่
ต้องทําตามขั้นตอน ไม่ใช่เรากันวันที่ ๓๐ กันยายน แล้ววันที่ ๑ ตุลาคม ทําได้เลย มันจะมีระเบียบมีขั้นตอน
ว่า จะต้องปิดงบประมาณให้จบก่อน ต้องสรุปตัวเลขให้ได้ก่อน แล้วถึงเริ่มเปิดใช้ปีงบประมาณที่เรากัน
เอาไว้ จริงๆ ผมอยากทําให้เสร็จวันนี้ พรุ่งนี้ แต่ติดปัญหาเรื่องระเบียบ แต่เมื่อระเบียบเดินมาแล้วก็จะ
พยายามเร่งให้เร็วที่สุด ก็พยายามบอกเจ้าหน้าที่ทุกท่านว่า ก่อนปีใหม่ต้องเสร็จนะ ก็ขอแจ้งให้ท่านสมาชิก
ได้รับทราบ ขอบคุณครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ (ไม่ม)ี
ที่ประชุม
รับทราบ
2.5 เรื่อง ตอบข้อซักถามของสมาชิกในการประชุมครั้งที่แล้ว
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน คําถามครั้งที่แล้ว ผมได้ตอบไปแล้ว วันนี้ก็ต้องการให้สมาชิกได้ถาม ถ้าสงสัยหรือได้ยิน
จากประชาชนเขาสงสัยว่า ผู้บริหารทําอะไรกันอยู่ ทําไมไปทําอะไรตรงนี้ ไปตีเส้นทําอะไร ช่วยถาม ผมจะ
ได้ชี้แจง แต่เรียนว่าวันที่ ๑ ธันวาคม ทางแขวงการทางอ่างทองจะจัดทําประชาคมที่ศาลาประชาคม
เกี่ยวกับเรื่อง ฟุตบาทริมทางหลวงหมายเลข ๓ จากสะพาน แต่ระยะทางเขาไม่ได้แจ้งมา โครงการจะมีการ
วางท่อระบายน้ําแล้วทําฟุตบาทจากทางแยกเข้าโรงพยาบาลไปถึงปั๊ม ปตท. คิดว่าน่าจะสุดเขตเทศบาลไป
ถึงปั๊ม PT จะทําประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพราะเขามองว่า ตรงนี้ประชาชนในตลาด
ได้ประโยชน์ จะได้เดินทางไปปั๊ม ปตท.ได้ เพราะมีฟุตบาทเดิน ไม่ต้องเดินบนผิวจราจร เขาได้งบประมาณ
มา ๕๐ ล้านบาท เขามาคุยและเสนอแนะว่าต้องทําประชาคม แต่ผมในเมื่อทําประชาคมแล้ว ผมเลยถือ
โอกาสทําประชาคมเกี่ยวกับเรื่องถนนเทศบาล ๓ ถนนเทศบาล ๓ มีผิวจราจรประมาณ ๑๐-๑๒ เมตร เรา
อนุญาตผ่อนผันให้กับพ่อค้าแม่ค้าขายของบนหรือริมทางสาธารณมาเป็นระยะเวลาชั่วคราว ในกฎหมาย
เขียนว่าชั่วคราว แต่ก็ ๓๐ กว่าปี ผมเลยจะเสนอทําประชาคมให้พี่น้องประชาชนว่า จะขอปรับปรุงผิว
จราจรจากความกว้าง ๑๑ เมตร เหลือ ๗ เมตร เพื่อที่จะกันผิวจราจรเป็นทางสัญจรจริง ๆ ๗ เมตร ส่วนที่
เหลือนั้นก็จะทําเป็นที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้ผ่อนผันในการขายของ แต่การปลูกหรือการใช้ร่มมา
กางมันเกิดความไม่สวยงาม มันเป็นการลักหลั่น พ่อค้ารายไหนมีเงินก็ทําหลังคาสวย พ่อค้ารายไหนเงินน้อย
ก็เอาร่มมากาง ก็เกิดความไม่เจริญหูเจริญตา ก็เลยคิดว่าน่าใช้พื้นที่ตรงนี้ทําอะไรให้มันดีกว่านี้ ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย จะทําหลังคาก็ให้เหมือนกันตลอดทั้งแนว ก็เลยจะทําประชาคมในวันที่ ๑ ก็ขอเชิญท่าน
สมาชิกทุกท่านช่วยกรุณามาร่วมประชาคมที่ศาลาประชาคมในวันที่ ๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถ้าจะเชิญพรรค
พวกหรือพ่อแม่พี่น้องที่ค้าขายในตลาดหรือผู้สัญจรไปมาร่วมประชุมประชาคมด้วย
ก็จะเป็นพระคุณยิ่ง
เพราะการทําประชาคมนั้นเป็นหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถ้าประชาชนไม่เอาด้วยเรา
จะได้ไม่ต้องทํา และหาวิธีอื่นเปลี่ยนทําใหม่ หากประชาชนเห็นด้วยเราก็ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป ก็ขอ
ตอบท่านสมาชิกเท่านี้ ขอบคุณครับ
ที่ประชุม รับทราบ
๒.๖ เรื่องข้อเสนอแนะ.../๗

๗
2.6 เรื่อง ข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ผมต้องการให้ท่านสมาชิกได้เสนอแนะ
เรื่องต่างๆ ที่ท่านสมาชิกได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชน หรือการที่เราไปกั้นน้ําเกิดปัญหาอะไรบ้าง
ตรงจุดไหน เพื่อที่ประชุมจะได้รับทราบ ขอเชิญท่านสมาชิกครับ
นายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขออนุญาตข้อเสนอแนะเสนอ
ต่อสภาอันทรงเกียรติ
ข้อแรก ขอให้เทศบาลดําเนินการแก้ไขถนนชํารุดและไม่สามารถสัญจรไปมาได้ทั้งประชาชน
และภิกษุสงฆ์จะบิณฑบาตช่วงเช้าก็ผ่านไม่ได้ เมื่อเช้าผมได้มีโอกาสขับรถเข้าไปดูความเสียหายของถนนที่
ชุมชนย่อยที่ ๑ จากวัดอัมพวันมา ถนนจะขาดช่วงก่อนถึงโรงอิฐ มอท. ซึ่งมีความกว้างประมาณ ๔ เมตร
เป็นบ่อลึกประมาณ ๓ เมตร แถบเหนือมียางวางอยู่ ๓ เส้น แต่แถบใต้ขึ้นมาไม่มีอะไรเลย ถ้ารถมาก็ล่วงเลย
อันตรายมาก ไม่มีอะไรกีดขวาง ขับรถมาอันตรายถึงชีวิต ไม่ตายก็สาหัส ก็ขอให้เทศบาลเร่งดูความจําเป็น
ในการซ่อมบํารุงถนนขอให้เทศบาลเร่งหาสิ่งกีดขวาง เขียนป้ายช่วงก่อนซ่อมว่าถนนขาดข้างหน้า แล้วรีบ
ซ่อมด่วนเพื่อให้พระสงฆ์และประชาชนได้สัญจร ผมว่าทําอย่างน้อยไม่น่าจะเกิน ๓ วัน ก็น่าจะเสร็จครับ
เรื่องที่สอง ถนนคันคลองส่งชลประทานฝั่งตะวันตก เหนือสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา
ตรงข้ามหน่วยดับเพลิงเทศบาลของเรา ผมได้รับข้อร้องเรียน เมื่อเช้าผมมีโอกาสขับรถมาดู สภาพของถนน
เป็นหลังเต่า มีก้อนอิฐดินเผามาเทผิวถนน บางช่วงแก้ไขเบื้องต้น สําหรับรถใหญ่วิ่งได้ แต่รถมอเตอร์ไซต์
อันตราย อาจพลิกคว่ํา พอดีมีชาวบ้านออกมาดู แกก็โมโห ผมเข้าใจความเดือดร้อน เขาบอกว่าเขากําลังจะ
รวมพลเพื่อไปร้องสื่อ ผมเองในฐานะสมาชิกก็รักเทศบาลตําบลป่าโมก ก็บอกว่าผมจะเอาเรื่องเข้าสภาใน
วันนี้ก่อน งั้นพี่ช่วยผมหน่อยครับผมเดือดร้อนจริง ๆ ผมก็รับปากมา จึงนําเรื่องนี้สู่สภาเพื่อแจ้งให้ผู้บริหาร
เข้าไปดูแล หรือให้กองช่างเข้าไปแก้ไข ถนนเส้นนี้มันค้างคามาตั้งแต่สมัยที่แล้ว ผมเองมีแนวเสนอให้ทําถนน
คอนกรีต หรืออีกทางเลือก ทําเป็นสะพานข้ามเหนือหมู่บ้านของชุมชนนี้ครับ เพียงแต่เทศบาลจะเลือกแบบ
ไหนที่ประหยัดที่สุด ที่เป็นประโยชน์ เพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลเรา ผมขอเสนอตามนี้ครับ
เรื่องที่สาม ปัญหานี้ผมเคยเสนอในสภาอันทรงเกียรติเมื่อสมัยที่แล้ว หลาย ๆ ท่านก็เสนอ
ซ้ําซ้อน เรื่อง ขออนุญาตให้ทําคลองบางปลากดถึงประตูน้ํา ถ้าเราพลิกผันเทแบบตลาดสิงห์บุรี ก็ขอให้ไปดู
แบบ และอีกที่ก็ที่บางปะหัน ก็ให้ผู้บริหารศึกษาข้อมูลเรื่องการขออนุญาตกับชลประทาน ทําได้ เนื้อที่
สามารถทําการเปิดทําความสะอาดได้ในคลอง เราจะได้เนื้อที่เพิ่มอีกเยอะ จัดตลาดนัดได้ จอดรถได้ ปัญหา
การจราจรในตลาดก็จะดีขึ้น ก็ขอนําเสนอไว้พิจารณาด้วย ขอบคุณครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอแนะอะไรอีกไหมครับ
เชิญครับ
พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมพันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ก็ขอเสนอแนะ
ตามที่ท่านนายก ฯ ได้บอกว่า ต้องการความคิดเห็นจากสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านให้มาประชุมหรือมา
เสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ก็เป็นการดีที่ท่านให้เกียรติ
สมาชิก เพราะว่าเราจะได้นําข้อคิดเห็น ทุกวันนี้ที่ผมทําได้คือ ชาวบ้านร้องเรียนมา ผมก็จะมาเขียนคําร้อง
ตามที่ท่านนายกฯ บอก ว่าต้องการไฟฟ้า หรืออะไรต่าง ๆ บางครั้งก็ได้ไวบ้างช้าบ้าง อันนี้เข้าใจเพราะว่า
งานมันไม่ได้มีอย่างเดียว ต้องทําหลายอย่าง ก็ไม่เป็นไร ก็จะติดตามเขียนคําร้องไปเรื่อยๆ ดูว่าคนทํากับคน
เขียนใครจะอึด.../๘
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เขียนใครจะอึดกว่ากัน ครั้งที่ ๑ ไม่ได้ ก็ขอครั้ง ๒ ครั้ง ๒ เงียบ ก็จะขอครั้ง ๓ ต่อไป และผมจะถ่ายเก็บ
เป็นแฟ้ม นาน ๆ ทีถึงครั้ง ๑๐ ก็จะมาเสนอนายกฯ สักครั้งหนึ่ง อันนี้ถ้านายกฯ ต้องการความคิดเห็นไม่
ต้องให้สภาเปิดหรอกครับ ช่วงสภาไม่เปิดท่านนายกฯ ก็เรียกเชิญประชุมได้ พวกเราพร้อมทุกคนครับ มี
เวลาที่จะมาร่วมประชุมและเสนอแนะข้อคิดเห็นว่า ต้องการจะทําอะไรให้เทศบาลของเราเจริญขึ้น หาก
เจริญขึ้นผลพลอยก็จะตกกับนายกฯ ได้ท่านนายกฯ มาแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง มีความเจริญขึ้น เขาเห็น
ทุกสิ่งทุกอย่าง เราทุกคนก็ได้ด้วยกัน ก็เห็นด้วยที่ท่านนายกฯ จะเปิดประชุมเดือนไหนก็ได้ เรียกมาประชุม
สักครั้งหนึ่ง พูดคุยกันใครมีอะไรจะเสนอ จะทําอะไรก็มาเสนอในที่ประชุม แล้วท่านนายกฯ ก็รับทราบไป
อันนี้ดีครับ
เรื่องที่สอง จากเหตุการณ์น้ําท่วม ท่านนายกฯ เคยเจอกันหน้างาน หากมีปัญหาอะไรก็
ถ่ายรูปไว้ เขียนไว้ สําหรับชุมชนย่อยที่ ๗ บ้านหัวกระบือ ด้านหน้าคันกั้นน้ําไม่มีปัญหา ความสูง ความแน่น
หนา ไม่มีปัญหา แต่จะมีปัญหาช่วงตรงเหนือวัดสว่างอารมณ์ จะมีโกรกทรายซ่องไม่มีเขื่อน มันเป็นช่องว่าง
แล้วน้ําจะเข้าก็โวยวายกันว่าน้ําเข้า ตรงนี้จะพัง มันไม่ได้พังแต่เขาเว้นช่องว่างไว้ ทําเป็นโกรกทราย พอน้ํา
สูงเขาไม่ได้อุด ที่เขาอุดแบบเหนือวัดป่าโมกก็ไม่มีปัญหา ก็น่าจะให้เจ้าของบ่อทรายเขารับผิดชอบ เอาดินไป
เทก็ไม่มีปัญหา และปัญหาที่สองด้านหน้า คือ จากวัดสว่างอารมณ์ไปถึงสุดเขตเทศบาลติดกับโผงเผง ท่อ
ระบายน้ํามี ๑๐๐ กว่าท่อ ประโยชน์ผมว่ามันน้อยมาก มันพื้นที่สูง ถ้าฝนตกมันก็จะไหลลงฝั่งตะวันตกซึ่ง
เป็นพื้นที่ราบต่ํา ท่อระบายน้ํามันมากเกินไป เวลาน้ําท่วมปัญหาคือ ต้องมาไล่อุดท่อระบายน้ําทิ้ง มันจะเกิด
ปัญหาเปลืองทรายเปลืองหลายๆ อย่าง ก็อยากจะเสนอให้ว่าให้ปิดบ้าง ให้เหลือสักครึ่งหนึ่ง มันจะได้
น้อยลง เพราะประโยชน์มันน้อยมาก เพราะถนนมันสูง อีกปัญหาหนึ่งคือ ด้านหน้าเป็นถนนกั้น ด้านหลัง
คนปลูกบ้านก็ถมที่สูง เกิดปัญหาเป็นแอ่ง เป็นบ่อพักน้ําในแต่ละช่วง พอน้ําสูงช่วงที่ผ่านมามันจะซึมมาท่วมขัง
ก็โวยวายกันว่าน้ําท่วมบ้านแล้ว ก็จะให้ติดเครื่องดูดน้ํา การติดเครื่องดูดน้ําบางครั้งมันไม่ได้ดูดช่วยทั้งหมู่บ้าน
ช่วยเพียงไม่กี่หลังคาเรือน เราต้องมาระดมความคิดว่าจะทําอย่างไร จะแก้ปัญหาระยะยาว เช่น ที่บ่อเป็น
แอ่งเราต้องทําท่อระบายออก ที่นี้ปัญหาด้านหลังคลองคันส่ง ตั้งแต่ถนนแยกเข้าโรงพักไล่ไปถึงสุดเขต ทาง
ระบายน้ํามันขาดเป็นช่วงเพราะมีประชาชนบางคนไปปลูกบ้านแล้วถมทางเข้าก็ไม่ได้วางท่อหรือวางท่อไม่ได้
ขนาด ท่ออุดตันบ้าง ทําให้น้ําไม่สามารถที่จะไหลตลอด การดูดน้ําก็ต้องดูดเป็นช่วงๆ ท่านนายกฯ ก็ต้องไป
ขุดตรงบ้านชาลี เอาท่อไปวาง ผมอยากจะให้ท่านหากมีเวลาให้ไปทะลวงให้น้ํามันไหลได้ตลอดทั้งแนว เพื่อ
เวลาเราจะดูดน้ําออกจะได้ไม่มีปัญหา จะได้ดูดจุดเดียวได้ ก็เสนอแนะให้ทําแบบนี้ และฝากอีกเรื่องคือ
เรื่องเสียงตามสาย ตอนนี้มันมีปัญหาอย่างชุมชนย่อยที่ ๗ บ้านหัวกระบือ ตอนนี้ประธานชุมชนก็เสียชีวิต
รองประธานก็เสียชีวิตไปแล้ว มีแต่เฉพาะกรรมการ ช่วงน้ําท่วมไม่เคยเห็นหน้าเลย ก็เรียนว่า จะมีการ
คัดเลือกกรรมการ ก็ขอให้เร่งดําเนินการให้ไวหน่อยครับ ผู้สูงอายุจะรับเบี้ยยังชีพ รักษาการประธานก็บอกว่า
อย่ามาแจ้งที่เขานะ เขาไม่มีหน้าที่แล้ว ให้ไปแจ้งกับอีกคนหนึ่ง ทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจะแจ้ง
กับใครก็ลําบาก และเสียงตามสายชุมชนย่อยที่ ๑๐ ชาวบ้านไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเลย เสียงตามสายมี
ความสําคัญมากเพราะเมื่อมีเหตุการณ์อะไรจะได้ประชาสัมพันธ์ได้ทัน ของเทศบาลเราก็ไปไม่ถึง หัวกระบือ
ก็ไปไม่ถึงสุดเขต ชุมชนย่อยที่ ๑๐ จะบอดเลย มันเสียมานานแล้ว ทางวัดพินิจก็จะไม่ได้ยินการประชาสัมพันธ์
จากเทศบาลเลย ก็ขอให้ท่านได้เร่งจัดทําด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอแนะอะไรอีกไหมครับ
เชิญครับ
นายพรรษพร สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ ผมนายพรรษพร สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมมีเรื่องที่จะเสนอแนะ ๒ เรื่องคือ
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เรื่องแรก ผมขอเสนอให้ทําถนนคอนกรีตบริเวณทางเข้าข้างร้านปิ่นโตไปถึงบ้านนาง
ประยูร ปลดเปลื้อง ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียง ท่านได้นําโฉนดมาให้ผมดู พบว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์
ฝากนําเรียนไปยังคณะผู้บริหารด้วยครับ
เรื่องที่สอง ช่วงฤดูน้ํา ผมขอขอบคุณท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารไม่ว่าเป็นส่วนของ
เครื่องสูบน้ํา กระสอบทราย ที่ท่านให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ค่อยให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหา จนผ่านมาได้
ผมในฐานะตัวแทนชาวบ้านต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ครับ
เชิญครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน ผมในฐานะผู้บริหารผมจะขอตอบและรับคําเสนอแนะจากสมาชิกเพื่อไปรวบรวมจะได้
แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ของท่านฉลวย ฯ ที่บอกว่า ให้เร่งดําเนินการแก้ไขถนนทรุดชุมชนย่อยที่ ๑
ถนนขาด เรียนอย่างนี้ครับ ว่า อันนี้เป็นความเสียหายของการเกิดอุทกภัย ผมให้กองช่างไปสํารวจแล้วก็นํา
เรื่องเสนออําเภอเพื่อขอเงินเยียวยาหลังจากน้ําท่วม จะมีเงินเยียวยาเพื่อมาซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ชํารุด
เสียหาย ผมขอย้อนไปอําเภอทําหนังสือถึงเทศบาลให้สํารวจสิ่งที่ชํารุดเสียหายที่เกิดจากหลังน้ําท่วมแล้ว
กําหนดระยะเวลาให้เทศบาล เป็นระยะเวลาที่เทศบาลไม่สามารถสํารวจได้ เนื่องจากน้ํายังลดระดับไม่มาก
ปัญหาที่เกิดก็ยังไม่เกิดให้เห็น พอหลังจากนั้นแล้ว พอเลยระยะเวลากําหนดเราก็มาเห็นความเสียหายก็เร่ง
ทําเรื่องส่งไป ทางจังหวัดบอกว่า เลยระยะเวลากําหนด ทางฝ่ายกองช่างก็มาหาผมว่า มันเลยระยะเวลาแล้ว
ผมบอก ใช่ แต่ในระยะเวลานั้นเราสํารวจไม่ได้เลย เพราะน้ํามันยังลดไม่หมด เราไม่เห็นความเสียหาย ผมก็
เลยโทรหาท่านนายอําเภอฯ บอกท่านปัญหาเกิดแล้วจะทําอย่างไร ท่านนายอําเภอบอกว่า ทําเรื่องมาที่
อําเภอใหม่ ทางอําเภอจะดูแลให้ เรียนตรง ๆ ว่า ที่ท่านฉลวยฯ พูดนั้นถูก ยางมีด้านเหนือ ๓ เส้น จริงๆ
ผมวางไว้ ๒ ข้างๆ ละ ๓ เส้น ตั้งแต่ก่อนน้ํายังไม่ลด แต่ไม่ทราบว่าใครเอาไปไหน เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่
ป้องกันไปวางให้ใหม่ ก็เลยทําให้เกิดปัญหาตอนนี้เทศบาลอยากจะเข้าไปทําด่วน ก็ทําไม่ได้เพราะเราต้อง
รองบประมาณว่าทางส่วนของอําเภอจะจัดสรรให้เราได้ไหม แต่ถ้าวันนี้เขาตอบมาว่าไม่ได้ พรุ่งนี้ดินลงทันที
แต่ตอนนี้เข้าไปทํา แต่ถ้าจังหวัดบอกว่าได้ ขั้นตอนการทํางานของจังหวัดมีอีกเยอะ เทศบาลไม่ยากถ้าความ
เดือดร้อน เรามีเงินอยู่บางส่วนที่เราสามารถใช้เลย ก็กําลังมองว่าเราจะแก้ไขอย่างไร หลังจากประชุมวันนี้
ผมจะตามเรื่องที่อําเภออีกครั้งว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้ว ท่านนายอําเภอบอกว่างบจังหวัดหมดแล้ว แต่จะ
ของบจากผู้ว่าฯ ให้เป็นการส่วนตัว เราอยากจะให้วันนี้เดี๋ยวนี้ แต่ติดขัดปัญหาเรื่องเราของบ ถ้าเราไม่ทํา
เรื่องของบ ตรงนั้นมันเหมือนเราสํารวจไม่จริง ผู้ใหญ่มาเห็นว่าเราไม่ทํางาน เราก็ต้องทํางานให้เห็นว่าเรา
ทํางาน สํารวจไปแล้วส่งให้ท่านแล้ว แต่ท่านจะให้งบเราหรือไม่ แต่ถ้าตอบกลับมาว่า ไม่มีงบเนื่องจากเลย
กําหนดระยะเวลา เราทําได้ทันที
ส่วนเรื่องคันคลองชลประทานนั้น ตรงข้ามกับสถานีดับเพลิง ขอเรียนตรง ๆ ว่า ผมให้กอง
ช่างไปสํารวจมาแล้ว ว่า เราจะเทถนนคอนกรีต เรื่องจะต้องทําไปถึงชลประทานจังหวัดอ่างทอง เพราะเป็น
พื้นที่ควบคุมของชลประทานจังหวัด ก็ต้องขออนุญาตชลประทานจังหวัด ก็มีปัญหาตีกลับมาว่า เราต้องสํารวจ
ออกแบบให้เรียบร้อย แล้วถึงจะทําเรื่องถึงชลประทานจังหวัด ผมติงกับหัวหน้ากองช่างว่า คําว่าแบบถูกต้อง
เรียบร้อย แบบเทศบาลหรือแบบชลประทาน เพราะการทํางานนอกพื้นที่ ชลประทานจะยึดแบบของเขา
เขาไม่ยึดแบบเทศบาล ก็ต้องไปศึกษาสํารวจอีกว่า แบบชลประทานเขาทําแบบไหน ทําอย่างไร ประจวบ
เหมาะปีนี้เกิดน้ําหลาก ในคลองชลประทานปล่อยน้ําขึ้นมาสูง ก็เกิดน้ําข้ามคลองเป็นบางช่วง มีอยู่วันหนึ่งที่
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เราเอากระสอบทรายไปกั้นให้ ก็เลยมานึกอีกทีว่า ให้หัวหน้ากองช่างสํารวจใหม่ ยกระดับความสูงขึ้นอีก คือ
แบบเก่าก็ต้องมาแก้เพราะหากเราทําไป เกิดน้ําหลากมาแบบนี้มันก็ไหลข้ามถนน งั้นเอาใหม่ยกระดับความ
สูงขึ้นไปให้เป็นคันกั้นน้ํา อันนี้กําลังดําเนินการสํารวจอยู่ แต่มีรถเอกชนเข้าไปวิ่งดิน วิ่งอิฐหักไปลง มันเกิด
ความเข้าใจผิดเขาวิ่งไปแล้วเกิดความเสียหาย ประชาชนแจ้งมา แต่ไม่ได้แจ้งกับผม ผมรู้ข่าวมา ผมก็โทรไป
บอกให้ช่วยมาเกรดให้หน่อย แต่เวลานั้นเป็นเวลามืดแล้ว เขาบอกเช้าเดี๋ยวเขามาทําให้ อาจจะล่าช้าไป
พนักงานเราก็พักแล้ว ก็เลยเร่งไปทําให้ตอนเช้า และติดเสาร์-อาทิตย์ ๒ วัน แต่วันนี้ผมถามว่า เราจะเอา
อะไรไปลง ท่านสมาชิกต้องเข้าใจว่า ในเขตพื้นที่ของชลประทาน ถ้าเทศบาลเอาหินคลุกหรือดินลูกรังไปลง
เป็นเรื่องที่ใช้งบประมาณผิด สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเขาจะท้วงติงตลอดว่า เราไปทําในที่เขาได้อย่างไร
ผมก็ต้องไปอาศัยพวกก็คือแขวงการทาง มีวัสดุกองอยู่ใต้สะพานที่เหลือใช้ ก็ไปขอเขามาดําเนินการทําให้
บางครั้งเทศบาลอยากจะทํา แต่เอาเงินเทศบาลทําไม่ได้ ต้องไปอาศัยขอวัสดุจากคนอื่นมาทํา บางครั้งต้อง
ขออนุญาตว่า อาจจะล่าช้าไปเพราะด้วยเหตุผล ด้วยข้อจํากัด อาจจะวันนี้ไม่ได้ ก็ขอเวลาสักวันสองวัน ก็
ช่วยบอกให้กับประชาชนหรือท่านสมาชิกได้ฟังผมแล้วเข้าใจ ก็ช่วยตอบประชาชนด้วยว่า ขอเวลาในการ
ทํางานแต่ก็พยายามจะทําให้ทุกอย่าง
ส่วนเรื่องคลองบางปลากด ขอเรียนว่า เป็นนโยบายหาเสียง คลองใสน้ําสวย คลองบาง
ปลากด มันมีอดีตมาเมื่อ ๒๖ ปีที่แล้วผมเคยคิดจะทํา แต่ตอนนั้นผมไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารก็เลยไม่มีโอกาส
ได้ทํา แต่ถึงปัจจุบันนี้ผมเป็นฝ่ายบริหารก็ยังไม่มีโอกาสได้ทํา เพราะด้วยข้อบังคับ ข้อกําหนดมากมาย คําว่า
คลอง คู หนอง บึง ความรับผิดชอบอยู่ที่ใคร พยายามสอบถามไปหลาย ๆ หน่วยงาน ก็ยังไม่ได้คําตอบว่า
คลองบางปลากด ถ้าดูแลรักษาตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดูแลรักษา แต่สิทธิ์ในคลองใคร
กึ่งกลางคลองมาด้านทิศเหนือชลประทานจังหวัดอ่างทอง กึ่งกลางคลองไปด้านทิศใต้ชลประทานผักไห่ เขา
แบ่งเขตกัน แต่ผมได้ศึกษาต่ออีกว่า คําว่า คลอง หรือแม่น้ําลําคลอง เป็นคลองที่ไม่ได้เกิดการจากขุดเป็น
คลองธรรมชาติ ไม่น่าจะเป็นของชลประทาน น่าจะเป็นของเจ้าท่า เพราะเดิมเป็นคลองที่ไหลจากป่าโมกไป
ผักไห่ เป็นคลองธรรมชาติที่เกิดขึ้นมานานมาก ก็พยายามไปศึกษากับเจ้าท่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ให้
เจ้าหน้าที่ไปท่านปลัดก็ไป นิติกรก็ไป เขาบอกเขากําลังจะค้นเอกสารให้ ถ้าถามว่า ถ้าเราจะทําตรงนั้นแล้ว
ต้องใช้หนี้หลวงก็คือผิด ปัญหาเกิดอยู่ตรงนี้ ผมพยายามจะศึกษาว่าคลองเราจะทําอย่างไร เพราะว่าพูดกัน
มาทุกคนจะเอ่ยสิงห์บุรี บางปะหัน ว่าทําไมเขาทําได้ อันนั้นโดยอํานาจเขาจะมีอะไรผมไม่ทราบ แต่เราจะ
พยายามจะทําให้ได้ แต่ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า คลอง อํานาจในการดูแลรักษาเป็นของ อบจ. แต่สิทธิในคลอง
เป็นของใคร ก็ต้องรอคําตอบ เราเร่งรัดมาตลอด เรื่องคลองบางปลากด ท่านสมาชิกคงเข้าใจนะครับ
ส่วนของ ท่าน รณกร ฯ ผมขอเรียนอย่างนี้ ขอปรึกษาสมาชิกเลยว่า เราจะมาคุยปรึกษา
หารือกัน ถ้าจะรอประชุมสภา ปีหนึ่งเปิดประชุมสมัยสามัญ ๔ ครั้ง อาจจะมีวิสามัญ ๑-๒ ครั้ง ผมขอเรียน
เสนอว่า ถ้าจะมานั่งปรึกษาหารือกันจะขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านปรึกษาหารือทุกเดือน จะกําหนดวันไหน
ของเดือน สัปดาห์แรกของเดือน หรือสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนหรือสัปดาห์สุดท้าย ก็ขอความคิดเห็นด้วยครับ
แต่ถ้ายังไม่ถึงวันนั้นมีเรื่องเร่งด่วนมาเชิญได้เลยไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นก็ได้ครับ
ส่วนเรื่องที่ท่านขอมานั้น เรื่องกระจกทางโค้ง ผมไม่ลืมครับ แต่ด้วยความเข้าใจผิดของผม
เราจะซื้อกระจก เราต้องทําเรื่องเหมือนไฟกระพริบไปติดทางหลวง ผมได้สอบถามหัวหน้าสํานักปลัดแล้วมัน
เป็นวัสดุ สามารถซื้อแล้วติดได้เลย จะเร่งดําเนินการให้ทางแยกโรงก๋วยเตี๋ยว ตรงวัดพินิจฯ
ส่วนลูกระนาดนั้น ขอให้ท่านศึกษาอีกนิดหนึ่ง เพราะทําแล้วบางที่เขาไม่ยอมให้ทํา
ยกตัวอย่าง สี่แยกวัดพายทอง พอทําวันแรกเสียงระงมมาเลย แต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้น เริ่มเงียบลง ก็ขอศึกษา
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หากทําแล้วเราจะโดนอะไร ทําไปแล้วไม่พอใจรื้อออกได้ อย่างวันนี้ก็ไปทําที่โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
เพิ่มขึ้น เพราะว่า เราไปทําคราวที่แล้วทําแค่ครึ่งถนนซ้ายครึ่งถนนขวา ทางโรงเรียนขอมาว่าทําให้เต็ม วันนี้
ก็ไปดําเนินการต่อแล้ว
ส่วนท่อระบายน้่าชุมชนย่อยที่ ๗ ริมเขื่อน ขอเรียนว่า เดิมผมเข้าใจว่าท่อระบายน้ําจะ
เรียบไปตามถนนตามกําแพงตลอดแนว แต่หลังจากน้ําท่วมมาไปเก็บกระสอบทรายตามบ่อแล้ว ไม่ใช่ครับ
ท่อระบายน้ําแต่ละท่อ ทะลุลงไปแม่น้ําทุกเส้น แต่ไม่มีท่อวางตลอดแนว อันนี้คงเป็นเรื่องที่ลําบากเพราะว่า
ท่อที่ลงแม่น้ําเป็นท่อ ๒ นิ้วเล็ก ๆ ท่อไม่ใหญ่ ปริมาณน้ําที่ไหลลงไป ถ้าฝนตกมาก็คงลําบาก แต่พยายามจะ
ดูว่า จะทําอย่างไร ขอเวลาศึกษาโดยจะให้กองช่างไปสํารวจ ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
ส่วนเรื่อง ถนนท่อลอด ท่านรณกร ฯ พูดหมายถึงท่อริมถนนทางหลวง ถนนเส้นนี้ผมเรียน
ท่านสมาชิกว่า เดิมทีเป็นคันคลองชลประทาน เพราะฉะนั้นสิทธิเป็นของชลประทาน แต่ผิวจราจรทางหลวง
ต้องขออนุญาตชลประทานทําผิวจราจร ฉะนั้นถนนเส้นนี้มันจะเป็น ๒ ส่วน โครงสร้างพื้นฐานคือชลประทาน
แต่ผิวจราจรเป็นของกรมทาง ทีแรกผมมองว่าจะให้กรมทางหลวงสํารวจว่าบ้านใครไม่ได้ฝังท่อทางเชื่อมไว้
ก็จะให้ทางหลวงเรียกเจ้าของบ้านมาคุยวางท่อตลอดแนว แต่มองอีกทีไม่ใช่หน้าที่ของทางหลวง ตรงนั้นเป็น
ของชลประทาน ซึ่งชลประทานผมไม่เคยเห็นใครถมถนนเชื่อมคันคลองและฝังท่อสักราย เพราะผมไม่รู้ว่ามี
ข้อกําหนดหรือเปล่า ต้องขอเวลาศึกษาเราจะวางท่อเพื่อให้น้ําไหลไปรวมจุดเดียวกัน เพื่อจะสูบเวลาน้ําท่วม
สอบถามชลประทานกับทางหลวง แต่ถามว่าจะให้เทศบาลไปทํา ต้องทําในสภาวะวิกฤต ปัญหามาแล้วไม่
สูบท่วมแน่ ผมถึงตัดสินใจไปวางท่อแก้ปัญหาในช่วงนั้นให้ได้ แต่ถ้าเวลานี้จะให้ไปขุดวางท่อตามไหล่ทาง
เชื่อมถนน ทําไม่ได้ครับ เพราะเราไม่มีอํานาจ แต่ในช่วงนั้นท่านภิญโญฯ บอกให้ไปทํา อันนั้นอยู่ในช่วง
วิกฤต ไม่ทําวัดน้ําท่วม บ้านเรือนประชาชนน้ําท่วม ผมจึงตัดสินใจทํา
ส่วนเรื่องเสียงตามสายนั้น เท่าที่ทราบมามีชุมชน ๗ ชุมชน ๙ ชุมชน ๑๐ เนื่องจาก
ปัญหาหลายๆ อย่าง ชุมชน ๑๐ ปัญหาเครื่องขายเสียงเสีย ซ่อมแล้วก็ใช้ไม่ได้ ชุมชน ๙ ประธานชุมชน
ไม่ได้เปิด ชุมชน ๗ ประธานชุมชนไม่มี ผมกําลังปรึกษากับท่านปลัดว่า เราจะเปิดให้มีการเลือกประธาน
ชุมชน ผู้บริหารชุมชน คิดว่าประมาณเดือนธันวาคม ไม่ทราบว่าจะทันหรือไม่ แต่วิธีการเลือกนั้นจะมีหลาย
วิธีก็ต้องเชิญสมาชิกมาคุยกันนอกรอบว่า ท่านจะเอาแบบไหนจะเลือกกรรมการชุมชนขึ้นมาก่อนแล้วให้
กรรมการไปเลือกประธาน หรือจะเลือกประธานแล้วประธานไปเลือกกรรมการ กรรมการชุมชนมีได้ไม่น้อย
กว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๙ คน เราต้องมาปรึกษากันว่าจะเอาแบบไหน ผมเรียนต่อไปว่า เนื่องจากชุมชนย่อยที่
๑ ชุมชนย่อยที่ ๒ บ้านเรือนประชากรลดลง แต่ชุมชนย่อยที่ ๓ ประชากรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมีหมู่บ้านมั่นคง
เกิดมาอีก ๑ หมู่บ้าน ทําให้ชุมชนย่อยที่ ๓ มันโตมาก ถ้ามีคณะกรรมการชุดเดียวมันจะดูแลไม่ทั่วถึง ผม
กําลังจะทําประชาพิจารณ์เสนอว่า ให้เอาชุมชนย่อยที่ ๑ กับ ๒ มารวมกัน เป็นชุมชนย่อยที่ ๑ และชุมชน
ย่อยที่ ๓ ฝั่งตลาด เป็นชุมชนย่อยที่ ๒ ฝั่งโรงพยาบาลเป็นชุมชนย่อยที่ ๓ ส่วนชุมชนอื่นเหมือนเดิม แต่ก็
ต้องทําประชาคมให้เรียบร้อยก่อนว่าจะได้หรือไม่ได้ ก็ขอเชิญท่านสมาชิกช่วยแนะนําด้วยว่าถ้าผู้บริหารทํา
แบบนี้จะดีหรือไม่
ส่วนท่านสมาชิกพรรษพร ฯ ถนนคอนกรีตข้างร้านปิ่นโต ผมจะให้กองช่างสํารวจก่อนว่า
เป็นทางสาธารณะหรือไม่ แต่ทางสาธารณะตรงนี้ ผมถามว่า ถ้าทําไปแล้วไปเชื่อมกับใครได้ มีทะลุลงแม่น้ํา
ได้ไหมถ้าทะลุลงแม่น้ําได้ เราทําไปเวลาน้ําท่วม รถจะได้วิ่งไปเสริมคันดินกั้นน้ําได้ครับ แต่ถ้าทางสาธารณะ
ไปติดตรงบ้านเขา มันก็ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดว่าได้หรือไม่ได้ ก็ฝากกองช่างไปสํารวจข้างร้านปิ่นโต ซอยข้างวัด
เขตวัด ถ้าจะไปวันไหนก็โทรหาท่านพรรณพรฯ ได้เลย
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ตามที่ท่านสมาชิกถาม ผมก็ได้ตอบไปหมดแล้ว ก็ขอขอบคุณมากครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ครับ
ขอเชิญครับ (ไม่มี) นะครับ เมื่อไม่มีเรื่องอื่นๆ แล้ว การประชุมสภาเทศบาลได้ดําเนินการมาครบตาม
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน และขอปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2564 แต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
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(นางลภัสรดา จงแพทย์)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
(นางอมรรัตน์ เนื้อจํารูญรัตน์)

เลขานุการสภาเทศบาล

ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว
เมื่อวันที่
กุมภาพันธ์ 2564
(ลงชื่อ)

(นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์)

ประธานสภาเทศบาล
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การประชุมสภาเทศบาลต่าบลป่าโมก
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