รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2564
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
.......................................
ผู้เข้าประชุม
๑. นายพิเศษศักดิ์
ธัญญะพิเศษศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล
๒. นางสาววราภรณ์ บุญประดับ
รองประธานสภาเทศบาล
3. นายฉลวย
กระจ่างจิตร์
สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายธนิต
เหลืองเพชราภรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายบํารุง
แย้มนิยม
สมาชิกสภาเทศบาล
.
6. นายพรรษพรสุดใจ
สมาชิกสภาเทศบาล
7. นายภิญโญ
เฉลิมกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล
8. พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี
สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายศรีวิชัย
สุขสะอาด
สมาชิกสภาเทศบาล
10. นางสมคิด
คล้ายสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล.
11. นางสาวอารมณ์ อัตถานัย
สมาชิกสภาเทศบาล
12. นางอมรรัตน์
เนื้อจํารูญรัตน์
เลขานุการสภาเทศบาล
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุรพร
สรณารักษ์
นายกเทศมนตรี
2. นางสุนันทา
บุญประดับ
รองนายกเทศมนตรี
3. นายวิชิต
ไวทยานุวัตติ
รองนายกเทศมนตรี
4. นายปรีชา
โปตระนันท์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
5. นางสาวอภิชา
พูลสินธนาพงษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
6. นายสุพล
เรืองฤทธิ์
ปลัดเทศบาล
7. นางสาวจีรภาสุขคํา
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
8. นางสาวสุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
9. นายประสงค์
มะลิเสือ
รก.ผู้อํานวยการกองช่าง
10. นางจีรนันท์ วุ่นวงศ์
ผู้อํานวยการกองคลัง
11. นายนิยุตชัย มหาพรหม
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
12. นางลภัสรดา
จงแพทย์
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
13. นายอุทัย
แสสนธิ์
นิติกรชํานาญการ
14. นางจิรฐา
โชติธนะภัทร
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
15. นายอุปถัมภ์เข็มทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน
16. นางวัชรี
จารุตันติกร
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชํานาญงาน
17. นางสาววรวรรณ สิงห์ไพร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม พันตํารวจโท เฉลิมชนม์ สาระถี สารวัตรปราบปรามสถานีตํารวจภูธรป่าโมก
เริ่มประชุมเวลา .../2

2
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นางอมรรัตน์ เนื้อจํารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธาน
สภาเทศบาล ขณะนี้ที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมก ครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทําหน้าที่ประธานการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
ครบองค์ประชุมแล้ว อยู่ในที่ประชุม 12 ท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 4

ประจําปี 2564 ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลตําบลป่าโมกอ่านประกาศของสภาเทศบาล เรื่อง
กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล
นางอมรรัตน์ เนื้อจํารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล
ประกาศสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
เรื่อง กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2564
...................................
อาศัยอํานาจตามความในหมวด 2 ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และโดยมติของ
สภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 2564
จึงประกาศกําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2564 ใน
เดือน พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
พิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์
(นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ)์
ประธานสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ผมขอขอบพระคุณท่านพันตํารวจโท
เฉลิมชนม์ สาระดี สารวัตรปราบปรามสถานีตํารวจภูธรป่าโมก ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการประชุมสภา
เทศบาลของเรา
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
ป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้จัดส่ง
รายงานการประชุมดังกล่าวให้กับสมาชิกทุกท่านล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
(ไม่มี) ถ้าไม่มีผู้ขอแก้ไข ผมจะขอให้สมาชิกรับรองด้วยครับ
สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ขอความกรุณายกมือครับ สมาชิกรับรอง 12 ท่าน
สมาชิกไม่รับรอง .../3
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สมาชิกไม่รับรอง ไม่มีนะครับ
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ในรอบปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
อาศัยความตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
กํากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
เทศบาลตําบลป่าโมก ได้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรีของเทศบาลตําบลป่าโมก ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง
เอกสารดังกล่าวให้สภาเทศบาลตําบลป่าโมกทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลฯ เป็นผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของฝ่ายบริหารในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอ
ผ่านไประเบียบวาระต่อไปนะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
(รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก)
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติ
4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บ่อบาดาลหลังสํานักงาน เทศบาลตําบล
ป่าโมก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บ่อบาดาลหลังสํานักงาน
เทศบาลตําบลป่าโมก จํานวน 1 บ่อ ขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย
เครื่องซับเมอร์ส ขนาด 5.5 แรงม้า พร้อมกล่องควบคุม จากนางบุปผา ขันแข็ง
เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําภายในคลองบางปลากด ทําให้เกิดการไหลเวียนผลักดันและเจือจางน้ํา
เสียออกจากคลองปลากด ไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณข้างเคียงและผู้ที่สัญจรผ่าน
คลองบางปลากด จึงขอมอบให้เทศบาลตําบลป่าโมก ไว้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติด
พัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ
พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมพันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ผมขอสอบถามเรื่อง บ่อบาดาลและที่ดินที่จะโอนมานี้ใช่จุดเดียวกับที่เคยผ่านสภามาแล้วหรือไม่ครับ เพราะใน
นี้เขียนว่า มอบให้เทศบาลตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายก ฯ ครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่องเดิมที่เคยขออนุมัติ
สภาเทศบาล เรื่อง การเจาะบ่อบาดาล เสร็จแล้วคณะผู้บริหารได้ดําเนินการเจาะบ่อบาดาล แต่ติดขัดบาง
ประการจึงไม่ได้ดําเนินการในส่วนที่ขออนุมัติมาใช้ จึงได้ปรึกษาหารือกับเจ้าของที่ขุดบ่อบาดาล เขาเลย
ยินดีที่จะมอบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้นเงินในส่วนที่ขออนุมัติไปนั้นก็ยังอยู่คงเดิมไม่ได้นําเงินใน
ส่วนนั้นมาใช้ครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือซักถามอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม นะครับ
สมาชิกท่านใด.../๓๒
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สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บ่อบาดาลหลังสํานักงาน เทศบาลตําบลป่าโมก
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรุณาออกเสียงยกมือ (เห็นชอบ 11 เสียง)
สมาชิกไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้รับโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บ่อบาดาลหลังสํานักงาน เทศบาลตําบล
ป่าโมก ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.2 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบประกาศการจัดระเบียบพื้นที่ผ่อนผันให้ตั้งวางของขายในถนน
สาธารณะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบประกาศการจัดระเบียบพื้นที่ผ่อนผันให้ตั้งวาง
ของขายในถนนสาธารณะ เพื่อปรับปรุงการจัดระเบียบพื้นที่ผ่อนผันให้ตั้งวางของขายในถนนสาธารณะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทําร่างประกาศฯ ฉบับนี้ มาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตําบลป่าโมกในสมัยประชุมนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ
นายศรีวิชัย สุขสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ การกําหนด
พื้นที่ผ่อนผันนั้น ผ่อนผันกับอะไรครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายก ฯ ครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ เรื่องการผ่อนผันขายของในที่หรือทางสาธารณะ เนื่องจากเทศบาลตําบลป่าโมกไม่มีตลาดสด
รองรับให้กับแม่ค้าที่มาค้าขายในเขตเทศบาล คณะผู้บริหารจึงได้เสนอเรื่องการขอผ่อนผันการขายของในที่
หรือทางสาธารณะมานําเรียนต่อสภาเทศบาล เรื่องการผ่อนผันนั้นเป็นเรื่องที่คณะผู้บริหารชุดเก่าได้ทํามา
โดยตลอด แต่มาในระยะนี้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป ความเจริญเข้ามา ปัญหาการสัญจร รถติดขัด ผมจึงได้
นําเรื่องเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อขอปรับปรุงบางส่วนในการผ่อนผัน ตัวอย่างเช่น การจัดการจราจรใน
ลักษณะวิ่งทางเดียวบางส่วนในถนนบางส่วน เราได้แจกให้ท่านสมาชิกแล้ว ท่านสมาชิกอาจจะสงสัยว่าทําไม
มี ๒ แผ่น แผ่นแรกเราจะจัดรถให้วิ่งจากท่ารถ บขส.มาถึงร้านแว่นทอปเจริญ วิ่งสวนทางกันได้ จากร้าน
แว่นทอปเจริญมาจะวิ่งตรง รถจะวิ่งสวนขึ้นมาไม่ได้ มาถึงคลองบางปลากด และบังคับให้เลี้ยวซ้ายหรือ
เลี้ยวขวา เพื่อให้รถวิ่งเข้าไปในตลาดใต้เก่าและวิ่งย้อนขึ้นไปออกซอยร้านหมอสุรพันธุ์ ออกซอยร้านเจ๊บุญรอด
ขายข้าวมันไก่ อันนี้เป็นแบบที่ ๑ ส่วนแบบที่ ๒ หรือแบบใหม่ รถจะวิ่งมาจากท่ารถ บขส.มาถึงร้านแว่น
ทอปเจริญ แล้วรถจะโดนบังคับให้เลี้ยวซ้ายจะวิ่งตรงมาไม่ได้แล้ว เราจะจัดที่จอดในซอยนั้น เพราะในซอย
นั้นรถจะวิ่งสวนออกมาไม่ได้ และจะบังคับให้เลี้ยวซ้ายและจอดรถเลยแล้วเดินมาซื้อของ เมื่อซื้อของเสร็จ
แล้วก็วิ่งตรงออกไปตรงหน้าร้านพี่บุปผาเลี้ยวซ้ายได้เลี้ยวขวาได้ วิ่งมาทางตลาดใต้มาถึงร้านหมอสุรพันธุ์
เลี้ยวขวาไม่ได้.../33
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เลี้ยวขวาไม่ได้ จะต้องวิ่งตรงไปถึงคลองบางปลากด แล้วบังคับเลี้ยวขวามาทางเทศบาล ประโยชน์ของแบบ
ที่ ๒ ที่ผมมอง คือ จะเข้าได้ ๒ ซอย ซอยร้านเจ๊บุญรอดข้าวมันไก่ และซอยร้านเจี๊ยบซ่อมรถจักรยานยนต์
พอเลี้ยวเข้าไปก็จะจอดรถได้เลย และเดินออกมาซื้อของได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขออนุมัติผ่านสภา ถ้าสภา
เห็นชอบ เราจะนําเรื่องเสนอให้กับกองบังคับการจังหวัดเพื่อพิจารณาต่ออีกขั้นตอนหนึ่ง แต่ตอนนี้เราทํา
แบบถาวรไหม ยังไม่ถาวร เป็นเพียงการทดลองใช้ก่อนว่าเหมะสมหรือไม่ ก็จะเชิญท่านสมาชิกมาปรึกษา
หารือแก้ไขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นเราคือประเด็นที่ ๑ ส่วนประเด็นที่ ๒ นั้นการจัดร้านค้าที่เราตีเส้น ประเด็น
แรกที่ประชาชนสงสัยว่า เส้นสีแดงคืออะไร ที่กองสาธารณสุข ฯ ไปตีเส้นไว้ และทําเครื่องหมายกากบาทคือ
อะไร เรียนท่านสมาชิกว่า เส้นสีแดงเป็นการเว้นช่องว่างให้ร้านค้า ตึกแถว มีทางเข้าออก ในเมื่อเราตีเส้น
กําหนดให้แล้ว ก็จะเชิญร้านค้ามาปรึกษาหารือกันว่า ที่เราตีทางเข้าออกให้เขานั้น จะตกลงตามนี้ไหม หรือ
จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ก็มาปรึกษาหารือกัน ส่วนช่องที่จะตีเส้นให้ขายของบนริมถนนหรือทาง
สาธารณะที่เราอนุญาตให้ขายชั่วคราว จากเดิมเขาจะตีพื้นที่ไว้ ยื่นไปในถนนประมาณ ๑.๗๐ – ๑.๗๕ เมตร
ความยาวขนานหน้าถนนคือช่องละ ๑ เมตร จริง ๆ แล้ว ๑ เมตรก็ยังไม่พอ เพราะที่ท่านนั่งยังเมตรกว่า ผม
เลยคิดว่า เราทําไมไม่ตี ๒ เมตรเลย เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาว่าเหลื่อมเส้นกันไป ถามว่าเดิมราคาที่เก็บ ๑.
๗๕ ตารางเมตร ๘ บาท เก็บมาประมาณ ๓๐ กว่าปี ถ้าเราขยายไป ๒ เมตร เราจะได้เก็บ ๑๖ บาท ถาม
ว่าระยะเวลา ๓๐ ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบันค่าเงินมันต่างกันมาก มันต่ําไปเยอะ ผมมองปัญหาหลาย ๆ ด้าน
ปัญหาด้านคนเก็บ ข้อครหาต่าง ๆ นานา ก็เลยคิดว่าทําไมเราไม่เก็บ ๑๐ บาท แล้วพิมพ์ใบเสร็จในราคา
เดียว ไม่มี ๑ บาท ไม่มี ๓ บาท ไม่มี ๕ บาท แต่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจที่แน่นอน เป็นเพียงแค่การนําเสนอว่า
ถ้าผู้บริหารจะทําแบบนี้ สมาชิกมีความเห็นเป็นอย่างไร และหลังจากนั้นเราก็จะกําหนดให้ร้านค้ามาขอ
ลงทะเบียนให้กับเทศบาลเป็นผู้อนุญาต ช่วงเช้าเรากําหนดเวลาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง ๑ เวลา ช่วงบ่ายอีก ๑
เวลา เพราะฉะนั้นของเราถ้ามีผู้มาลงทะเบียนครบ เราจะได้เก็บ ๒ เวลา เวลาหนึ่งประมาณ ๒๐๐ ร้านค้า
เราจะกําหนดเลยว่าร้านค้าไหนอยู่หมายเลขอะไร ผู้ที่ขออนุญาตได้หมายเลขอะไรไปในช่องที่ขายของ เรา
จะไม่มองว่าร้านค้านี้ขายหรือไม่ขายวันนี้ เปรียบเสมือนเราไปเช่าแผง ใน ๑ เดือนเราจะขาย ๒๒ วัน หยุด
วันอาทิตย์ หยุดวันเสาร์ แต่คุณต้องเสียค่าเช่าตลอด นี่เป็นเรื่องที่นําเสนอปรึกษาหารือกันว่า ทําแบบนี้จะดี
ไหม ไม่ใช่วันนี้ฉันไม่ขายฉันไม่จ่าย เมื่อคุณจองแล้ว ผมอนุญาตแล้ว ค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายให้กับเทศบาล
คุณต้องจ่ายทุกวัน อันนี้เราให้ฟังว่าวิธีการของการที่จะขอผ่อนผัน เบ็ดเสร็จก็เกิดปัญหาสุดท้าย จะมองเห็น
ในภาพที่เห็นในปัจจุบัน มีร่มกางบ้าง มีหลังคาบ้าง บางร้านก็ยื่นมาในถนนเยอะ พอร้านที่ ๑ ทําได้ ร้านที่ ๒
ก็ทําได้ จนเต็มไปหมด ปัญหาเกิดถึงการจราจรที่มันสะดวก ก็เลยคิดว่าเรา จะทําอย่างไรให้เขาอยู่ใน
ขอบเขต หลังคากําหนดเท่านี้ ก็เลยจะทํากราฟฟิคให้ดูก่อนว่า ถ้าเราจะทํารูปร่างแบบนี้มันจะเหมาะสม
หรือไม่ แล้วนําร้านค้ามาประชุมหารือ ถ้าเรียกมาประชุม ณ เวลานี้ก็เสียงดังลั่นห้อง คุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะ
เรายังไม่มีรูปแบบในการทํางานเลย เพราะฉะนั้นวันนี้การที่จะนําเสนอก็เพื่อจะขอความเห็นจากสภาว่า การ
ทําแบบนี้จะดีหรือไม่เพราะท่านสมาชิกเป็นตัวแทนของประชาชน เรามาคุยในวงแคบก่อน แล้วค่อยออกใน
วงกว้าง ให้เป็นลักษณะเรามาตกลงกันก่อน ท่านเห็นชอบไหม หรือไม่เห็นชอบอย่างไร และมีวิธีการอะไรที่
ดีกว่านี้ ก็มานั่งปรึกษาหารือกันครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม
อีกหรือไม่ เชิญครับ
พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมพันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ก็อยากจะฝากท่าน
ประธานไปถึง.../๓๔
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ประธานไปถึงคณะผู้บริหารว่า เมื่อเราจะมีการปฏิรูปทํากันใหม่แล้ว ทั้งการออกกฎระเบียบใหม่แล้ว หรือ
การจัดการจราจรให้สะดวก การจัดร้านค้าเป็นล๊อคตามที่ท่านนายกฯ เสนอมา ในเมื่อเราจะทําแล้ว เราต้อง
ออกกฎข้อบังคับว่า การที่จะมาค้าขายพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องลงทุนอยู่แล้ว ให้เป็นรถเข็น เมื่อเลิกแล้วสามารถ
เก็บ เพื่อพื้นที่ของเราจะได้ว่าง หรือเป็นแผงค้าเมื่อเลิกก็เก็บได้ ในปัจจุบันที่เห็นอยู่จะเป็นโต๊ะถาวรมาตั้ง
ตลอดเวลา ไม่มีการเก็บ ก็กีดขวางการจราจรอยู่ตลอด ๓๖๕ วัน หลังคาร่มยื่นออกมากลางถนนมันก็เกะกะ
กฎระเบียบตอนที่เขามาทําสัญญาขายในที่ของเรา เราก็บังคับเขาได้ ก็ฝากประเด็นนี้ถึงฝ่ายบริหารด้วยครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายก ฯ ครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ เป็นข้อเสนอแนะที่จะนําไปปฏิบัติ แต่เรียนว่า ก่อนที่จะให้พ่อค้าแม่ค้ามาขออนุญาตเทศบาล
เพื่อดําเนินการขายของในที่หรือทางสาธารณะนั้น เราจะต้องจัดทําข้อตกลงระหว่างผู้ขออนุญาตกับเทศบาล
ให้จบก่อน
ข้อตกลงอันนั้นถ้าร่างเป็นโครงสร้างเสร็จแล้วผมจะเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านมาตรวจมา
ปรึกษาหารือกันว่า ข้อไหนควรแก้ไข ข้อไหนดี ต้องเพิ่มเติมอะไรอีก แล้วเราจะทําสําเนาแจกให้กับพ่อค้า
ที่มาขออนุญาตขายของในที่หรือทางสาธารณะให้ไปอ่านให้ชัดเจนก่อนว่า ข้อตกลงของเราระหว่างเทศบาล
กับผู้ขออนุญาตต้องรับทราบกันก่อนว่า คุณพอใจไหม ถ้าคุณไม่พอใจ คุณก็ไม่ต้องขออนุญาต เพราะถ้าเรา
ไม่ทําอย่างนั้น เขาจะอ้างว่าเขาไม่รู้ แต่เราจะแจกเอกสารให้ไปอ่านก่อน แล้วเราจะประกาศว่า วันไหนให้
มาแจ้งความจํานงระหว่างวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้ อาจจะ ๑๐ วัน แล้วคุณได้หมายเลขอะไรไปในช่องที่เราตี
ไว้จะมีหมายเลข แล้วคุณก็จะต้องขายของในหมายเลขนั้น ไม่เป็นเป็นสมบัติตกทอด เพราะการตกลงเป็น
เสน่หาระหว่างผู้ให้กับผู้รับ ไม่เป็นมรดกตกทอด ไม่มีการขายสิทธิ์ ถ้าขายสิทธิ์ถือว่าสัญญาหรือข้อตกลง
สิ้นสุดทันที เพราะคนขายใหม่ไม่มีข้อตกลงกับเทศบาล เราถือประเด็นนี้เป็นประเด็นหลัก เราต้องเชิญท่าน
สมาชิกมาปรึกษาหารืออีกรอบหนึ่ง ขอบคุณครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านศรีวิชัย ฯ ครับ
นายศรีวิชัย สุขสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายศรีวิชัย
สุขสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมมีอีกเรื่องหนึ่งคือการจ่ายค่าที่ให้กับเทศบาล มันมีจ่ายบ้างไม่จ่าย
บ้าง เราจะแก้ไขได้อย่างไร
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายก ฯ ครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ เรื่องเก่าผมไม่ขอพูดถึง ผมถามเรื่องใหม่ดีกว่า ปัญหาเรื่องใหม่ว่า ทําไมผมต้องเรียงเลข ผมไม่
ทราบว่า ถ้ามีผู้มาขออนุญาตใช้พื้นที่ขายของในที่หรือทางสาธารณะกับเทศบาล ผู้นั้นคือผู้ขออนุญาต ตกลง
กันแล้วว่า คุณจะขายหรือไม่ขายก็แล้วแต่ แต่คุณต้องชําระทุกวัน เหมือนคุณไปเช่าหน้าร้านเขาขายของ
คุณไม่มาขายคุณก็ต้องเสียค่าเช่า ถ้าคุณเช่ารายเดือนคุณก็ต้องจ่ายเป็นรายเดือนใช่ไหมครับ อันนี้คือ
ข้อตกลงระหว่างเทศบาลกับผู้ค้า ถามว่าจะทําอย่างไรให้เท่ากัน เราจะพิมพ์ใบเสร็จราคาเดียว เรามี ๒๐๐
ล๊อค ถ้าเรากําหนดล๊อคละ ๒๐ บาท วันละ ๔,๐๐๐ บาท ใครจะมาไม่มาไม่รู้ แต่เราจะต้องเก็บเงินได้วันละ
๔,๐๐๐ บาท ถ้าใครไม่จ่ายกี่ครั้งเรากําหนดมาเลย อันนั้นคือข้อตกลงสิ้นสุด ถ้าไม่ชําระเงินถือว่าไม่มี
ข้อตกลงกับเทศบาล ถือว่าสิ้นสุด ส่วนจะดําเนินการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการกระทําของแต่ละรายไป ฉะนั้น
คําครหาเก่าๆ ผมไม่พูดถึงเพราะเรายังไม่มีระเบียบใหม่ ของเก่าปฏิบัติกันมาก็ให้ปฏิบัติไปก่อนจนกว่าเราจะ
ดําเนินการในเรื่องของเรา จํานวนที่เขียนเป็นจํานวนตัวเลขแล้วคนที่จะเก็บเงินจะไปชี้ว่าตั้งตรงนั้นไม่ได้
ไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่เรากําหนด ก็ตั้งไม่ได้ ขอบคุณครับ
นายพิเศษศักดิ์.../35
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือซักถามอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม นะครับ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบประกาศการจัดระเบียบพื้นที่ผ่อนผันให้ตั้งวางของขายในถนนสาธารณะของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรุณาออกเสียงยกมือ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง)
สมาชิกไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบประกาศการจัดระเบียบพื้นที่ผ่อนผันให้ตั้งวางของขายในถนนสาธารณะ
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.3 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการทดลองการจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่ถนน ตลาดเทศบาล
ตําบลป่าโมก (สํานักปลัดเทศบาล)
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการทดลอง การจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่ถนน
ตลาดเทศบาลตําบลป่าโมก
หลักการ
ด้วยปัจจุบันบริเวณถนนภายในเขตเทศบาลตําบลป่าโมก (ตลาดป่าโมก) มีการนํารถเข้ามา
เป็นจํานวนมาก มีการจอดรถบนผิวจราจร และมีการจําหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่ผ่อนผัน ทําให้การจราจร
คับคั่งไม่เกิดความคล่องตัว และมีทางเท้าแคบทําให้ผู้ใช้ทางต้องเดินบนผิวจราจร ซึ่งอาจเกิดความไม่
ปลอดภัยกับผู้ใช้ทางได้ โดยเทศบาลตําบลป่าโมกได้รับการร้องเรียนจากประชาชน เป็นจํานวนมาก จึงได้
ประสานงานกับเจ้าพนักงานจราจร สถานีตํารวจภูธรป่าโมกและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว
เหตุผล
จากปัญหาต่างๆ ที่สรุปข้างต้นนั้น หากไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วก็ย่อมได้รับผลกระทบ
โดยตรงแก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลป่าโมกและพื้นที่ใกล้เคียง ฉะนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
การจราจรดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว และเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิด
ความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงมีแนวทางการแก้ไขโดยการทดลองการจัดระเบียบ
การจราจรในพื้นที่ถนนตลาดเทศบาลตําบลป่าโมก
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ 14)
พ.ศ.2562
มาตรา 50 ภายใต้ บั ง คั บ แห่ ง กฎหมาย เทศบาลตํ า บลมี ห น้ า ที่ ต้ อ งทํ า ในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(2/1) รั ก ษาความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย การดู แ ลการจราจร และส่ ง เสริ ม
สนับสนุน หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง
พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
มาตรา 10 ทางหลวงท้องถิ่น คือ ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ
ก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น
มาตรา ๑5 .../36
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มาตรา 15 ในกรณีที่รัฐมนตรียังไม่ได้แต่งตั้งผู้อํานวยการทาหลวงตามมาตรา 14 ให้บุคคล
ดังต่อไปนี้เป็นผู้อํานวยการทางหลวง
(3) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่น
มาตรา 41 ผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจห้ามมิให้ผู้ใดหยุด จอด หรือกลับยานพาหนะใดๆ
บนทางจราจรหรือไหล่ทางในทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วนได้ โดยทําเป็นประกาศหรือเครื่องหมาย
ให้ปรากฏไว้ในเขตทางหลวงนั้น
ทั้งนี้หากการดําเนินการทดลองการจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่ถนนตลาดเทศบาลตําบล
ป่าโมก เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลป่าโมกจะได้ดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อไป
จากหลักการและเหตุผลที่ได้เสนอมานี้ จึงขอให้ท่านประธานสภาเทศบาลได้นําเสนอให้
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่ถนนตลาด
เทศบาลตําบลป่าโมก ตามแผนผังการจัดการจราจรที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ แบบที่แจกให้ไป ต้องขอประทานโทษเพิ่งจะแจกให้ก่อนประชุม ซึ่งมันไม่ถูกต้อง พอดีเจ้าหน้าที่
เขาไปอบรม ทําให้การทําเอกสารนั้นไม่ทันการประชุมครับ ส่วนที่เราแจกไป ๒ ชุดนั้นเพื่อให้เปรียบเทียบดู
ระหว่างชุดแรกที่รถวิ่งมาจากท่ารถ บขส.ถึงร้านแว่นทอปเจริญ แล้วให้วิ่งตรงมาตลอดโดยที่รถจะวิ่งสวนไป
ไม่ได้ อันนี้กราบเรียนว่า การศึกษาครั้งแรกก็ไม่ได้มองผลกระทบ ผลกระทบที่จะตามมาคือ รถที่จะมาจาก
วัดป่าโมกมาถึงหน้าเทศบาลแล้ว จะวิ่งเข้าตลาดไม่ได้ ต้องเลี้ยวขวาไปตลาดใต้เก่า จึงเกิดการสับสนว่า มัน
จะทําให้เกิดปัญหารถที่วิ่งมาจากวัดป่าโมก ส่วนแบบที่ ๒ ก็จะเปลี่ยนจากหน้าร้านแว่นทอปเจริญบังคับให้
เลี้ยวซ้ายให้ไปวิ่งด้านในคือตลาดใต้เก่า แล้ววนขวาออกมาทางเทศบาล เพราะฉะนั้นรถที่มาจากวัดป่าโมก
จะวิ่งสวนขึ้นไปได้ ข้อแตกต่างคือตรงนี้ อีกประเด็นหนึ่ง คือรถที่โดนบังคับเลี้ยวซ้ายตรงหน้าร้านแว่นทอป
เจริญนั้น เราจะให้รถจอดด้านซ้ายตลอดแนว เพื่อให้เดินมาซื้อของได้ พอวิ่งมาทางตลาดใต้แล้วเลี้ยวขวาเข้า
ในซอยร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ก็จะจอดได้อีกซอยหนึ่ง ส่วนเส้นแดงบางช่วง ยกตัวอย่าง ข้างธนาคารออม
สินตรงนั้นไม่มีร้านค้า จะเห็นว่ามีเส้นแดงกากากบาทไว้ อันนี้จุดประสงค์เพื่อให้รถจักรยานยนต์จอดแล้ว
เดินไปซื้อของ ตรงข้างร้านแต้เจริญตรงนั้นจะมีอีกช่องหนึ่งซึ่งไม่มีร้านค้า แต่มีช่องว่าง เราจะตีเส้นสีแดงไว้
เพื่อให้รถจักรยานยนต์จอดแล้วเดินมาซื้อของ บางช่วงจะเป็นช่วงที่จอดรถจักรยานยนต์ แต่บางช่วงจะเป็น
ช่องทางเข้าร้านค้า ก็ขอเรียนตามนี้ครับ ว่าเราจะเอาแบบที่ ๑ หรือแบบที่ ๒ หรือว่าอนุญาตแล้วมาตกลง
กับทีหลัง ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่มีอะไรไหมครับ ขอเชิญท่านสมาชิกช่วยตรวจสอบด้วยครับ
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านฉลวย ฯ
นายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติ ผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมยังงงครับว่า แบบใหม่กับแบบเก่า ใน
ความเข้าใจของท่านนายกฯ อันไหนจะเหมาะสมจะได้พิจารณาในส่วนนี้ เพราะผมไม่ได้อยู่ในท้องที่ตลาด
จะงงหนทางอยู่ครับ แบบใหม่คือแบบที่ ๒ ใช่ไหมครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ ถ้าท่านสมาชิกจะให้เสนอ ผมขอเสนอแบบใหม่ เพราะครั้งแรกขอเรียนว่า เป็นความคิดของกลุ่ม
เล็ก ๆ และมีกลุ่มใหญ่ ๆ เขาเสนอแนะให้ทําแบบนี้ ผมก็มองแล้วว่า มันก็ดีกว่าเดิม เพราะเป็นห่วงรถที่มา
จากวัดป่าโมก ชุมชนเอกหลาดเป็นชุมชนใหญ่จะเข้าตลาดไม่ได้ก็เลยขอเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ ผมจึงขอเสนอ
แบบใหม่ ขอบคุณครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะ
อภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ครับ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม นะครับ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบการทดลองการจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่ถนนตลาดเทศบาลตําบล
ป่าโมกของสํานักปลัดเทศบาล กรุณาออกเสียงยกมือ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง)
สมาชิกไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบการทดลองการจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่ถนนตลาดเทศบาลตําบล
ป่าโมกของสํานักปลัดเทศบาล
4.4 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตัดคอนกรีต) (กองช่าง)
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต
ตามที่เทศบาลตําบลป่าโมก มีภารกิจในงานซ่อมแซมถนนสาธารณะในเขตเทศบาลตําบล
ป่าโมกเพื่อบรรเทาทุกข์บํารุงสุขให้แก่ประชาชน ซึ่งอุปกรณ์-เครื่องมือ บางอย่าง ยังไม่มีสําหรับปฏิบัติงาน
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด กั บ ประชาชน จึ ง ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 บางรายการ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สําหรับดําเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภท เครื่องตัดคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต พร้อมเครื่องยนต์
เบนซิน ใบตัดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว กําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
โอนลด
กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
หมวดเงินเดือน
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 1,331,200
บาท คงเหลือ 1,245,658.16 บาท โอนลด 55,000 บาท
รวมโอนลดเป็น 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
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โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตัดคอนกรีต) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต
พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ใบตัดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว กําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 55,000 บาท
รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น 55,000บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
ผมขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมครับ ตามที่ผมได้เคยเสนอขออนุมัติไว้ ตัวมันเล็กกว่านี้ อันนี้คือตัวใหญ่ ซึ่งผมมอง
ว่ามันจะเกิดความเสียหาย ใช้ประมาณ ๑ ปี มันก็จะเสียหาย ก็เลยขอตั้งงบประมาณใหม่จัดซื้อเครื่องตัด
คอนกรีต พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ใบตัดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว กําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า โดยเครื่อง
เก่าไม่ซื้อ ก็ปล่อยให้งบประมาณตกไปครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม นะครับ
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตัดคอนกรีต) ของกองช่าง กรุณาออกเสียงยกมือ
(อนุมัติ ๑๑ เสียง)
สมาชิกไม่อนุมัติ ไม่มีนะครับ
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตัดคอนกรีต) ของกองช่าง
4.5 เรื่อง ขออนุมัติการกําหนดหลักเกณฑ์การให้เช่าที่ดินของเทศบาลตําบลป่าโมก (กองคลัง)
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติการกําหนดหลักเกณฑ์ การให้เช่าที่ดินของเทศบาล เลข
โฉนดที่ดิน 5589 หน้าสํารวจ 458 เลขที่ดิน 222 เนื้อที่ 3 งาน 88 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ 2 ต. ป่าโมก ส่วน
หนึ่งของที่ดินเป็นตลาดเก่าและสํานักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลป่าโมก เทศบาลมีความประสงค์ จะให้
เช่าที่ดินแปลงดังกล่าว มีที่ดินเนื้อที่ประมาณ 49.26 ตารางวา โดยมีราย ละเอียดในการพิจารณาคือ
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ปีที่ 11

1. ประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ํา 20 บาท / ตารางวา/เดือน (1,000.- บาท/เดือน)
2. ระยะเวลาการให้เช่า 15 ปี
3. ค่าตอบแทนการต่ออายุสัญญาเช่า 200 บาท/ ครั้ง
4. ระยะเวลาการต่ออายุสัญญาเช่าต่อสัญญาเช่า 2 ครั้ง ครั้งละ 5 ปี ครั้งที่ 1 ในปีที่ 6 ครั้งที่ 2 ใน

5. อัตราค่าเช่าหลังการต่ออายุสัญญาเช่า เพิ่มค่าเช่า 10% ของสัญญาเดิม
6. พื้นที่ให้เช่า เลขโฉนดที่ 5589 พื้นที่โดยประมาณ 49.26 ตารางวา
7. เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า 15 ปี กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือสิ่งก่อสร้างให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า
8. ให้ผู้เช่าประกันอัคคีภัยในอัตราต่ํากว่าทุนก่อสร้างได้
9. สัญญาเช่าระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าไม่ถือเป็นมรดกตกทอดของผู้เช่า
10. วิธีการให้เช่าให้ดําเนินการโดยวิธีเจาะจงได้
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 หมวด 2 การจัดหาประโยชน์ ในทรัพย์สิน ข้อ 6 การให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการโดยวิธีประมูล ฯลฯ
(2) มีกําหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ
การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภา
ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดําเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้อง ดําเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2543 หมวด 2 การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ข้อ 7 การให้เช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารหรือ
สิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะถาวร ฯลฯ
(3) ให้ผู้เช่าประกันอัคคีภัยอาคารหรือสิ่งก่อสร้างในอัตราไม่ต่ํากว่าราคาทุน
ก่อสร้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้เอาประกันและ
เป็นผู้รับประโยชน์ตลอดอายุสัญญาเช่า โดยผู้เช่าเป็นผู้ชําระเบี้ยประกันภัยแทนผู้ให้เช่าทั้งสิ้น
ถ้ามีเหตุจําเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการที่จะให้อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ยังคงเป็นกรรมสิทธ์
ของผู้เช่าและหรือให้ผู้เช่าประกันอัคคีภัยในอัตราต่ํากว่าทุนก่อสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดหา
ประโยชน์เสนอคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ตามข้อ 15 วรรคหนึ่งพิจารณาและให้สภาท้องถิ่นอนุมัติ
ข้อ 19. การต่ออายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) มีกําหนดไม่เกินสามปีให้ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้อนุมัติ
(2) มีกําหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ
ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 หมวด 2 การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ข้อ 6,ข้อ 7,ข้อ 15 และ
ข้อ 19 ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
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ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ
พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมพันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมจะขอหารือท่าน
ประธานผ่านไปยังผู้บริหาร เรื่องเช่าที่บริเวณด้านโรงรับจํานํา ผมก็ไม่ได้รู้จักคนเช่าในปัจจุบันมาก่อน ไม่ได้
มีอคติแต่อย่างใด แต่ผมอยากจะเสนอว่า เราจะเอามาทําประโยชน์อย่างอื่นสําหรับเทศบาลของเราจะดี
หรือไม่ ค่าเช่าต่อปีก็ไม่เท่าไหร่ เช่น ทําฟิตเนส สถานที่ออกกําลังกาย เพราะตรงนี้เป็นจุดเหมาะที่ชุมชน
ตลาด ชุมชนเอกหลาด และชุมชนบ้านหัวท่อ มันใกล้ด้วย เดี๋ยวนี้คนนิยมออกกําลังกายกัน ช่วงเย็นๆ จะมี
คนมาเดินออกกําลังกายบริเวณริมเขื่อน สถานที่เหมาะสําหรับวางเครื่องออกกําลังกาย ผมว่าจะมีประโยชน์
กับประชาชนโดยทั่วไปหรือไม่ ก็ขอเสนอโครงการนี้ไว้ ส่วนจะเห็นด้วยหรือไม่ ก็ว่ากันไปครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล มีใครจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่าน
บํารุงฯ
นายบํารุง แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายบํารุง แย้มนิยม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สถานที่ที่จะบุคคลหรือองค์กรใดเช่านั้น ผมคิดว่า ณ ตอนนี้ทุกพื้นที่ของเรามี
ประโยชน์ตอประชาชนสูงสุด แต่ถ้าปล่อยให้เช่าแค่คนเดียวหรือองค์กรเดียว ผมว่าประโยชน์ของประชาชน
มันน้อยลงไป ผมไม่ทราบว่าจะโครงการอะไรบริเวณนั้น ผู้ให้เช่าจะทํากิจการอะไร โครงสร้างที่เห็นก็จะมี
หลังคา มีผู้ทําการค้าเล็ก ๆ น้อยๆ หรือท่านจะปรับภูมิทัศน์ให้สวย ผมยังไม่รู้เรื่องครับ ผมเห็นด้วยกับท่าน
รณกรฯ คือ ทําประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนเพื่อรองรับการขยายตลาดในอนาคตของเรา บางครั้งทําสัญญา
ไปแล้ว จะมาทําประโยชน์ให้กับประชาชนก็จะลําบากครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
จะให้ท่านนายก ฯ ตอบทีเดียวเลยครับ เชิญครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ กระผมในฐานะฝ่ายผู้บริหารกราบเรียนว่า สถานที่ตรงนั้นทางผู้บริหารได้ทําสัญญา MOU กับ
โครงการบําบัดน้ําเสียในชุมชน ซึ่งมองเห็นแล้วว่า สถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ที่จะทําเป็นโรงบําบัดน้ําเสีย
ระบบใต้ดิน ซึ่งทํา MOU กับบริษัทที่ทําเกี่ยวกับระบบน้ําเสียไปแล้ว ระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๖๕ เริ่ม
ออกแบบ จะแล้วเสร็จประมาณปี ๒๕๖๗ พื้นที่ตรงนั้นอยู่ในระหว่างคู่สัญญาจะมาออกแบบสํารวจ และมี
พื้นที่เหลือบางส่วน ขออนุญาตเรียนย้อนกลับไปว่า โครงการบําบัดน้ําเสียใต้ดิน ด้านบนจะมีให้เราเลือกอยู่
จะปรับเป็นลานกีฬา หรือสวนหย่อมเพื่อพักผ่อนหรือจะทําอาคารสํานักงาน เขาจะมีรูปแบบมาให้เรา ซึ่งถึง
ตอนนั้นแล้ว สํารวจออกแบบแล้วผมก็ต้องนํามาเสนอต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง สถานที่ตรงนั้นจนถึงเขื่อน อาจจะ
ห่างจากเขื่อนมาระยะหนึ่ง เราเลยคิดว่ามีพื้นที่เหลือบางส่วนและตลาดตรงนั้นในเมื่อทําโครงการบําบัดน้ํา
เสียใต้ดินไปแล้วก็คงต้องรื้อ เมื่อรื้อก็เกิดปัญหาว่าร้านค้าที่มีอยู่เล็กๆ น้อยๆ มีไม่กี่ร้าน พอดีกับถนนจาก
เทศบาลเข้าไปถึงตลาดตรงนั้นเป็นถนนแคบ เลนเดียว ๓ เมตร ก็เกิดปัญหาว่าเวลาโรงบําบัดน้ําเสียเสร็จ
การขนอุปกรณ์ออกจากโรงบําบัดน้ําเสีย มันจะลําบาก ถนนมันเล็ก ผมเลยเจรจากับเจ๊เกี้ย ที่บ้านเขาปลูก
ยื่นออกมา .../41

41
ยื่นออกมา เป็นที่มีโฉนด โฉนดของเราอยู่ริมบ้าน ที่ยื่นออกมาเป็นที่ของเขาทั้งหมด จึงขอความอนุเคราะห์
จากเขาว่า ถ้าเราจะขยายถนนโดยที่เขายอมสละพื้นที่บ้านประมาณ ๒ เมตรเศษๆ จะได้ไหม เขาบอกเขา
ยินดี แต่เขาขอแลกว่า ในเมื่อตรงนั้นจะรื้อออกเขาขอขยายเข้าที่เทศบาลติดกับบ้านเขาออกไป เพื่อที่เขาจะ
ขยับร้านค้ามาติดกับบ้านเขาเลย เทศบาลได้ประโยชน์คือ เทศบาลไม่มีเงินเวนคืน แต่ในเมื่อเขาให้เราทํา
ถนนโดยที่เขายอมสละพื้นที่ส่วนตัว ผมก็เลยตัดสินว่า อย่างนั้นเราก็ลองให้เขาขายตรงนั้น อนุญาตให้เขา
เช่าที่เทศบาลบางส่วนแค่ ๔๐ กว่าตารางวา จึงนําเสนอต่อสภาเพื่อขอความเห็นชอบ แต่เหตุผลคือ เราได้
ถนนตรงนั้นกว้างขึ้นมา เป็นถนนกว้าง ๖ เมตร และโรงบําบัดน้ําเสียที่ท่านรณกร ฯ บอกว่า น่าจะทํา
ประโยชน์เป็นสถานที่ออกกําลังกาย ซึ่งโรงบําบัดน้ําเสียใต้ดินเขาจะมีให้เราเลือก ๓ อย่างอยู่ตรงนั้นแล้ว
เมื่อออกแบบเสร็จแล้ว เราจะมาปรึกษาหารือกันว่าจะเอาแบบไหน จะเป็นลานกีฬา หรือสวนหย่อม ตอนนี้
รอเขาออกแบบให้เสร็จก่อน จะเริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นี้ ขอเรียนให้ทราบตามนี้ครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือซักถามอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม นะครับ
สมาชิกท่านใดอนุมัติการกําหนดหลักเกณฑ์การให้เช่าที่ดินของเทศบาลตําบลป่าโมก ของหน่วยงาน
กองคลัง กรุณาออกเสียงยกมือ (อนุมัติ ๑๑ เสียง)
สมาชิกไม่อนุมัติ ไม่มีนะครับ
ที่ประชุม มีมติอนุมัติการกําหนดหลักเกณฑ์การให้เช่าที่ดินของเทศบาลตําบลป่าโมก ของ
หน่วยงานกองคลัง
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ผมขอนําเรียนแจ้งที่ประชุมว่า วันนี้ผม
จะขอปิดการประชุมก่อนและเราจะประชุมสภาเทศบาลอีกครั้ง ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา
๑๐.๐๐ น.
นายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ ผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ เนื่องจากวาระการประชุมมันยังไม่จบ ระเบียบวาระที่ ๕ ยังไม่ได้
ประชุมเลย ก็ขออนุญาตท่านประธานสภาได้ให้เหตุผลในการปิดการประชุมในครั้งนี้ เพราะยังอยู่อีกหลาย
เรื่อง วันนี้ผมก็เตรียมเรื่องมาหลายเรื่องก็จะพูดก็ไม่ได้พูดครับ ช่วยชี้แจงให้สมาชิกทราบด้วยครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เรื่องระเบียบวาระการประชุมที่ ๕ เป็น
เรื่องอื่น ๆ ผมต้องการให้สมาชิกได้ศึกษาเอกสารที่เราแจกให้ไปเกี่ยวกับเรื่องการจัดตลาด การจัดการจราจร
เพื่อที่เราจะได้คุยในครั้งหน้าได้เต็มที่ ครั้งนี้เราอาจมีเวลาน้อย และยังไม่ละเอียดครับ เชิญท่านบํารุงฯ ครับ
นายบํารุง แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายบํารุง แย้มนิยม
ผมเข้าใจท่านประธานแล้วครับ เพราะหนังสือที่ผมได้รับวันที่ ๒๓ ประมาณสี่โมงเช้า เวลาแค่ ๑ วันกว่าๆ
ผมไม่สามารถจะทําความเข้าใจกับหนังสือทั้งหมดนี้ได้ การส่งหนังสือประชุมอย่างน้อยกี่วันครับ เรื่องบาง
เรื่องที่ถึงสมาชิก บางครั้งผมขออนุญาตนะครับ คนนอกอย่าฝากไป บางทีหนังสือไปถึงผมเมื่อไหร่ไม่รู้ ถึง
เย็น เช้ามีกิจกรรม ผมขาดการมีส่วนร่วมกับองค์กร บางครั้งมันเสียหายกับผม โทรศัพท์บอกผมก็ได้ครับ ผม
เตรียมตัวไม่ทัน ผมอ่านไม่หมดผมยอมรับ ยิ่งแผนตัวเล็ก ๆ น้อย ๆ ผมต้องทําความเข้าใจ ผมเป็นตัวแทน
ของพี่น้องประชาชน ผมต้องทําประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายก ฯครับ
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นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ กระผมในฐานะอยู่ฝ่ายบริหารต้องขอกราบประทานโทษที่ส่งหนังสือล่าช้าไม่เป็นไปตามกําหนด
ระยะเวลา ครั้งต่อไปถ้าทําแบบนี้อีกผมขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องของการส่งเอกสารให้สมาชิกก่อน
ประชุมสภา ช่วยกรุณาเน้นย้ําว่า ก่อนวันประชุม ๓ วันด้วยครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านฉลวย ฯ ครับ
นายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ หากจะมีการปิดการประชุมในวันนี้ ผมขออนุญาตนําข้อเสนอแนะผ่านสภาอันทรงเกียรติก่อนปิด
การประชุมได้หรือไม่ครับ ผมขออนุญาตครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ผมอนุญาตครับ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
5.๑ เรื่อง ข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกครับ
นายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ ผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมขออนุญาตครับพอดีมีหลายเรื่องที่
จะเสนอแนะและติติงการทํางานบางอย่างที่บกพร่องของผู้บริหาร เพื่อนําไปแก้ไขต่อไป
เรื่องแรก การป้องกันน้ําท่วมในชุมชนย่อยที่ ๙ โดยเฉพาะอุปกรณ์คือ ดิน ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่
ในการนํามาทําคันกั้นน้ําที่ไม่ได้มาตรฐาน ดินที่เหมาะสมที่ดีที่สุดจากประสบการณ์ที่ผมป้องกันน้ําท่วมมา
หลายปี ดินที่ดีที่สุดไม่อุ้มน้ําสามารถกันรั่วไหลได้ คือ ดินเหนียวที่มีสีดํายิ่งดี แต่ที่ผ่านมาถือว่าเป็นบทเรียน
ดินที่เทศบาลนํามาเป็นดินปนทราย ทําให้เสียหาย งบประมาณซ้ําซ้อน ทําแล้วใช้ไม่ได้ ตัวอย่าง ท้ายวัดแจ้ง
การจ้างงานสิ้นเปลืองแทนที่นํางบประมาณที่ซ้ําซ้อนไปพัฒนาส่วนอื่น อันนี้เป็นความเสียหาย การกั้นน้ําที่
ผ่านมา แบคโฮฝีมือยังไม่ได้มาตรฐาน คันกั้นน้ําด้านบนควรมีความกว้างประมาณ ๓ เมตร สําหรับกั้นถนน
เล็ก ๆ เช่น เหนือโบสถ์วัดแจ้ง ใต้บ้านนายไสว แสงพราว ทําคันเล็กมาก ประมาณ ๑ เมตร ทําให้ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย งบประมาณกระสอบทรายมาเสริมจํานวนมาก กําลังพลผมมีน้อยมาก มีแต่คนแก่และเด็ก ๆ ผม
จึงต้องดูแลค่าใช้จ่ายจํานวนมาก เรื่อง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม มาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มแรก
เรื่องที่สอง ขณะนี้น้ําลดลงแล้วขอให้เทศบาลเริ่มดําเนินการสํารวจถนนคันกั้นน้ําทุกชุมชน
สําหรับชุมชน ๘ และ ๙ ผมขอเสนอแนะให้เสริมคันกั้นน้ําตั้งแต่ท้ายเขื่อนตั้งแต่โรงแร่เก่า สูงจากระดับผิวเขื่อน
สูงอีกประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ล่องใต้ไปตลอดจนจบถึงชุมชนย่อยที่ ๙ ติดโรงน้ําตาล ปัญหาจะหมดไป
หากระดับน้ําไม่มากกว่าปีนี้
เรื่องที่สาม ขอเสนอให้เทศบาลเร่งดําเนินการซ่อมฝาท่อระบายน้ําในชุมชนย่อยที่ ๘ จะมี
ฝาผุอยู่ในชุมชน ขอให้เร่งด่วนเพราะว่า ปัญหาฝาแผ่นปูนผุเกิดจากการทุบฝาชํารุดช่วงน้ํารั่วไหลเข้าชุมชน
ตามท่อระบายน้ํา เนื่องจากเกรงว่าเด็กจะผลัดตกลงไป ขอให้เร่งดําเนินการแก้ไขด้วยครับ
เรื่องที่สี่ ถนนสาธารณะใต้วัดแจ้งไปโรงน้ําตาลชํารุดช่วงกลาง ท่านประธานผ่านไปคงจะ
เห็นมันแตกร่อง เป็นร่องลึก อาจเกิดอุบัติเหตุกับประชาชนที่สัญจรไปมา ซึ่งประชาชนร้องเรียนมา หากรอ
งบประมาณทําใหม่ก็จะล่าช้า ขอให้แก้ไขชั่วคราวไปก่อน
เรื่องที่ห้า เสียงตามสายชุมชนย่อยที่ ๙ ใช้ไม่ได้เลย ดังไม่ทั่ว ประชาชนร้องเรียนมาให้ช่วย
แก้ไขให้ด้วยครับ
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เรื่องที่หก ขอให้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชนทุกชุมชน เพราะรักษาการมา
นานแล้ว ปัจจุบันผู้นําไม่ทํางานก็มีบางชุมชน ผมเน้นบางชุมชน เพื่อคัดสรรคนที่เป็นจิตอาสามาบริหารใหม่
เพื่อให้ประชาชนแต่ละชุมชนได้ประโยชน์
เรื่องที่เจ็ด ชาวบ้านชุมชนย่อยที่ ๙ ถามผมมาตลอดว่า น้ําดื่มประชารัฐที่ติดตั้งตามชุมชน
รายได้ไปตกอยู่ที่ใคร กองทุนหมู่บ้านไม่มีการประชุมเพื่อคัดสรรปันผลให้สมาชิก เรื่องนี้ขอให้เทศบาลช่วย
ดําเนินการสอบผลประโยชน์ของประชาชนให้ด้วยครับ
เรื่องสุดท้าย ผมอยากจะถามว่าตลาดนัดหน้าเทศบาลของเราในวันพฤหัสฯ จะเปิดดําเนินการ
ได้เมื่อไหร่ เพราะเอกชนก็เปิดกันมาตลอด ผมสงสารแม่ค้าที่ยากจน โอดครวญตลอดว่า เมื่อไหร่จะเปิดสักที
ฉันจะแย่อยู่แล้ว ก็ขอฝากเทศบาลช่วยดําเนินการแก้ไขตามคําร้องเรียนของประชาชนด้วย ขอบคุณครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านศรีวิชัย ฯ ครับ
นายศรีวิชัย สุขสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายศรีวิชัย
สุขสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องบริเวณประตูคลองบางปลากด เรา
สามารถที่จะทําลูกระนาดได้หรือไม่ครับ เนื่องจากรถจะวิ่งเร็วมากครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ท่านผู้บริหารจะตอบไหมครับ เชิญครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ
เรื่องแรก ดินไม่ได้มาตรฐาน ขอเรียนว่าเวลานั้นเป็นช่วงเวลาฉุกละหุก ท่านจะสังเกตว่าเรา
จะเรียกรถมาจากหลายกลุ่มหลายที่ จุดไหนมีปัญหาเราจะรีบระดมเข้ามา อาศัยบารมีของท่านสมาชิก
บารมีของทุกท่านช่วยเรียกมาใช้งานไปก่อน ระดมกําลังชาวบ้านมา ต้องกราบขอขอบพระคุณ ดินเป็นช่วง
เวลาที่ฉุกละหุกไม่สามารถที่จะเลือกได้เราต้องแก้ไขปัญหาตรงนั้นไป เราพยายามจะเลือกแต่เขาบอกไม่มี มี
แบบนี้ถึงเวลานั้นก็ต้องทํา
เรื่องที่สอง เสริมคันดินเรียนท่านสมาชิกทุกท่าน ผมว่าจะไว้คราวหน้าจะอธิบายว่า ตอนนี้
ประชาชนกําลังผวา รอดมาแล้ว เรากําลังทําหนังสือขอให้ความยินยอมให้ประชาชนที่เราจะผ่านหน้าบ้าน
ช่วยกรุณาเซ็นยินยอมให้เทศบาลเข้าไปดําเนินการเปิดคันดิน ตรงนั้นต้องรบกวนท่านสมาชิกช่วยไปบอก
ประชาชนให้เซ็นยินยอมให้ด้วย แล้วตรงไหนที่มีปัญหาผมได้เคยบอกท่านสมาชิกว่า ถ่ายรูปเอาไว้จดบันทึก
หลังรูปว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร เรามีระยะเวลาในการทํางาน เรามาปรึกษากันว่าเราจะทําอย่างไร ท่านมี
ประสบการณ์ในส่วนของท่าน ในจุดที่ท่านรับผิดชอบ ท่านก็เสนอแนะเรามา เราจะเข้าไปดูแลให้ ท่านไม่
ต้องกลัวว่า เราจะไม่ทํา เราอยากจะทํา เดี๋ยวเรามีแบบฟอร์มให้ ช่วยขออนุญาตให้เขาเซ็นยินยอมเข้าพื้นที่
เราจะได้เข้าดําเนินการแบบสบาย ๆ
เรื่องที่สาม ส่วนฝาท่อชุมชน ๘ จะให้ช่างเข้าไปสํารวจ
เรื่องที่สี่ ถนนวัดแจ้ง-โรงน้ําตาล เมื่อวานได้ผ่านไปก็มองอยู่ว่า เราจะตัดซ่อมเป็นช่วงๆ
เรื่องที่ห้า เสียงตามสายชุมชน ๙ ผมไม่ทราบว่า ประชาสัมพันธ์เทศบาลมีช่องสื่อสารเหลือ
หรือไม่ ไร้สาย ถ้ามีเหลือเดี๋ยวปรึกษากับผม ทําไร้สายไปให้ก่อน เอาเสียงที่เทศบาลไปก่อน
เรื่องที่หก เรื่องเลือกตั้งประธานชุมชน มีวิธีการเลือกหลายวิธี หลังจากวันที่ ๒๙ เลิกประชุม
แล้วขอเชิญท่านสมาชิกประชุมนอกรอบ เกี่ยวกับเรื่องการเลือกประธานชุมชน วิธีที่ ๑ จะเลือกประธาน ขึ้นมา
ก่อน หรือจะเลือกสมาชิกก่อนแล้วไปเลือกประธาน เลือกกรรมการให้กรรมการไปเลือกประธานชุมชน
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หรือจะเลือกประธานชุมชนแล้วให้ประธานชุมชนไปเลือกกรรมการ มันมีระเบียบ เดี๋ยวปรึกษากันว่าจะเอา
แบบไหน จะได้ให้สํานักปลัดประชาสัมพันธ์ในเดือนธันวาคม จะก่อนปีใหม่หรือหลังปีใหม่ค่อยมาตกลงกัน
เรื่องที่เจ็ด โครงการประชารัฐผมไม่ทราบว่าเทศบาลมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบได้หรือไม่
(ไม่ได้ครับ) เพราะเขาให้เงินตรงกับชุมชน มีคณะกรรมการบริหารของชุมชน หรือจะมีช่องท่านอื่นตรวจสอบ
ลองปรึกษาท้องถิ่นอําเภอดูว่าประชาชนเกิดข้อสงสัยจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าโปร่งใสหรือไม่โปร่งใส หรือ
จะร้องไปสํานักนายกฯ ผมจะช่วยเซ็นให้ด้วย
เรื่องที่แปด ตลาดนัดเทศบาล เอกชนผมไม่ทราบ แต่หนังสืออําเภอออกมาล่าสุดตั้งแต่วันที่
๑ ธันวาคมเป็นต้นไป ผู้ที่ติดต่อราชการอําเภอจะต้องแสดงบัตรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ครบ ๒ เข็ม ถึง
จะเข้าติดต่ออําเภอได้ เทศบาลผมกําลังดูว่าจะเปิดประตูไหน ปิดประตูไหน เพราะเทศบาลเรามี ๓ ประตู
เข้าออก ส่วนตลาดนัด พอดีเมื่อวานเจ้าหน้าที่เขามาถามผมว่า ท่านนายก ฯ จะเปิดเมื่อไหร่ ผมบอกเปิด
สัปดาห์หน้า แต่ขอให้ลงทะเบียนก่อน ผู้ที่จะมาขายของในตลาดนัดขอให้มาลงทะเบียนที่เทศบาล ต้องฉีด
วัคซีนครบ ๒ เข็มทั้งผู้ค้าและคนติดตาม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวตลาด ชาวเทศบาล เผื่อเขาแพร่เชื้อ
เราจะได้สืบสวนโรคได้เร็วขึ้น อันนี้เป็นนโยบายที่จังหวัดเขาเริ่มเกี่ยวกับการติดต่อราชการ ผมก็เลยเอามา
เปิดใช้กับผู้ค้าที่จะมาขายของในตลาดนัด ปัจจุบันคนเห็นหน้ากันทุกวัน แม่ค้าตลาดนัดเป็นคนต่างถิ่น เรา
ไม่รู้เขาไปขายที่ไหนมาบ้าง ก็ให้มาลงทะเบียนและตรวจสอบการฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็ม
เรื่องสุดท้าย การทําลูกระนาด ผมมีแนวคิดว่าตรงทางแยกปากซอยบางปลากดขึ้นไปผมจะ
ยกระดับถนนให้เสมอก่อนจึงจะออกได้ ถ้าลูกระนาดแถบนี้เราออกได้จากซอยขึ้นไปเราทําได้ แต่ลูกระนาด
ถนนใหญ่เราทําไม่ได้ เพราะผมถามมาหลายรอบแล้ว แม้กระทั่งเส้นทาสีที่เป็นลูกคลื่น ถามว่าเทศบาลอยาก
ทําให้ไหม อยากทําให้ แต่เราทําในเขตเขาต้องขออนุญาตเขา แค่ไฟกระพริบท่านสังเกตไหมว่า ขอตั้งแต่การ
ประชุมครั้งที่แล้ว บัดนี้ยังไม่ได้ติดเลย เพราะจังหวะน้ําท่วม ไม่ว่าง ขออนุญาตไปที่แขวงการทาง ขออนุญาต
ไปที่หมวดการทาง หนังสือเพิ่งจะตอบมาเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายนนี้ ตอนนี้กําลังดําเนินการเรื่องไฟกระพริบ
ส่วนเส้นก็อาศัยความสนิทสนมกับหมวดป่าโมกว่า หมวดมีงบเหลือไหมช่วยตีเส้นยกระดับตรงทางแยกสาม
ช่วง ๆ ละ ๑๐ เส้น ก็ติดต่อไปแล้วแต่ว่า เขาไม่สนใจเพราะเป็นงานเล็ก ๆ แต่เราพยายาม ถ้าเราขออนุญาต
เขาได้เราก็จะหาสีไปตี ท่านจะเห็นตามแยกจะมีเส้นสีตี ๑๐ เส้น เป็นสัญญาณให้รู้ว่าเป็นทางแยก ๓ ช่วง
ผมติดต่อไป ๓ แยกคือ สี่แยกไปรษณีย์ สี่แยกคลองบางปลากด และสี่แยกที่จะไปสถานีตํารวจ แต่ยังไม่ได้
คําตอบเลย ผมจะติดตามให้ จะเอายางมะตอยมาทําไม่ได้เลย แค่ผมจะทําใต้สะพาน รถเลี้ยวเร็วมาก ผมขอ
เขาบอกไม่ได้ เขาบอกให้เอาป้ายมาติด ผมบอกไม่มีใครอ่านหรอกนอกจากเอาตํารวจมายืน พยายามตาม
เรื่องให้อยู่ ก็เรียนให้ทราบตามนี้ครับ ส่วนเรื่องอื่น ๆ พยายามจะตามเรื่องให้ มีอะไรช่วยถาม ท้วงติง
แนะนํา ขอบคุณครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านปลัดครับ
นายสุพล เรืองฤทธิ์ ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามที่ท่านประธานนัดสมาชิก
ประชุมวันที่ ๒๙ เนื่องจากวันที่ ๒๙ เราต้องรับการประเมินในเรื่องการเปิดโรงเรียน จะเป็นวันที่ ๓๐ ได้หรือ
ไม่ครับ เพราะเราจะใช้ห้องนี้ให้คณะกรรมการเข้ามาประเมินโรงเรียนว่าเราจะเปิดได้หรือไม่ได้ ลองปรึกษา
กันดูครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ผมเลื่อนการประชุมออกไปเพื่อให้ท่าน
สมาชิกได้ไปอ่านเอกสารจะได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การจัดตลาด การจัดจราจร ท่านสมาชิก
ไปศึกษามา.../45
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ไปศึกษามา แล้ววันที่ ๒๙ พฤศจิกายน มาคุยกันใหม่เพื่อให้ละเอียด วันนี้เราอาจเตรียมตัวไม่ทัน และผมขอ
ปิดการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ และในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เรามาประชุมกัน
อีกครั้ง ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางจิรฐา โชติธนะภัทร)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางลภัสรดา จงแพทย์)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
(นางอมรรัตน์ เนื้อจํารูญรัตน์)

เลขานุการสภาเทศบาล

ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว
เมื่อวันที่
กุมภาพันธ์ 2564
(ลงชื่อ)

(นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์)

ประธานสภาเทศบาล

รายงาน

การประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจําปี 256๔

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก

