รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี 2564
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา ๑๐.๐๐ 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. นายนิยุตชัย
มหาพรหม
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10. นางจีรนันท์ วุ่นวงศ์
ผู้อํานวยการกองคลัง
11. นายประสงค์
มะลิเสือ
รก.ผู้อํานวยการกองช่าง
12. นางลภัสรดา
จงแพทย์
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
13. นางจิรฐา
โชติธนะภัทร
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นางอมรรัตน์ เนื้อจํารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธาน
สภาเทศบาล ขณะนี้ที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมก ครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาเทศบาลทําหน้าที่ประธานการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
นายพิเศษศักดิ์.../๒

๒
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
ครบองค์ประชุมแล้ว อยู่ในที่ประชุม ๑๒ ท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี 2564 ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ผมไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
ป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้จัดส่ง
รายงานการประชุมดังกล่าวให้กับสมาชิกทุกท่านล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
(ไม่ม)ี ถ้าไม่มีผู้ขอแก้ไข ผมจะขอให้สมาชิกรับรองด้วยครับ
สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ขอความกรุณายกมือครับ สมาชิกรับรอง ๑๒ ท่าน
สมาชิกไม่รับรอง ไม่มีนะครับ
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติ
3.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ในวาระที่ ๒ และในวาระที่ ๓
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มอบให้คณะกรรมการชุดแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ นําร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งที่ประชุมมีมติรับ
หลักการแล้ว รับไปพิจารณาแปรญัตติ มีกําหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 10, 11 และวันที่ 12 สิงหาคม 2564
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ของแต่ละวัน รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นั้น บัดนี้
คณะกรรมการดังกล่าวได้ดําเนินการตามมติแล้ว
ผลปรากฏว่า
ไม่มีผู้ใดมายื่นคําขอแปรญัตติ
คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีความเห็นว่า ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้เป็นไปโดยถูกต้องตามวิธี
การงบประมาณ เห็นควรให้เป็นไปตามร่างเดิมทุกประการ จึงขอเชิญคณะกรรมการเสนอผลการแปร
ญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อทราบ เชิญครับท่านภิญโญ
นายภิญโญ เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล/ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านประธานที่
เคารพ ผมนายภิญโญ เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมก เขต ๒ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ผมขอรายงานผลการรับคําขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
ตามที่ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมกสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.
๒๕๖4 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 มีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติทําหน้าที่แปร
ญัตติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีกําหนด ๓ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10
สิงหาคม .../๓

๓
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ระหว่างเวลา 0๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.
๓๐ น. ณ สํ า นั ก งานเทศบาลตํ า บลป่ าโมก คณะกรรมการประกอบด้ ว ย นายภิ ญ โญ เฉลิ มกลิ่ น
ประธานกรรมการ พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี กรรมการ และนางสาววราภรณ์ บุญประดับ
กรรมการและเลขานุการ ได้ปฏิบัติหน้าที่รับคําขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในวันและเวลาดังกล่าว ปรากฏผลดังนี้
๑. หลักการ
ไม่มีผู้ขอแก้ไข ไม่มีการแก้ไข
๒. เหตุผล
ไม่มีผู้ขอแก้ไข ไม่มีการแก้ไข
คณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 แล้ว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เห็นว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตั้งไว้ถูกต้องตามวิธีการงบประมาณคงให้เป็นไปตามร่างเดิม
ทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
(ลงชื่อ) ภิญโญ เฉลิมกลิ่น
ประธานกรรมการ
(นายภิญโญ เฉลิมกลิ่น)
(ลงชื่อ) พ.ต.ท. รณกร วงศ์ภู่มณี กรรมการ
(รณกร วงศ์ภู่มณี)
(ลงชื่อ) วราภรณ์ บุญประดับ กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาววราภรณ์ บุญประดับ)
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ตามที่ท่านภิญโญ เฉลิมกลิ่น
ประธานคณะกรรมการชุดแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้รายงานให้ทราบว่าไม่มีการยื่นคําขอแปรญัตติและ
คณะกรรมการมีมติให้คงร่างเดิมไว้ เป็นอันว่า ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕65 ผ่านในวาระที่ ๒ แล้ว ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๓ เป็นการให้ความเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติ ฯ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบที่จะให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕65 บังคับใช้ต่อไป กรุณาออกเสียงยกมือ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง)
สมาชิกไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครับ
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อบังคับใช้ต่อไป
3.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่เหลือจ่าย
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดเทศบาล)
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ ผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ที่เหลือจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามที่เทศบาลตําบลป่าโมก ได้ตั้งประมาณจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การเกษตร .../4

4
ครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ําอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 300 วัตต์) เพื่อติดตั้งไว้ใช้งานบริเวณอาคารอนุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งขณะนี้อาคารอนุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร ได้ใช้เป็นศูนย์พักคอยและการแยกกักตัว Community
Isolation อําเภอป่าโมก โดยปั๊มน้ําดังกล่าวได้เกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ทําให้ผู้พัก
อาศัยในสถานที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน

เทศบาลตํ าบลป่ าโมก ได้ ตั้ งงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 และได้
เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปแล้วจนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังมีเงินเหลือจ่ายสามารถโอนลดได้ดังนี้
โอนลด
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- ค่ า รั บ รองในการต้ อ นรั บ บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลจากเทศบาลต่ า ง ๆ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น
งบประมาณตั้งไว้ 40,000 บาท คงเหลือ 37,060 บาท ขออนุมัติโอนลด 7,000 บาท
รวมขออนุมัติโอนลด เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร จึงขอ
เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่าย เพื่อไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรดังกล่าว ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
ปั๊มน้ําอัตโนมัติ
จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ําอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 7,000
บาท (ซื้อตามราคาท้องตลาด)
รวมโอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดย
การโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อ.../๕
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่าย
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณาออกเสียงยกมือ (อนุมัติ ๑๑ เสียง)
สมาชิกไม่อนุมัติ ไม่มีนะครับ
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่เหลือจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ผมขออนุญาตให้ท่านวราภรณ์ บุญประดับ

รองประธานสภาเทศบาล ขึ้นมาทําหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนผมครับ
3.3 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่าย
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กิจการประปา)
นางสาววราภรณ์ บุญประดับ รองประธานสภาเทศบาล/ประธานที่ประชุม ขอเชิญคณะผู้บริหาร
เสนอค่ะ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ ผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ที่เหลือจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ด้วยเทศบาลตําบลป่าโมก จะดําเนินการจัดทําโครงการปรับปรุงวางแนวท่อระบบจําหน่ายน้ํา
ประปาของเทศบาลฯ ซึ่งมีระยะทาง 5.2 กิโลเมตร จากหน้าวัดแจ้ง-ปากคลองบ้านสาย เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานในกิจการงานประปา เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตํ าบลป่ าโมก ได้ ตั้ งงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 และได้
เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปแล้วจนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังมีเงินเหลือจ่ายสามารถโอนลดได้ดังนี้
โอนลด
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภท ค่าไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 840,000 บาท คงเหลือ
321,858.73 บาท ขออนุมัติโอนลด 81,000 บาท
โอนลด .../๖

๖
โอนลด
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ตั้ ง จ่ า ยจากรายได้ งบประมาณตั้ ง ไว้
200,000 บาท คงเหลือ 169,205.40 บาท ขออนุมัติโอนลด 169,000 บาท
รวมขออนุมัติโอนลด เป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนรวมทั้งเป็นไปตามนโยบาย
ของผู้บริหาร จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดทําโครงการต่างๆ ของเทศบาล ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จํานวน 250,000 บาท
ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เป็ น ค่ า ออกแบบ ค่ า ควบคุ ม งานปรั บ ปรุ ง วางท่ อ ระบบจํ า หน่ า ยน้ํ า ประปา
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้
ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นางสาววราภรณ์ บุญประดับ รองประธานสภาเทศบาล/ประธานที่ประชุม ตามที่คณะผู้บริหาร
เสนอมานี้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่าย
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกิจการประปา กรุณาออกเสียงยกมือ (อนุมัติ ๑๑ เสียง)
สมาชิกไม่อนุมัติ ไม่มีนะคะ
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่
เหลือจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกิจการประปา
นางสาววราภรณ์ .../๗

๗
นางสาววราภรณ์ บุญประดับ รองประธานสภาเทศบาล/ประธานที่ประชุม ดิฉันขอเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลขึ้นปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมค่ะ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ
4.1 เรื่อง ตอบข้อซักถามของสมาชิกในการประชุมครั้งที่แล้ว
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๙
สิงหาคม ๒๕๖๔ ไม่มีเรื่องข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล จึงไม่มีเรื่องตอบข้อซักถามของสมาชิก
นะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
4.2 เรื่อง ข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกครับ
นายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขออนุญาตนําข้อเสนอแนะ
มายังสภาอันทรงเกียรติ เรื่องการจราจรในตลาดในช่วงเช้า ผมได้พูดอยู่เสมอตั้งแต่ผู้บริหารชุดที่แล้ว
ผู้บริหารชุดที่แล้วก็ได้ตีเส้นไว้เป็นการชั่วคราว ก็อยากให้ผู้บริหารช่วยดูแลในช่วงเช้าของทุกวัน เพราะ
จราจรในช่วงเช้าจะแออัดมาก เนื่องจากแม่ค้าทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ไม่มีระเบียบ ไม่มีวินัยในการค้าขาย
วางของล้ําเส้นแทบจะทุกร้าน อยากให้ช่วยตรวจตราในช่วงเช้าๆ อย่างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบริเวณสาม
แยกหน้าร้านเจ๊หมูลูกสาวสมบัติ ผมก็ได้รายงานให้ประธานสภาเทศบาลทราบแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขให้
อยู่ในเส้นที่เราตีไว้ก็ยังดี เพื่อให้การจราจรจะได้กว้างขึ้น ก็ขอฝากผู้บริหารด้วยครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอแนะอีกไหมเชิญครับ
พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมพันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมก เขต ๒ ผม
มีเรื่องจะเสนอแนะ ๒-๓ เรื่อง
เรื่องแรก ก็เป็นนิมิตที่ดีที่เห็นที่ประชุมให้ท่านวราภรณ์ บุญประดับ ได้ขึ้นทําหน้าที่ประธาน
ที่ประชุม ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นมือใหม่เหมือนกับผมที่เป็นสมาชิกสมัยแรก และได้รับตําแหน่ง
เป็นรองประธานสภาเทศบาล หากวันใดวันหนึ่งประธานไม่อยู่ หรือเจ็บป่วย หรือมีธุระไม่สามารถจะมา
ปฏิบัติหน้าที่ได้ น้องเขาจะได้ทําหน้าที่ได้อย่างไม่เคอะเขินและเกิดความคุ้นชินในการทํางาน
เรื่องที่สอง ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงาน ผ่านไปยังท่านประธานสภาเทศบาล
ที่เห็นผมมีประโยชน์ ได้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จํานวน ๒ ชุด ชุดแรกคือคณะกรรมการแผนพัฒนา
เทศบาล ซึ่งเป็นชุดใหญ่โดยมีส่วนภาคอื่นมาร่วมก็ได้ประชุมไป ๒ ครั้ง และชุดที่ ๒ คือคณะกรรมการ
แปรญัตติ ซึ่งในที่ประชุมก็ได้เลือกผม และคัดเลือกท่านภิญโญเป็นประธาน ก็ได้ทําหน้าที่ผ่านไปเมื่อวันที่
๑๐ – ๑๒ ก็ขอขอบคุณท่านประธานที่ให้เกียรติ และผมคงมีประโยชน์ทําหน้าที่ได้ สําหรับผมหากได้รับ
มอบหมายก็จะทําหน้าที่ให้เต็มที่ ต่อไปหากมีอะไรที่จะให้ผมได้รับใช้หรือคิดว่าผมมีประโยชน์ที่จะทําได้
ผมก็น้อมรับ และทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
เรื่องที่สาม สําหรับโครงการที่โอนลดงบประมาณของปี ๒๕๖๔ ที่ได้ตั้งจ่ายไว้แล้วและใช้
ไม่หมด งบประมาณยังเหลือ เราก็ต้องมาโอนงบประมาณที่จะต้องใช้ในงานเฉพาะหน้า ซึ่งเท่าที่ดูอยู่ก็
ประมาณ ๒๐ กว่าโครงการ ก็เป็นโครงการที่ดีทุกโครงการ แต่ความสําคัญจะมากน้อยแตกต่างลดหลั่น
กันลงไป ผมเห็นด้วย.../ ๘

๘
กันลงไป ผมเห็นด้วย แต่จะมีบางโครงการที่ขัด ๆ บ้าง ก็ไม่เป็นไร เพราะท่านก็เข้ามาบริหารเป็นสมัยแรก
ก็ว่าไปผมก็จะเฝ้าดูการทํางานของท่านต่อไป
เรื่องสุดท้าย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๕ ซึ่งเพิ่งจะผ่านสภานี้ใน
วาระที่ ๓ ให้ความเห็นชอบ ซึ่งงบนี้จะเป็นงบประมาณของปี ๒๕๖๕ จะมีงบบางตัวที่ยังขัดใจอยู่บ้าง แต่
ก็ยังมีความจําเป็นต้องใช้ งบที่ตั้งไว้สูงคืองบเรื่องการศึกษา มันสูง 68 ล้านบาท แต่งบด้านสาธารณสุข 3
ล้านกว่าบาท มันน้อยมาก ซึ่งปัญหาใหญ่ในขณะนี้คือเรื่องโรคโควิค-19 มันเป็นความจําเป็นของด้าน
สาธารณสุข ซึ่งของเราก็มีโรงพยาบาลสนามอยู่ 2-3 จุด ท่านนายกฯ ก็ได้เยี่ยมเยียนในแต่ละจุด ด้าน
สาธารณสุขมีความจําเป็นเราให้ด้านหน้าของเราออกไปทํางานไมว่าจะเป็น อสม. คนเก็บขยะ มันจะเสี่ยง
กับการได้รับเชื้อมาก ตอนนี้อําเภอป่าโมกบางทีขึ้นระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 อยู่ทุกวัน แต่วันนี้ลดลงมา
เราจะหาวิธีช่วยเหลือต่อไป โครงการไหนที่คิดว่ามีประโยชน์ มันดีผมก็พร้อมที่จะยกมือสนับสนุนการ
ทํางานของท่านอย่างเต็มที่ เพราะผลประโยชน์จะไปตกกับพี่น้องประชาชนของเรา ก็ขอฝากท่านนายกฯ
กับท่านประธานให้ช่วยจัดสรรงบด้านสาธารณสุขเพราะปีหน้าเป็นปีที่น่าจะหนักมากสําหรับการบริหาร
จัดการต่างๆ เรื่องปากท้องของพี่น้องเราในเขตเทศบาลนับวันก็จะยิ่งแย่ลง คนไม่มีรายได้ทํากินไม่ได้ก็จะ
เดือดร้อน จึงเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องเข้าไปดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของ
เราทุกคน เขาเลือกเรามาแล้วเขาให้ความไว้วางใจว่าจะมาทําประโยชน์ให้กับเขา ท่านายกฯ ก็ได้ทําไป
แล้วหลาย ๆ อย่าง เช่น พ่นยา ทําโรงพยาบาลสนาม รับคนไข้ ก็ขอฝากสภาแห่งนี้งบประมาณทุกบาท
ทุกสตางค์ในปี 2565 ซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนก็ขอฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารและทีมงานให้
ทําให้มีคุณค่ามากที่สุด ขอบคุณครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอีกไหม
เชิญครับ
นายภิญโญ เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ ผมนายภิญโญ เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขออนุญาตให้มีการตรวจสอบผัง
เมืองของเทศบาลตําบลป่าโมก ว่า ณ ปัจจุบันการเก็บภาษีและผังเมืองไม่ตรงกัน การตรวจสอบของผม
คือเส้นคลองบ้านสาย ผังเมืองแจ้งว่ายึดฝั่งตะวันตกของคลองบ้านสาย แต่ ณ ปัจจุบันจริงในการเก็บภาษี
มีการขยับเข้ามาประมาณ 100 เมตร ซึ่งผมมองว่ามันเป็นรายได้ของเทศบาล ก็อยากให้มีการตรวจสอบ
ว่า ณ ปัจจุบัน การเก็บภาษีกับผังเมืองไม่ตรงกันเพราะอะไรครับ ขอบคุณครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอแนะอีกไหมครับ เชิญ
ท่านายก ฯ ครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก จะขอให้สมาชิกทุกท่านที่ได้
รับเลือกมาจากประชาชนมาช่วยกันดู ประชาชนมีปัญหาเดือดร้อนท่านรับเรื่องมาเลยแล้วมาแจ้ง หากไม่
พบผม ก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ทุกกอง แล้วทําสําเนาให้ผม ผมจะตามเรื่องทุกเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อน
ร้องขอท่านมา ผมทํางานวันนี้ผมไม่ถือว่ามีสองฝ่าย ผมถือว่าทุกท่านคือสมาชิกที่ประชาชนเลือกมา ผมขอ
ชี้แจง ดังนี้
ประเด็นแรก ที่ท่านฉลวยฯ ขอให้การจัดจราจรในตลาด ตอนนี้กําลังวางแผนการจัดระเบียบแม่ค้า
คนเตือนว่า รบกับยักษ์ แต่ถ้ายักษ์ทําผิดระเบียบเราก็ต้องตักเตือน ว่ากล่าวหรือจัดให้อยู่ในระเบียบให้ได้
ถึงแม้ครั้งที่ 1 .../9
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ถึงแม้ครั้งที่ 1 ไม่สําเร็จ ครั้งที่ 10 ก็พยายามทําให้ได้ ในวิธีคิดของผม ผมจะไม่รบครั้งเดียวชนะ ขอให้ทุก
ท่านที่มองเห็นปัญหา อย่างตลาดรถติด เรามโนภาพก่อนว่า ในความคิดส่วนตัวของท่านจะทําอย่างไร
และสักวันหนึ่งเรามานั่งปรึกษาหารือกันว่าจะทําวิธีที่ 1 ดีไหม วิธีที่ 2 ที่ท่านฉลวยฯ เสนอมาดีไหม วิธีที่ 3
ที่คุณบํารุงฯ เสนอมาดีไหม แล้วเอามารวมกันให้ตกผลึก จะได้แก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน เพราะทุก
ท่านอาจจะมองปัญหาไม่เหมือนกัน แต่ปัญหาคือ รถติด ง่าย ๆ ส่วนผมพยายามศึกษาว่า ระเบียบการ
จราจรในเขตเทศบาลเป็นอํานาจของใคร เป็นอํานาจของเจ้าหน้าที่ตํารวจ หรือของเทศบาล ถ้าเป็นอํานาจ
ของตํารวจต้องเชิญผู้กํากับมาปรึกษาหารือ มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นกัน และท่านสมาชิกทุกท่านมี
สิทธิ์มานั่งคุยกัน มาเสนอปัญหาร่วมกันครับ
ประเด็นที่ 2 งบการศึกษาที่มองสูงนั้น ส่วนใหญ่เป็นงบรายจ่ายประจําและเป็นเงินอุดหนุนที่
กระทรวงจ่ายมาตรง เช่นเงินเดือนพนักงานครู กรมจ่ายมา เทศบาลเป็นผู้ผ่านให้อย่างเดียว หมวดรายได้
ของกองสาธารณสุข เราพยายามมองเห็นปัญหากับบุคลากรเป็นอันดับหนึ่ง คือ พนักงานกวาดถนน
พนักงานเก็บขยะ เราจะเน้นในส่วนนั้นมากกว่า เราพยายามหาวิธีการเพิ่มขวัญกําลังใจให้เขา แต่ด้วย
ระเบียบ วิธีการจัดจ้างของเทศบาลเรานั้น เป็นการจ้างเหมาเป็นส่วนใหญ่ทั้งพนักงานเก็บขยะและกวาด
ถนน เรากําลังดูว่า ถ้าเราจ้างเหมาเขา สมมุติตัวอย่างว่า เราจ้างเขาทาสีบ้านเสร็จแล้วเป็นเงินเท่านี้บาท
หลังจากทาสีบ้านเสร็จ เราให้ไปทาสีครัวต่อให้หน่อย ตอนนี้เทศบาลแม้กระทั่ง พนักงานทํางานล่วงเวลา
ไม่รู้ว่าจะหาเงินส่วนไหนมาจ่ายให้ถูกต้อง เราจะหาส่วนไหนมาชดเชยล่วงเวลา หรือข้อกําหนดที่เราตก
ลงกับพนักงานจ้างทุกคนไว้ พนักงานส่วนใหญ่ของกองสาธารณสุขจะเป็นพนักงานจ้างเหมา เราไม่
สามารถจะจ้างเป็นกําลังอัตราจ้างได้ เนื่องจากฐานเงินค่าใช้จ่ายของเทศบาลมันจะเกิน 40% แล้ว หาก
เกิน 40% ก็ผิดระเบียบ
ประเด็นที่ 3 การตรวจสอบผังเมือง วิธีการจัดเก็บภาษีต้องศึกษาอีกครั้งว่า ผังเมืองเทศบาล
ตําบลป่าโมก กับอําเภอป่าโมก เมื่อก่อนเขาแยกเป็น 2 ผังเมือง คือเป็นผังเมืองเทศบาลตําบลป่าโมก กับ
ผังเมืองอําเภอป่าโมก เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มาประชุมที่ห้องนี้ ผังเมืองเขาจะรวมให้เป็นผังเมืองเดียว แต่ไม่รู้
ตอนนี้ที่ประชุมสรุปกันอย่างไร เพราะอยู่ในขั้นตอนของการจัดทํา ผังเมืองโพธิ์ทอง มีผังเดียวทั้งอําเภอ
แต่ป่าโมกมีผังเมือง 2 ผัง ตอนนี้ต้องศึกษาต่ออีกครั้งเพราะการจัดเก็บภาษีมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน บาง
ที่จัดเก็บไปแล้ว แต่ผิดไม่ใช่ของคุณ ผมยกตัวอย่าง ส่วนหนึ่งอยู่โรงช้าง อีกส่วนหนึ่งอยู่บางเสด็จ ใน
โรงงานผงชูรสมี 2 ที่มาเสียภาษีทั้ง 2 ที่ ก็ยังแบ่งกันไม่ได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ไปนั่งศึกษากับผังเมืองเลย
ดีกว่า ได้ความอย่างไรแล้วจะมาแจ้งให้ทราบครับ
ผมขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้กรุณาผ่านงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565
สิ่งใดที่คณะผู้บริหารจะทําในปีงบประมาณ 2565 นั้น ผมจะตั้งใจทํางานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน
หากพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมา ท่านสมาชิกกรุณารับเรื่องมา อย่ารังเกลียดว่าเป็นฝ่ายผมหรือฝ่ายท่าน
ไม่ใช่ ในเมื่อตั้งใจรับอาสามาทํางานร่วมกันแล้ว ก็ขอให้เป็นพวกเดียวกันทั้งหมด ขอบคุณครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีก
หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีเรื่องอื่นๆ แล้ว การประชุมสภาเทศบาลได้ดําเนินการมาครบ
ตามระเบียบการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลและฝ่ายบริหารทุกท่าน ผมขอปิดการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕64 แต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
เลิกประชุม.../10
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เลิกประชุมเวลา ๑2.๑๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางจิรฐา โชติธนะภัทร)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางลภัสรดา จงแพทย์)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

(นางอมรรัตน์ เนื้อจํารูญรัตน์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาล

ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว
เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564
(ลงชื่อ)
ประธานสภาเทศบาล
(นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ)์

รายงาน

การประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจําปี 256๔

วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก

