
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี 2564

วันจันทร์ท่ี 20 ธันวาคม 2564 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก

……………………………

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

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

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

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม นางสุนันทา บุญประดับ รองนายกเทศมนตรี

ผู้เข้าร่วมรับฟัง .../๒
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ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
1. นายไพศาล เรียงสุข ท้องถิ่นอําเภอป่าโมก
2. ร้อยตํารวจเอก เนาวมาศ นวลแป้น รองสารวัตรสืบสวนสถานีตํารวจภูธรป่าโมก

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น.
นางอมรรัตน์ เน้ือจํารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธาน

สภาเทศบาล ขณะนี้ท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมกครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและทําหน้าที่ประธานการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
ครบองค์ประชุมแล้ว อยู่ในท่ีประชุม 12 ท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจําปี 2564 ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศอําเภอป่าโมก เร่ือง เรียกประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี 2564 ขอเชิญครับ

นางอมรรัตน์ เน้ือจํารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล
ประกาศอําเภอป่าโมก

เร่ือง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี 2564 แห่งสภาเทศบาล
ตําบลป่าโมก

………………………………….
ด้วยสภาเทศบาลตําบลป่าโมกรายงาน ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยวิสามัญ

สมัยท่ี 1 ประจําปี 2564 มีกําหนด 15 วัน ต้ังแต่วันท่ี 7 – 21 ธันวาคม 2564 เพ่ือพิจารณาญัตติขอ
อนุมัติปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล 3 ถึงคลองบางปลากด ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณลาน บขส.สถานี
ขนส่งป่าโมก และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามอํานาจหน้าท่ี

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 26 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 36
(3) ประกอบกับคําส่ังจังหวัดอ่างทองท่ี 2515/2564 ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 2564 เร่ือง มอบอํานาจให้
นายอําเภอปฏิบัติราชการแทนฯ ผนวก ช. ข้อ 1.11 เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยวิสามัญ
สมัยท่ี 1 ประจําปี 2564 มีกําหนด 15 วัน ระหว่างวันท่ี 7 – 21 ธันวาคม 2564

จึงประกาศให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมกทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ณัชฐเดช มุลาลี
(นายณัชฐเดช มุลาลี)

นายอําเภอป่าโมก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ผมมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ คือ
ผมขอขอบพระคุณท่านไพศาล เรียงสุข ท้องถิ่นอําเภอป่าโมก และท่านร้อยตํารวจเอก เนาวมาศ นวลแป้น
รองสารวัตรสืบสวนสถานีตํารวจภูธรป่าโมก ท่ีได้ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลของเรา

ท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี .../3
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง ญัตติ
2.1 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสมของเทศบาลเพ่ือทําหลังคาให้กับร้านค้าในท่ีสาธารณะตลอด

แนวสองข้างทางถนนเทศบาล 3 (กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม)
นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติ กระผมขอแถลงญัตติเร่ือง ขออนุมัติใช้เงินสะสมของเทศบาลเพ่ือทําหลังคาให้กับร้านค้าในท่ี
สาธารณะตลอดแนวสองข้างทางถนนเทศบาล 3 เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ตามแบบแปลน
ท่ีเทศบาลกําหนด โดยใช้งบประมาณ 400,000.-บาท (ส่ีแสนบาทถ้วน)

โดยยอดเงินสะสมของเทศบาลตําบลป่าโมก ซ่ึงสามารถนําไปใช้จ่ายได้ ตามรายงานงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ของกองคลังท่ีแนบ

ฉะน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน
ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
เก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูน รายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนินการก่อ
หน้ีผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้
การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจํา และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์

(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ
ญัตติมาน้ี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ

นายบํารุง แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายบํารุง
แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมยินดีและเห็นดีด้วยกับการท่ีจะนําเงินสะสมออกมาใช้ประโยชน์
เพ่ือประชาชนของเรา ตามรายการท่ีผู้บริหารรายงานมานั้นคือ การทําโครงหลังคาให้กับร้านค้าในตลาดน้ัน
แต่ผมยังมองภาพไม่ออกครับว่า ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนดจะมีลักษณะโครงสร้างอย่างไร ตัวหลังคา
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เป็นอย่างไร และลักษณะการติดต้ังของหลังคาน้ันจะเป็นรูปร่างลักษณะอย่างไร ผมต้องการท่ีจะให้ผู้ท่ี
รับผิดชอบอธิบายโครงสร้างหลังคาพอสังเขปให้กับสภาได้รับทราบด้วย เพราะบางพ้ืนท่ีหลังคาก็ทําแบบ
ถาวร หากเราทําใหม่ ของเก่าเราจะรื้อออกหรือไม่ ก็ขอให้อธิบายเพิ่มเติมให้สภาได้รับทราบด้วยครับ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญครับ

พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ ผมพันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สําหรับผมก็เช่นเดียวกับท่าน
บํารุง ฯ เพราะเร่ืองโครงสร้างมันจะทําบนผิวจราจรหรือบนฟุตบาท เดี๋ยวญัตติที่ 2 จะเห็นว่า ขอทําที่จอดรถ
ซ่ึงอ้างว่าการจราจรไม่สะดวก ก็เลยอยากจะทราบว่าโครงสร้างเมื่อทําแล้วได้ทําประชาพิจารณ์ไหมว่า ทํา
หลังคาแล้วจะไปบดบังร้านซึ่งเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ท่ีเป็นร้านค้าตลอดแนวบนถนนเทศบาล 3
เขาเห็นดีกับการท่ีเราจะไปทําหลังคาบดบังร้านเขาหรือไม่ ก็ขอให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจน

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เชิญท่านนายก ฯ ครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และท่านสมาชิก

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เร่ืองแบบโครงสร้างตามท่ีท่านบํารุง ฯ ได้สอบถามนั้น ผมจะให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจง
ส่วนเร่ืองร้านค้าท่ีเขามีหลังคาอยู่แล้ว พอเราทําเสร็จแล้วเราจะต้องร้ือออกหรือไม่ อันนั้นเป็นทรัพย์สิน
ส่วนตัวของร้านค้าแต่ละราย คงต้องให้เขารื้อออกเอง เทศบาลไม่ได้ลงไปทํา ส่วนเร่ืองการทําประชาพิจารณ์
เราได้เคยทําประชาพิจารณ์ไปแล้ว แต่ผมจําวันท่ีไม่ได้ ท่ีศาลาประชาคมไปแล้ว 1 คร้ัง แต่การทําครั้งนั้นเรา
ได้สอบถามไป 3 ประเด็น ประเด็นท่ี 1 เราจะขอปรับปรุงผิวจราจร จากเดิมท่ีมีความกว้าง 11 เมตร – 12
เมตรเศษ ให้เหลือผิวจราจรเพียง 7 เมตร ถ้าวัดจากก่ึงกลางถนนออกไปข้างละ 3.50 เมตร ท่ีเหลือจะเป็นท่ี
สาธารณะสําหรับใช้ผ่อนผันให้ร้านค้ามาขายของได้ชั่วคราว ประเด็นท่ี 2 เร่ืองการจัดระเบียบการเดินรถให้
มีการเดินรถทางเดียวเป็นบางช่วง จากถนนเทศบาล 9 ท่านจะว่ิงรถเข้าไปจะออกไม่ได้ และอีกเส้นหนึ่งเป็น
ถนนเทศบาล 8 หรือเทศบาล 10 จะว่ิงรถได้ทางเดียวเหมือนกัน ประเด็นท่ี 3 จะจัดทําหลังคาเป็นเพิง ซ่ึงใน
ปัจจุบันร้านค้าท่ีปลูกกันแต่ละคนจะปลูกตามสไตล์ของตัวเอง ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย บางร้านก็ใช้
หลังคาทําจากร่มมาต่อกัน ซ่ึงจะไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกประเด็นหนึ่ง ร้านค้าไม่มีขอบกําหนด
กฎเกณฑ์ ตกลงเช่าเทศบาล 4 เมตร แต่เวลาเรียงของจริง ๆ ก็เรียงเกิน ลํ้ามาริมถนนบ้าง ลํ้าไปทาง
ด้านซ้าย ลํ้าไปทางด้านขวา ไปกินท่ีคนอื่น แต่การท่ีเราจะไปทําหลังคา เราต้องกําหนดด้วยเสาช่องละ 2
เมตร หากทําแล้วร้านค้าจะตั้งเลยเสาไม่ได้ ก็จะเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท่ีสุด จากนั้นมาก็มีเหตุ
อ้างว่าเขาไม่รู้เรื่องท่ีเทศบาลจะทําหลังคา แต่เราได้ประชาสัมพันธ์และพูดในท่ีประชุมแล้ว ไม่เป็นไรครับ
ส่วนเร่ืองการทําหลังคานั้น ผมคิดว่าจะทําประชาพิจารณ์ใหม่อีกคร้ังหน่ึงก็ยินดีท่ีจะทําเรื่องการทําหลังคาท่ี
ประชาชนถามว่า จะบดบังหน้าร้านเขาหรือไม่ จะเสียสิทธิ์ของร้านค้าไหม ขอเรียนว่า คณะผู้บริหารนั้นได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญของร้านค้าท่ีเป็นตึกแถวมาก เพราะเขาเสียภาษีบํารุงท้องท่ีให้กับทางเทศบาล ผมก็
บอกว่า ถ้าร้านค้าไหนมีหนึ่งห้องแถว คือ มีความกว้าง 4 เมตร ให้เว้นช่องทางเข้าให้เขาหน่ึงช่องทาง ถ้า
ร้านค้าไหนมีช่วงหน้าร้านเพ่ิมข้ึนก็เพิ่มช่องทางให้กว้างขึ้น ซ่ึงเราทดลองตีเส้นแล้ว จะเห็นเส้นแดงและมี
เครื่องหมายกากบาท น่ันคือ เราจะไม่ให้ร้านค้าท่ีเข้ามาขายของหน้าร้านบัง ต้องเปิดช่องทางเข้าให้กับ
ร้านค้าตึกแถว ท่ีเราประมาณการไว้ตรงน้ัน แต่การกระทํานั้นยังไม่เกิดเป็นรูปธรรม เพียงแต่เป็นโครงสร้าง
การท่ีจะพูดไปก็เป็นเร่ืองธรรมดา จะพูดกันแบบว่า ฟังไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ในทางปฏิบัติน้ัน ถ้าจะให้
ทําประชาพิจารณ์ใหม่ก็ยินดีท่ีจะทํา เราไม่ทําเพ่ือเราชนะ เราทําเพ่ือความสบายใจท้ังสองฝ่าย ท้ังร้านค้า
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ด้วยในท่ีเป็นตึกแถว ร้านค้าท่ีตั้งอยู่ริมถนน ริมฟุตบาท ตอนน้ีเราไม่เรียกถนนแล้ว จะเป็นท่ีสาธารณะแล้ว
เพราะสภาอนุมัติให้ทําถนนเหลือ 7 เมตรแล้ว และทําประชาพิจารณ์ไปแล้ว ส่วนเร่ืองการท่ีมาขออนุมัติ
วันน้ีมันเป็นระเบียบของการดําเนินการตามระบบ ถ้าเราไม่ดําเนินการหรือไม่เตรียมไว้ งานก่อสร้างพอเรา
ทําเสร็จเราก็ไม่มีงบก่อสร้าง อันนี้เราทําเพื่อเตรียมการเอาไว้ ก็ขอเรียนให้ทราบ ส่วนเร่ืองแบบโครงสร้างน้ัน
ผมจะให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจงครับ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เชิญกองช่างครับ
นายประสงค์ มะลิเสือ รก.ผู้อํานวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และท่านสมาชิก

ผู้ทรงเกียรติ ผมนายประสงค์ มะลิเสือ รักษาการผู้อํานวยการกองช่าง ขออธิบายโครงสร้างหลังคา ซ่ึงเสา
จะเป็นเหล็กกล่อง 2”x2” โครงสร้างข้างบนจะเป็น 1”x 2” หลังคาเมทัลชีส กว้าง 2x2 เมตร และมีแผงก้ัน
ระหว่างห้องต่อห้องเป็นตะแกรงเหล็ก ส่วนการติดต้ังผิวจราจร 3.50 เมตร เสาต้นแรกจะขยับร่นเข้าไป
ประมาณ 50 เซนติเมตรให้เป็นไหล่ทางเพราะฉะน้ันผิวจราจรจะอยู่ประมาณเกือบ 4 เมตร ส่วนท่ีว่ิงได้อยู่
ประมาณ 3.50 เมตร ซ่ึงจะไม่แคบเป็นไปตามมาตรฐานท่ีเขาทํากับประมาณ 7 เมตร ส่วนด้านท่ีติดกับ
ตึกแถวกับตัวอาคารท่ีเราจะสร้างใหม่จะอยู่ประมาณไม่ต่ําว่า 2 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานว่ากว้างมาก
น้อยแค่ไหน เท่าท่ีผมวัดท่ีแคบท่ีสุดอยู่ประมาณ 2 เมตร คนเดินได้สะดวกครับ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายก ฯ ครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ รูปแบบน้ันไม่ทราบว่า

เจ้าหน้าท่ีได้เก็บแฟลชไดร์ฟไว้หรือไม่ ถ้ามีช่วยนํามาเปิดให้ท่านสมาชิกได้รับทราบด้วย และการทําตลาด
ช่วงแรกท่ีเราจัดระเบียบได้ จุดประสงค์ของผู้บริหารคือจะต้องขอแบ่งพ้ืนท่ีฟุตบาททางเท้า จากเดิมท่ีมีอยู่
อย่างน้อยก็ต้องมีทางเดินสัญจรให้กว้าง 1 เมตร อย่างน้อยท่ีสุด 1 เมตร ตอนน้ีเราหันหน้าร้านค้ามาท่ี
ถนน แต่ถ้าเสร็จเมื่อไหร่จะเรากลับร้านค้าหันหน้าเข้าไปให้เจอกับร้านค้าตึกแถว นึกภาพง่าย ๆ เหมือน
ตลาดเจ้าพรหม แต่เราจะต้องค่อย ๆ ทํา เราจะทําครั้งเดียวไม่ได้ เพ่ือให้เกิดความเคยชินก่อน ประโยชน์
ของร้านค้าตึกแถว คือ มีคนเดินผ่านหน้าร้าน เขาอาจจะขายของได้ จะเกิดการค้าข้ึนมาโดยปริยาย บางคร้ัง
อาจจะฝืนความรู้สึกของผู้ท่ีเคยปฏิบัติมา เรียนว่าโครงการไม่ได้มีเท่านี้ เราต้องการทําให้เป็นระเบียบ ไม่ได้
ทําเพื่อรุ่นเรา ทําเพื่อรุ่นต่อๆ ไป ตอนน้ีเราอาจจะมองว่ามันไม่เป็นระเบียบ แต่ถ้าเราทําได้เม่ือไหร่ ตรงท่ีเรา
เว้นไว้ทําร้านค้าเราจะยกระดับขึ้นมาเลยให้ต่างจากพ้ืนถนน เวลาฝนตกนํ้าก็จะไม่ไหลเข้าร้านค้า ก็ขอให้
ท่านสมาชิกได้สบายใจว่า การทํางานของคณะผู้บริหารน้ี ผมไม่ได้มองว่าทําแค่รุ่นเรา เราทําเพ่ือรุ่นต่อไป
ขอบคุณครับ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านบํารุง ฯ ครับ
นายบํารุง แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาล พอดีข้อมูลของผมตรงกับท่านนายก ฯ ผมก็หวังว่า

อนาคตผู้ท่ีจับจ่ายซ้ือของต้องเดินระหว่างตึกกับร้านค้าท่ีหันหน้าเข้าไป ก็จะลดภาวะรถติดได้จากการท่ีรถ
จอดซื้อของ แต่ปัญหาท่ีเกิดตามท่ีท่านนายกฯ ว่า ผมก็ขอให้ท่านนายกฯ เร่งทําเพราะเป็นอนาคตตลาด
ป่าโมกท่ีจะเจริญและเป็นท่ีนิยมของผู้จับจ่ายใช้สอยในตลาด ผมสนับสนุนตรงนี้ด้วยครับ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้เงินสะสมของเทศบาลเพ่ือทําหลังคาให้กับร้านค้าในท่ีสาธารณะ
ตลอดแนวสองข้างทางถนนเทศบาล 3 ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ตามท่ีฝ่ายบริหาร
เสนอ กรุณาออกเสียงยกมือครับ (อนุมัติ 11 เสียง)

สมาชิกไม่อนุมัติ .../6



6

สมาชิกไม่อนุมัติ ฯ ไม่มีนะครับ
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมของเทศบาลเพื่อทําหลังคาให้กับร้านค้าในท่ีสาธารณะ

ตลอดแนวสองข้างทางถนนเทศบาล 3 ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.2 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตําบลป่าโมก (ตลาด

ป่าโมก) (สํานักปลัดเทศบาล)
นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติ กระผมขอแถลงญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตําบล
ป่าโมก (ตลาดป่าโมก)

หลักการ
ด้วยปัจจุบันบริเวณถนนภายในเขตเทศบาลตําบลป่าโมก(ตลาดป่าโมก) มีการนํารถเข้ามา

เป็นจํานวนมาก มีการจอดรถบนผิวจราจร และมีการจําหน่ายสินค้าบริเวณพื้นท่ีผ่อนผัน ทําให้การจอดยาน
ยนต์ตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลตําบลป่าโมก ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกแก่การสัญจรไปมา
ทั้งไม่เป็นการปลอดภัยแก่ผู้ใช้ยานยนต์ด้วย ทําให้การจราจรคับคั่งไม่เกิดความคล่องตัว และมีทางเท้าแคบ
ทําให้ผู้ใช้ทางต้องเดินบนผิวจราจร ซ่ึงอาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้ทางได้ โดยเทศบาลตําบลป่าโมก
ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน เป็นจํานวนมาก จึงได้ประสานงานกับเจ้าพนักงานจราจร สถานี
ตํารวจภูธรป่าโมกและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเห็นสมควรท่ีจะจัด
ระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาล

เหตุผล
จากปัญหาต่างๆ ท่ีสรุปข้างต้นนั้น หากไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วก็ย่อมได้รับผลกระทบ

โดยตรงแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลป่าโมกและพ้ืนที่ใกล้เคียง ฉะน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว และเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสะดวก
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงมีแนวทางการแก้ไขโดยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาล
ตําบลป่าโมก(ตลาดป่าโมก)

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหน้าท่ีต้องทําในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้

(2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม
สนับสนุน หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าท่ีใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังต่อไปน้ี

(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

มาตรา ๕ พระราชบัญญัติ.../๗
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มาตรา 5 พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เว้นแต่เทศบาล
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่าง
น้อยต้องคํานึงถึงขนาดความหนาแน่นในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

เม่ือเทศบาลตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลใดมีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ครบถ้วนตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้แจ้งต่อกระทรวงมหาดไทยว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
น้ีและให้กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้กับเทศบาลตําบลหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบล

มาตรา 7 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจตราข้อบัญญัติท้องถ่ินเพ่ือประโยชน์ใน
การจัดระเบียบการจอดรถ ดังต่อไปนี้

(1) กําหนดประเภทของรถตามพระราชบัญญัติน้ี และจัดให้มีท่ีจอดรถในทางหลวงหรือในท่ี
สาธารณะสําหรับรถแต่ละชนิดหรือประเภท

(2) กําหนดระเบียบการจอดรถในท่ีจอดรถ
(3) กําหนดระยะเวลาจอดรถ ระยะเวลาที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม

วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียม ท้ังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมต้องไม่เกินท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง

ทางหลวงและท่ีสาธารณะตาม (1) หมายถึงทางหลวงและท่ีสาธารณะท่ีอยู่ในความดูแลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท หรือทางหลวงท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดช่วงใดผ่านในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการหรืองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีมี
หน้าท่ีดูแลรักษาจะมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดูแลเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการจอดรถก็ได้

เม่ือมีข้อบัญญัติท้องถ่ินตาม (1) หรือ (2) แล้ว เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืนเป็นการช่ัวคราว เมื่อมีเหตุฉุกเฉินจําเป็นอันไม่
อาจหลีกเล่ียงได้ก็ได้

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่จะนํากฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอด
รถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาใช้บังคับกับเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2563

ข้อ 1 ให้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.
ศ.2562 ใช้บังคับกับเทศบาลตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้

(1) มีรถสัญจรในเขตของเทศบาลตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลเฉลี่ยเกินวันละหนึ่ง
ร้อยคัน

(2) มีรายได้ต่อปีรวมเงินอุดหนุนไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบห้าล้านบาท
(3) สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ (1) และ (3) เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินและนายอําเภอรับรองแล้ว ให้ถือว่า

เป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง
ข้อ ๓ เทศบาลตําบล.../๘
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ข้อ 3 เทศบาลตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 วรรคหนึ่ง
หรือข้อ 2 เมื่อได้แจ้งให้กระทรวงหมาดไทยทราบ และกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับในเขต
เทศบาลตําบลหรืองค์การบริหารส่วนตําบลน้ันต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

จากหลักการและเหตุผลท่ีได้เสนอมาน้ี จึงขอให้ท่านประธานสภาเทศบาลได้นําเสนอให้
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาล
ตําบลป่าโมก(ตลาดป่าโมก) ตามแผนผังการจัดระเบียบการจอรถท่ีแนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์

(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ
ญัตติมาน้ี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ

สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตําบลป่าโมก (ตลาดป่าโมก)
ของหน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ กรุณาออกเสียงยกมือครับ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง)

สมาชิกไม่เห็นชอบฯ ไม่มีนะครับ
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในการจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตําบลป่าโมก

(ตลาดป่าโมก) ของหน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล
2.3 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ สําหรับดําเนินการโครงการตีเส้นจราจรถนนเทศบาล 3 (กองช่าง)
นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และท่านสมาชิก

ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.
ศ.2565 เพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สําหรับดําเนินการโครงการตีเส้นจราจรถนนเทศบาล 3

ตามท่ีเทศบาลตําบลป่าโมก มีความประสงค์จะปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล 3 หมู่ 2
ตําบลป่าโมก อําเภอป่าโมก โดยการตีเส้นผิวจราจรถนนเทศบาล 3 เพ่ือให้การจราจรมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากย่ิงข้ึน

ท้ังน้ี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 บางรายการ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สําหรับดําเนินการ
โครงการตีเส้นจราจรถนนเทศบาล 3 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการตีเส้นจราจร คิดพื้นท่ีรวมได้ไม่น้อยกว่า
80.60 ตารางเมตร ตั้งจ่าย จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค งบประมาณ 31,500 บาท รายละเอียดดังนี้

โอนลด
กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
หมวดเงินเดือน

๙ประเภท เงินเดือน.../๙



ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณต้ังไว้ 1,331,200 บาท
คงเหลือ 1,162,635.16 บาท โอนลด 31,500 บาท

รวมโอนลดเป็น 31,500 บาท (สามหมื่นหน่ึงพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นตีเส้นจราจรถนนเทศบาล 3

งบประมาณ 31,500 บาท
รวมโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ท้ังส้ิน 31,500 บาท (สามหมื่นหน่ึงพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ฉะน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์

(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ
ญัตติมาน้ี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ สําหรับดําเนินการโครงการตีเส้นจราจรถนนเทศบาล 3 ของหน่วยงานกองช่าง ตามท่ี
ฝ่ายบริหารเสนอ กรุณาออกเสียงยกมือครับ (อนุมัติ ๑๑ เสียง)

สมาชิกไม่อนุมัติฯ ไม่มีนะครับ
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สําหรับดําเนินการโครงการตีเส้นจราจรถนนเทศบาล 3 ของหน่วยงาน
กองช่าง

2.4 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ สําหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เลื่อยโซ่ยนต์) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และท่านสมาชิก

ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติเร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.
ศ.2565 เพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สําหรับจัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เล่ือยโซ่ยนต)์

ตามที่เทศบาลตําบลป่าโมก มีภารกิจในงานปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม กําจัดตกแต่งต้นไม้
ภายในเขตเทศบาลตําบลป่าโมก เพ่ือให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อบรรเทาทุกข์บํารุง
สุขให้แก่ประชาชน ซ่ึงอุปกรณ์-เครื่องมือ บางอย่างยังไม่มีสําหรับปฏิบัติงาน

10ท้ังน้ี เพ่ือก่อให้เกิด.../๑๐



ท้ังน้ี เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บางรายการ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่สําหรับจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจัดซื้อเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์โซ่ 11.5 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง ดังมี
รายละเอียด ต่อไปนี้

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

196,060 บาท โอนลด 10,000 บาท
รวมโอนลด 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
โอนเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
- จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์โซ่ 11.5 น้ิว จํานวน 1 เคร่ือง งบประมาณต้ังไว้ 10,000

บาท โอนเพ่ิม 10,000 บาท ซ้ือตามราคาท้องตลาด
รวมโอนเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ฉะน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์

(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ
ญัตติมาน้ี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ สําหรับจัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เล่ือยโซ่ยนต์) ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ กรุณาออกเสียงยกมือครับ (อนุมัติ ๑๑ เสียง)

สมาชิกไม่อนุมัติฯ ไม่มีนะครับ
ท่ีประชุม มีมติ.../๑๑1๑



ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สําหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เลื่อยโซ่ยนต)์ ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

2.5 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ท่ีขอกันเงินไว้ (กองช่าง)

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และท่านสมาชิก

ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงญัตติเร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ท่ีขอกันเงินไว้

ตามท่ีเทศบาลตําบลป่าโมก ได้รับอนุมัติกันเงินจากท่ีสภาเทศบาลตําบลป่าโมก จากการ
ประชมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3 ประจําปี 2564 เม่ือวันจันทร์ที่ 30
สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
หมวดที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก บริเวณริมถนนป่าโมกราษฎร์บํารุง (หน้าวัดป่าโมกวรวิหาร) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ความยาว
332.00 เมตร บริเวณริมถนนป่าโมกราษฎร์บํารุง (หน้าวัดป่าโมกวรวิหาร) ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่า
โมก งบประมาณตั้งไว้ 1,200,000 บาท

ในการน้ี เทศบาลตําบลป่าโมก ได้ตรวจสอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง พร้อมทบทวนแบบแปลนและ
ประมาณราคางานก่อสร้างดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า จําเป็นต้องปรับแบบแปลนและประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง และเพื่อให้การก่อสร้างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติเปล่ียนแปลง
รายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณริมถนนป่าโมกราษฎร์บํารุง
(หน้าวัดป่าโมกวรวิหาร) โดยมีรายละเอียดดังน้ี

- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ความยาว 115.00 เมตร บริเวณริมถนนป่าโมกราษฎร์บํารุง (หน้าวัดป่าโมกวรวิหาร)
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าโมก งบประมาณ 286,900 บาท

ฉะน้ัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561

ข้อ 59 วรรคสอง “กรณีเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ึงแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ดําเนินการก่อหน้ีผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปี
ต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปล่ียนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับ
อนุมัติให้กันเงินไว้”

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์

(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก

นายพิเศษศักด์ิ.../๑๒
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นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ
ญัตติมาน้ี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ

พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมพันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ตามท่ีท่านนายกฯ
ได้ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีขอกันเงินไว้
เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่ีจะวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และความ
ยาว 332.00 เมตร งบประมาณท่ีขอกันไว้ 1,200,000 บาท ผมอ่านแล้วยังไม่เข้าใจก็ขอคําอธิบายหน่อยว่า
ท่ีเปล่ียนแปลงน้ี เปล่ียนแปลงมามันลดลงเหลือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร และความยาวเหลือ
115.00 เมตร งบประมาณก็ลดลง มันมีการเปล่ียนแปลงอย่างไรขอให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องอธิบายด้วยครับ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกฯ ครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และท่านสมาชิก

ผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามว่า ท่อ ค.ส.ล.ท่ีขอกันเงินไว้เมื่อปี ๒๕๖๔ น้ัน เป็นขนาด ๐.๖๐
เมตร ระยะความยาว 332.00 เมตร เปล่ียนมาเหลือท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะความยาว
เหลือ 115.00 เมตร ขอเรียนท่านสมาชิกว่า เดิมวัดป่าโมกมีปัญหาเร่ืองนํ้าท่วมขังเวลาฝนตก นํ้าก็จะไหลไป
รวมกันท่ีบริเวณโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) ก็เลยทํางบประมาณเพื่อจะวางท่อ
ด้านหน้าใหม่ท้ังหมดริมถนนป่าโมกราษฎร์บํารุง เพ่ือให้นํ้าระบายลงแม่น้ําเจ้าพระยาในฤดูน้ําแล้ง แต่
หลังจากนํ้าท่วมข้ึนมาเทศบาลก็ได้ไปปิดบล็อกช่องว่างระหว่างเข่ือนและตั้งเคร่ืองสูบนํ้าบริเวณท่ีกรมโยธาฯ
ทําไว้ให้ หลังจากการสูบน้ําท่ีผ่านมา ตรวจสอบแล้วว่า ท่อระบายน้ําเดิมยังสามารถท่ีจะใช้งานได้อีกระยะ
ยาว ก็คิดว่าถ้าเราเอาเงินตรงนั้นไปลงทุนมันก็จะสูญเปล่าโดยเปล่าประโยชน์ ซ่ึงการสํารวจคร้ังแรกก่อนมา
ของบ สํารวจแล้วว่าปัญหาน้ํามันยังขังไม่เลิก แต่หลังจากน้ําท่วมและสูบน้ําแล้วรู้จุดอ่อนจุดแข็งว่าเรา
สมควรจะสูบนํ้าตรงไหนให้แห้ง สมควรทําอย่างไรเวลาฝนตกให้นํ้าไหลลงแม่นํ้าท้ังหมด เจอปัญหาและ
แก้ปัญหาได้แล้วในระยะนํ้าท่วม ก็เลยเสียดายงบประมาณถ้าเราจะทําลงไป ก็เหมือนกับไปทําซึ่งของเก่ายัง
ใช้งานได้อยู่ ก็เลยยกโครงการน้ันออกมาแต่ก็เกิดปัญหาอยู่ ๒ จุด ช่วงบริเวณหลังจากหลวงพ่อโตนํ้ามันขัง
เราก็วางท่อเพื่อรับนํ้าจากบริเวณวิหารหลวงพ่อโต เวลาฝนตกก็จะให้ไหลลงมาแม่นํ้าเจ้าพระยา ก็คํานวณดู
แล้วท่อขนาด ๐.๔๐ เมตรก็พอ ก็เลยเปล่ียนแนวทางแทนท่ีจะร้ือทําใหม่ท้ังหมด เราก็ทําท่อให้เป็นซอยแยก
ระหว่างจุดท่ีมีปัญหามารวมกับท่อเดิม ซ่ึงเราก็ใช้งบประมาณลดลงไป ๙ แสนกว่าบาท ซ่ึงเร่ืองน้ีก่อนท่ีจะ
ดําเนินการก็ได้ไปกราบเรียนท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิโสภณแล้ว ท่านก็เห็นดีด้วย ก็เรียนให้ทราบขอบคุณครับ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.
ศ. 2564 ท่ีขอกันเงินไว้ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณริมถนน
ป่าโมกราษฎร์บํารุง (หน้าวัดป่าโมกวรวิหาร)) ของหน่วยงานกองช่าง ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ กรุณาออกเสียง
ยกมือครับ (อนุมัติ ๑๑ เสียง)

สมาชิกไม่อนุมัติฯ ไม่มีนะครับ
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ท่ีขอกันเงินไว้ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณ
ริมถนนป่าโมก ราษฎร์บํารุง (หน้าวัดป่าโมกวรวิหาร)) ของหน่วยงานกองช่าง

ระเบียบวาระท่ี 3 .../๑๓
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง อื่น ๆ
3.1 เรื่อง ตอบข้อซักถามของสมาชิกในการประชุมครั้งท่ีแล้ว
นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกฯ มีอะไรติดค้างท่ียังไม่ได้ตอบ

หรือไม่ครับ เชิญครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และท่านสมาชิก

ผู้ทรงเกียรติ เม่ือวันก่อนเราได้คุยกันไว้เรื่องคันกั้นนํ้าท่ีจะให้ท่านสมาชิกในแต่ละพื้นท่ีช่วยนําแบบฟอร์มไป
ให้ประชาชนเซ็นยินยอมให้เทศบาลเข้าไปทํางานในพ้ืนท่ี ซ่ึงในช่วงวิกฤตินํ้าท่วมท่ีผ่านมาน้ันเพ่ือนสมาชิก
หลายๆ ท่านได้ช่วยกันทํางานมากันอย่างเหน็ดเหน่ือย ช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับเทศบาล
ในวันน้ีผมได้นําแบบฟอร์มยินยอมที่จะให้ท่านสมาชิกในพ้ืนที่ได้นําไปให้ประชาชนกรอก และเซ็นอนุญาตให้
เทศบาล เข้าทํางาน โดยขอให้ท่านสมาชิกได้ศึกษาทําความเข้าใจแบบฟอร์มนี้และนําไปให้ประชาชนเซ็น
อนุญาตด้วยครับ

และถ้าเป็นไปได้หากท่านสมาชิกเคยมีรูปท่ีถ่ายไว้ช่วยกรุณาพิมพ์หรือเขียนปัญหาและวิธีการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวและนํามาส่งท่ีผมหรือทางเจ้าหน้าท่ีกองช่างได้ครับ เพ่ือจะได้นํามาแก้ไขปัญหาและจะได้
นําเข้าท่ีประชุมสมัยหน้าในเดือนกุมภาพันธ์ครับ

ท่ีประชมุ รับทราบ
3.2 เรื่อง ข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล
นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกครับ
นายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้

ทรงเกียรติ ผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขออนุญาตนําข้อเสนอแนะเสนอ
ต่อสภาอันทรงเกียรติ

เร่ืองแรก จุดที่น้ําร่ัวไหล บริเวณประตูระบายน้ําข้างบ้านพันตรีสิทธิชัย คงประเสริฐ ชุมชนย่อยที่ 8
ซ่ึงจุดนี้มีปัญหาเยอะมาก สมควรท่ีจะปิดและยกเลิกการใช้งานไปเลย ปัญหานี้เกิดจากการก่อสร้างของผู้รับ
เหมาท่ีทําไว้ไม่เรียบร้อย นํ้าจะทะลุเลาะท่อระบายนํ้าท้ิง ซ่ึงจะแก้ไขปัญหาได้ยากมาก

เร่ืองท่ีสอง จุดท่ีน้ําร่ัวไหลทะลักล้นบริเวณท่อท้ายวัดแจ้ง ซ่ึงจะเป็นท่อมาจากแม่น้ําเจ้าพระยา
จะคู่ขนานกับร้ัววัดด้านในของวัดแจ้ง ขอนําเรียนว่า ขอให้เทศบาลช่วยดําเนินการแก้ไขและตั้งงบประมาณ
ก่อสร้างใหม่จะได้ไม่เกิดปัญหาในฤดูนํ้าหลากอีกในปีต่อไปด้วยครับ

นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ ผมขอขอบคุณท่านฉลวย กระจ่างจิตร์ ผมขอปรึกษาท่านสมาชิกครับ

เร่ืองแรก ในพ้ืนท่ีบริเวณหนองปลาดุก จะมีประชาชนมาเช่าทํานา ซ่ึงชาวนาท่ีอยู่ตรงน้ันก็ไม่ใช่
คนพ้ืนท่ีของเรามาเช่าทํานา ผมถามว่าถ้าเรารื้อท่อตรงนั้นออกเราจะไม่มีปัญหาตอนน้ําท่วม แต่จะเกิด
ปัญหากับคนที่มาเช่าทํานาตามมาอีกหรือไม่ ถ้าหากเป็นประชาชนของเราเช่าทํานาและเดือดร้อนจริงๆ เราจะ
มีวิธีแก้ไขโดยทําท่อโดยเดินท่อติดกับรั้ววัดแจ้ง

เร่ืองท่ีสอง ปัญหาน้ําที่รั่วไหลบริเวณประตูระบายน้ําข้างบ้านพันตรีสิทธิชัย คงประเสริฐ นั้น
เร่ืองนี้เป็นเร่ืองที่ผมเข้ามาบริหารงานใหม่ อาจจะไม่ทราบข้อมูลในพ้ืนที่ ก็ขอความกรุณาท่านสมาชิกในท้องที่
ช่วยเสอนแนะด้วยครับ

นายบํารุง .../14
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นายบํารุง แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผมนายบํารุง แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จริงๆ แล้ว หนองนี้จะมีชื่อเรียกหลายช่ือ ทั้งหนองปลาดุก
หรือหนองกระจับ ซ่ึงคนท่ีมาเช่าทํานาไม่ใช่คนพื้นท่ีของเรา คนในพ้ืนท่ีของเราจะเข้าไปเก็บผักหรือหาปลา
ยังไม่ได้เลยครับ เราจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรดีครับ

นายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ เท่าท่ีผมทราบมาผู้ท่ีเช่าทํานาเขาอยู่ท่ีสามโก้ ซ่ึงผมได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชนท้ังตําบล
สายทองและประชาชนในเขตพื้นท่ีของเราด้วย เราจะมีวิธีการแก้ไขหรือมีระเบียบอะไรท่ีสามารถจัดการ
เร่ืองน้ีได้ เขาถือสิทธิ์จนเกินไปครับ ส่วนเร่ืองชุมชนย่อยท่ี 8 น้ําที่รั่วไหลบริเวณประตูระบายน้ําข้างบ้าน
พันตรีสิทธิชัย ฯ นั้น กองช่างได้ลงไปดูแล้ว ก็ขอขอบคุณครับ

นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ ถ้าผมจําไม่ผิดเมื่อหลายสิบปีก่อนเทศบาลเคยได้ไปขุดลอกให้แล้วครั้งหนึ่ง คนเช่าทํานาได้
ประโยชน์ ซํ้าไม่ใช่คนในเขตเทศบาลด้วย เร่ืองน้ีขอมอบให้ท่านปลัดเทศบาลช่วยตรวจสอบและกันให้เขา
ย้ายออกนอกพื้นท่ีจะได้หรือไม่

นายสุพล เรืองฤทธิ์ ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เร่ืองน้ีผมได้เคยไปพูดคุยมาแล้วครั้งหน่ึงครับ แต่เขาไม่ยอมย้ายออกนอกพ้ืนท่ี ผมขอรับเรื่องนี้ไปศึกษาก่อน
ว่าจะมีวิธีดําเนินการอย่างไรครับ

นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ การทํางานหลายๆ งานผมพยายามจะทําให้กับพ่ีน้องประชาชนของเรา กราบเรียนว่า เทศบาล
ทํางานก็มีความอึดอัด แต่ก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผมเป็นคนทํางานเร็ว คิดเร็ว ทําเร็ว
ผมอยากจะทํางานให้กับทุกท่าน แต่บางคร้ังการทํางานอาจจะมีความล่าช้าบ้าง ผมก็พยายามจะทําให้ทุก
อย่างครับ เจ้าหน้าท่ีของเราก็ออกทํางานกันทุกวันครับ ยกตัวอย่าง เช่น กองสาธารณสุข ฯ ก็จะออกตัด
หญ้าทุกวัน หน่วยงานดับเพลิง จะมีเจ้าหน้าท่ี 4 ชุด สับเปล่ียนอยู่เวร เวรชุดบริการจะออกตัดหญ้าบ้าง
เปล่ียนถังดับเพลิงบ้าง

หากท่านสมาชิกมีเรื่องท่ีจะให้เทศบาลช่วยดําเนินการก็ขอให้มาลงแจ้งเร่ืองไว้ แล้วเราจะจัดลําดับ
ทํางานให้ครับ

สําหรับวันท่ี 31 ธันวาคม เวลา 18.00 น. จะมีการจัดประกวดการร้องเพลงให้กับเด็กอายุไม่เกิน 15
ปี แต่จะไม่มีการทานเล้ียง ซ่ึงจะนําเด็กในโรงเรียนสังกัดเทศบาลของเรามาแสดงความสามารถ ก็ขอเชิญ
ท่านสมาชิกร่วมงานด้วยครับและในวันท่ี 1 มกราคม เวลา 06.00 น. ขอเชิญชวนท่านสมาชิกมาร่วมงาน
ทําบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปีใหม่ของเทศบาลเราจัดขึ้นครับ

ส่วนอันนี้เป็นภาพโมเดลการทําหลังคาให้กับร้านค้าในท่ีสาธารณะตลอดแนวสองข้างทางถนน
เทศบาล 3 จัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาล ซึ่งเราได้เคยดําเนินการจัดประชุมประชาพิจารณ์ไปแล้ว
คร้ังหนึ่งท่ีศาลาประชาคม ผมขอให้ท่านสมาชิกได้ดูในสไลด์ท่ีเจ้าหน้าท่ีฉายให้ดูครับ ซ่ึงจะมีช่วงเวลาท่ีห้าม
ไม่ให้รถบรรทุก 6 ล้อข้ึนไปวิ่งผ่านถนนเทศบาล 3 จํานวน 2 ช่วงเวลา คือช่วงเวลา ต้ังแต่เวลา 06.00 –
12.00 น. และช่วงเวลา 16.00 น. – 18.00 น. โดยเราจะติดป้ายไว้บริเวณทางเข้าบริเวณสถานีขนส่งป่าโมก และ
บริเวณแยกสํานักงานเทศบาลเราครับ

นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่
ขอเชิญครับ เชิญท่านรณกร ฯ
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พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมมีเรื่องท่ีจะให้เทศบาลช่วยเร่งรัดดําเนินการ 2 เร่ือง คือ

เร่ืองแรก การเลือกประธานชุมชน ซ่ึงก็ล่วงเลยระยะเวลามานานแล้ว ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน เน่ืองจากไม่สามารถพ่ึงพาหรือขอรับการช่วยเหลือจากใครได้

เร่ืองท่ีสอง เสียงตามสายของชุมชนย่อยท่ี ๑๐ ชาวบ้านไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร เสียงตาม
สายของเทศบาลเราก็ไปไม่ถึง ส่วนของบ้านหัวกระบือก็ไปไม่ถึงสุดเขต ก็ขอให้ท่านได้เร่งรัดจัดทําด้วยครับ

ท่ีประชมุ รับทราบและรับไปดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ครับ

ขอเชิญครับ (ไม่มี) นะครับ เม่ือไม่มีเรื่องอื่นๆ แล้ว การประชุมสภาเทศบาลได้ดําเนินการมาครบตาม
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน และขอปิดการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี 2564 แต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.20 น.

(ลงช่ือ) ผู้จดรายงานการประชุม
(นางจิรฐา โชติธนะภัทร)

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

(ลงช่ือ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางลภัสรดา จงแพทย์)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

(ลงช่ือ) เลขานุการสภาเทศบาล
(นางอมรรัตน์ เน้ือจํารูญรัตน์)

ท่ีประชุมสภาเทศบาล มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว
เม่ือวันท่ี กุมภาพันธ์ 2564

(ลงช่ือ) ประธานสภาเทศบาล
(นายพิเศษศักด์ิ ธัญญะพิเศษศักดิ์)



รายงาน

การประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก

สมัยสามัญ สมัยแรก

ประจําปี 2565

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
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