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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป 2561 

วันจันทร ท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ   หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ช้ัน 4  

----------------------- 
ผูมาประชุม 

๑. นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน  ประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๒. นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๓. นายประพัฒน เผื่อนจันทึก  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๔. นายประสงค เงินแกว   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๕. นายธวัชชัย ทองเหลือง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๖. นายจันที          สีมาลา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๗. นายประสพสุข   บุดดาพันธ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๘. นางเบญจวรรณ  ใจสงูเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๙. นายวิทยา การะเกตุ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๐. นายพรมมา นอยเสนา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๑. นางวาสนา        จิรารัตน            สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๒. นายแกว           ทุยะนา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๓. นายธณัท บํารุงราษฎร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๔. นางทิพยวรรณ บุญศิริ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๕. นางสมใจ          คําสัตย   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๖. นายใจเพชร       สวางเรืองศรี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๗. นายชัยพฤกษ     ฉายพุทธ  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

 
ผูไมมาประชุม 

๑. นายไพบูลย       ชมทวี   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
                   
ผูเขารวมประชุม   

๑. นายสมหมาย แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๒. นายบุญสง แดงประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๓. รอยตรี กําจัด วันดี   รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๔. นายสมพงษ หมอนภักดี                  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๕. นายโกศล จั่วก่ี   ท่ีปรึกษานายกฯ 
๖. นายสมคิด รุจิจิตร                      เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๗. นายชาณุพงศ   บุดดาพันธ            เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๘. นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ  ปลัดเทศบาล 
๙. นางสุนีย  อินทมา   รองปลัดเทศบาล 
๑๐. นายมานพ หรั่งกิจ   รองปลัดเทศบาล 
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๑๑. นายเฉลิมเกียรติ  ฉายพุทธ  รองปลัดเทศบาล 
๑๒. น.ส.ปริศนา โชคพิพัฒน  ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
๑๓. นายสุรศักดิ์ สมภักดี   ผูอํานวยการกองชาง 
๑๔. นางละเอียด      ดวงทอง   ผูอํานวยการกองคลัง 
๑๕. น.ส.วนิดา แดงเพลิง  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๑๖. น.ส.ฐิตาภรณ สวางแจง  รก.ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนฯ 
๑๗. น.ส.สิริกรานต ดํามณี   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
๑๘. นางปลายออ ปญจะโรทัย  หน.ฝายแผนท่ีภาษีฯ 
๑๙. นายสทิธิชัย โกคูณ   หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
๒๐. นางลภัส   ชิดชอบ   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
๒๑. นางสวรรยา โสพ่ึงไทย  หัวหนาฝายปกครอง 
๒๒. นางละออ จุลวัฒนะ  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  
๒๓. นางเพ็ญนภา มณีภาค   หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
๒๔. นายฤกษณรงค รองเมือง  หัวหนาฝายแบบแผนฯ 
๒๕. น.ส.รุงทิพย พุทธจันท  หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
๒๖. นางศิริลักษณ รุจิจิตร   หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห 
๒๗. นายประดิภาส คลองดี   ผูจัดการสถานธนานุบาล 
๒๘. น.ส.ทิพวรรณ กระแสรมิตร  นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
๒๙. นายทสพล ชิดชอบ   เจาพนักงานปองกันชํานาญงาน 
๓๐. ส.อ.สุทธิกานต ศกุนตนาค  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๓๑. นายวรวุธ อวบสันเทียะ  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๓๒. น.ส.วราภรณ     พฤทธิสาริกร                ผช.เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๓๓. น.ส.อมรรัตน     รถกล คนงาน   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 

 
นายชัยพฤกษ    ฉายพุทธ  บัดนี้ ท่ีประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ   จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
 
นางวิบูลยศิริ     บุญพัฒน  ระเบียบวาระการประชมุสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  
ประธานสภาฯ   ประจาํป พ.ศ. ๒๕61 วันจันทร ท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา  

๑0.00 น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีท้ังหมด  5 วาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน  1. ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง 
ประธานสภาฯ   เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายท่ีแถลงตอสภาเทศบาลเมือง
    ทับกวาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13 ) พ.ศ. 
    2552 มาตรา 48 ทศ กําหนดวา “กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาท่ี ให
    นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลโดยไมมีการลงมติและให
    นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลง
    ไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป และใหประกาศไวโดยเปดเผยท่ี 
    สํานักงานเทศบาล” ซ่ึงนายกเทศมนตรีเมืองทับกวางไดแถลงนโยบายกอน
    เขารับหนาท่ีตอสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2557 
    นั้น  
        บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ไดจัดทํารายงานการปฏิบัติงาน 
    ตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบรอยแลว สรปุพอ
    สังเขปดังนี้ 
    ก.ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองทับกวาง ไดประมาณการ
    รายรับ – รายจายรวมท้ังขอมูลการรับจริง – จายจริง ดังนี้ 
       - ประมาณการรายรับ ตั้งไว 247,068,700 บาท รับจริง  
    253,720,396.51 บาท  
       - ประมาณการรายจาย ตั้งไว 246,971,160 บาท จายจริง 
    240,730,643.53  บาท 
    ข.ผลการดําเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง
    ดานตางๆ ดังนี้ 
       1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงการสรางพ้ืนฐานและสรางโครงขาย
    คมนาคม ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 99 โครงการ 
       2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ 
    ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 13 โครงการ 
       3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต
    และภูมิปญญาทองถ่ิน ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 48 โครงการ 
     4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 25 โครงการ 
     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
 บานเมืองท่ีดี ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน  25 โครงการ 
    รวมท้ังหมด จํานวน 210 โครงการ  
 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.
 2561 นายสมหมาย แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรีเมือทับกวาง 
  2.ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง 
 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง      
 ทับกวาง (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งท่ี 2 (เมษายน – กันยายน 2561) 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
 ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
  หมวด 6 ขอ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม
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  และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอ
 ตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการ
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย 
 ภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง
 ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ    
 สองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม ของทุกป นั้น 
    เทศบาลเมืองทับกวาง ไดจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งท่ี 2 (เมษายน - กันยายน 
 2561 ) เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 แตละดาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบ  
     จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 
 (ลงชื่อ) นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
 3. เรื่อง รายงานผลการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ีประทานบัตร
 ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
 สระบุรี ไดรับจดทะเบียนคําขอประทานบัตรของบรษัิท ทีพีไอ โพลีน จํากัด 
 (มหาชน)  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ไดรับจดทะเบียนคําขอ
 ประทานบัตรของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) เปนคําขอประทาน
 บัตรท่ี 15 - 17/2552 และคําขอประทานบัตรท่ี 12 - 17/2556 ตั้งอยู 
 หมูท่ี 6 ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก และหมูท่ี 5 ตําบล ทับกวาง  
  อําเภอแกงคอย จ.สระบุรี ซ่ึงไดมีมติเห็นชอบเก่ียวกับคําขอประทานบัตรท่ี 
 16/25523 เม่ือการประชุมสภาเทศบาลตําบลทับกวาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 
 2 ประจําป 2553 วันท่ี 1 มิ.ย.53 และคําขอประทานบัตรท่ี 14/2556 
 เม่ือการประชุม สภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 
 2557 วันท่ี 6 ก.พ.57 เพ่ือใหเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
 เรื่องกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ีขอ
 ประทานบัตร พ.ศ.2561 อุตสาหกรรมแรประจําทองท่ีจังหวัดสระบุรี ได
 จัดใหมี การรับฟง ความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ีขอประทานบัตร เม่ือ 
 วันท่ี 6 - 7 พ.ย. 61 และวันท่ี 9 พ.ย. 61 เสร็จสิ้นแลว และจัดทํารายงาน
 ผลการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนฯเสร็จเรียบรอย สํานักงานอุตสาหกรรม
 จังหวัดสระบุรี จึงสงรายงานผลการรับฟง ความคิดเห็นของชุมชนฯ มาเพ่ือ  
 ใหทราบ 
 4.เรื่อง รายงานผลการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ีประทานบัตร
 ของ บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) สํานักงานอุตสาหกรรม
 จังหวัดสระบุรี ไดรับจดทะเบียนคําขอประทานบัตรของบริษัท ปูนซีเมนต
 นครหลวง จํากัด (มหาชน) เปนคําขอประทานบัตรท่ี 6 - 19/2554  
 ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 1 และหมูท่ี 2 ตําบลทาคลอ และหมูท่ี 9 ตําบลทับกวาง 
 อําเภอแกงคอย จ.สระบุรี ซ่ึงไดมีมติเห็นชอบเก่ียวกับคําขอประทานบัตรท่ี 
 6 - 19/2554 เม่ือการประชุมสภาเทศบาลตําบลทับกวาง สมัยสามัญ 
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 สมัยท่ี 2 ประจําป 2555 วันท่ี 24 พ.ค. 55 เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ
 กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการรับฟงความ 
 คิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีขอประทานบัตร พ.ศ.2561 อุตสาหกรรมแร
 ประจําทองท่ีจังหวัดสระบุรี ไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนใน
 พ้ืนท่ีท่ีขอประทานบัตร เม่ือวันท่ี 3 - 4 ต.ค.61 เสร็จสิ้นแลว และจัดทํา
 รายงานผลการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนฯ เสร็จเรียบรอยแลว สํานักงาน
 อุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี จึงสงรายงานผลการรับฟงความ คิดเห็นของ
 ชุมชนฯมาเพ่ือใหทราบ 
 - ขอเรียนเชิญทานเลขานุการฯไดแจงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม คะ
  
นายชัยพฤกษ    ฉายพุทธ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ และคณะทานผูบริหารทุกทาน  
เลขานุการสภาฯ  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการรับฟง
 ความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีขอประทานบัตร พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีผล 
 บังคับใช วันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เม่ือการรับฟงความคิดเห็นของ
 ชมุชนเสร็จสิ้นแลว ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ีดําเนินการ 
 ดังนี้ 
  (1) จัดทํารายงานผลการรับฟงความคิดเห็นใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน 
 นับแตวันท่ีการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนเสร็จสิ้น 
 (4) คําขอประทานบัตรใด ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ้ืนท่ีขอประทาน
 บัตร ไดเคยมีมติเก่ียวกับการขอประทานบัตรในพ้ืนท่ีนั้นแลว ใหสงรายงาน
 ตาม (1) ไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเพ่ือทราบ 
 (5) คําขอประทานบัตรใด ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ้ืนท่ีท่ีขอประทาน
 บัตรยังไมเคยมีความเห็นเก่ียวกับการขอประทานบัตรในพ้ืนท่ีนั้น ใหสง 
 รายงานตาม (1) ไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเพ่ือขอความเห็น 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบครับ 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน  ขอบคุณทานเลขาฯ คะ 
ประธานสภาฯ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ 

สมัยท่ี 2 ประจําป  2561 วันจันทรท่ี  24 กันยายน  2561 
นางวิบูลยศิริ     บุญพัฒน  เชิญทานสมาชิกสภาฯ  ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
ประธานสภาฯ ทับกวาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2561 วันจันทรท่ี  24 กันยายน  

2561  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ หรือไม  
    - ถาไมมี ขอมติท่ีประชุมฯ   สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภา 
    เทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป 2561 วันจันทรท่ี  
    24 กันยายน  2561 เชิญลงมติคะ  
ท่ีประชุม  มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ 

สมัยท่ี 2  ประจําป  2561 วันจันทรท่ี  24 กันยายน  2561      



6 

 

 จํานวน  ๑3  เสียง  ไมออกเสียงจํานวน 3 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ          
รองประธานสภาฯ  และ สมาชิกสภาฯ  

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่อง ขออนุญาตสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ในการกูเงินสงเสริม
กิจการเทศบาล (กสท.) เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองทับกวาง 

 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  เชิญทานนายกฯ  เสนอญัตติคะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ขาพเจาขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุญาตสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ในการกู
นายกเทศมนตรี   เงินสงเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถาน   
    ธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 
    หลักการ 
    ขออนุญาตสภาเทศบาลเมืองทับกวางในการกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
    (กสท.)ในวงเงิน 15,000,000บาท (-สิบหาลานบาทถวน-) 
    เหตุผล  
      ตามท่ี สภาเทศบาลเมืองทับกวาง ไดอนุญาตใหสถานธนานุบาลเทศบาล
    เมืองทับกวางกูเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารกรุงไทย จํานวน   
    25,000,000 บาท (ยี่สิบหาลานบาทถวน) ในการประชุมสภาเทศบาล
    เมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ ป 2556 เม่ือวันอังคาร ท่ี 3 ธันวาคม 
    2556 ณ ปจจุบัน วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 สถานธนานุบาลเทศบาล
    เมืองทับกวาง มีทรัพยรับจํานําคงเหลือ จํานวน 2,364 รายเปนเงิน  
    28,670,100 บาท (ยี่สิบแปดลานหกแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งรอยบาทถวน) 
    ไดเบิกเงินกูเกินบัญชีจากธนาคารกรุงไทย ใชไปแลว จํานวน   
    15,753,184.40 บาท (สิบหาลานเจ็ดแสนหาหม่ืนสามพันหนึ่งรอยแปด
    สิบสี่บาทสี่สิบสตางค) ซ่ึงธนาคารกรุงไทย คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.62 
    ตอป 
    สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง พิจารณาแลวเห็นวา เงินทุน 
  สงเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) ไดลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ รอยละ 3 ตอป 
 เปนอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเดิมท่ีกูอยูเดิม กสท. กําหนด
 ระยะเวลาสงใชภายใน 5 ป ซ่ึงจะสงผลดีตอสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
 ทับกวาง เก่ียวกับภาระคาใชจายของสถานธนานุบาลฯ ในการชําระคา
 ดอกเบี้ยเงินกู 
    ดังนั้น เพ่ือใหเกิดสภาพคลองในการดําเนินกิจการของสถานธนานุบาลฯ 
 และลดภาระคาใชจาย ในการบริหารงานของสถานธนานุบาลฯ ประกอบกับ
 คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี
 นโยบายใหลดอัตราดอกเบี้ย เงินตนไมเกิน 5,000 บาท ลงจาก รอยละ 
 0.5 ตอเดือน เปนรอยละ 0.25 ตอเดือน ในป 2562 
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   ซ่ึงในการกูเงินดังกลาว เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 (6) เทศบาลอาจมี
 รายไดจากเงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการหรือนิติบุคคลตางๆ และ
 ตามมาตรา 66 วรรคทาย การกูเงินตาม (6) เทศบาลจะกระทําไดตอเม่ือ
 ไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ 
 กระทรวงมหาดไทยแลว 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เพ่ือ
 พิจารณาอนุญาต ใหสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง กูเงินทุนสงเสริม
 กิจการเทศบาล (กสท.) ตอไป 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน ขอบคุณทานนายกฯ คะ สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไม 
ประธานสภาฯ เชิญทาน ส.ท.ประสพสุขฯ คะ 
นายประสพสุข   บุดดาพันธ เรียนทานประธานสภาฯ ผมมีคําถาม 2 ขอนะครับ 
สมาชิกสภาฯ 1. เงินท่ีกูจะเอามาใชหนี้เดิมหรือเปนเงินทุนหมุนเวียน 
 2. เงินท่ีกูผูท่ีรับภาระหนี้ชําระหนี้เปนสถานธนานุบาล หรือเทศบาล 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน เรียนเชิญทานเลขานุการฯคะ 
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ    ฉายพุทธ  เรียนทานประธานสภาฯ ในขอแรกเราจะนําไปใชหนี้เงินทุนหมุนเวียนท่ีกู
เลขานุการสภาฯ   ธนาคารกรุงไทย  โรงรับจํานําตองสงใชภายในระยะเวลา 5 ป เรียนมา 
    เพ่ือโปรดทราบครับ 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน ขอบคุณทานเลขานุการฯ คะ สมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยหรือไมคะ 
ประธานสภาฯ ถาไมมีขอมติเห็นชอบ เรื่องขออนุญาตสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ในการกู

เงินสงเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถาน 
 ธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบขอใหยกมือ

คะ 
 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ การกูเงินสงเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) เพ่ือเปนทุน

หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง จํานวน 14 เสียง 
ไมออกเสียงจํานวน 2 เสียง ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ   

 
ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติเรื่อง  ขอความเห็นชอบนโยบายการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ใหได 
  รอยละ 25 ของเนื้อท่ีประเทศ  
 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  ขอเรียนเชิญทานนายกฯ เสนอญัตติ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ขาพเจา ฯ ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบนโยบายการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
นายกเทศมนตรีฯ  ใหไดรอยละ 25 ของเนื้อท่ีประเทศ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดลอม มีนโยบายพิจารณาการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ตามกฎหมายและ
  พ้ืนท่ีคุมครองอ่ืน ใหไดตามเปาหมาย รอยละ 25 ของเนื้อท่ีประเทศหรือ
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  ประมาณ 80.88 ลานไร โดยใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
  สํารวจสภาพปาสมบูรณปจจุบันในเขตปาสงวนแหงชาติ เพ่ือพิจารณาความ
  เหมาะสมกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลา
  สัตวปา วนอุทยาน สวนรุกขชาติ หรือสวนพฤกษศาสตร สํานักบริหารพ้ืนท่ี
  อนุรักษท่ี 1 สาขาสระบุรี จึงไดสํารวจและกําหนดความเหมาะสมของพ้ืนท่ีท่ี
  จะประกาศเปนพ้ืนท่ีอนุรักษทองท่ีจังหวัดสระบุรี จํานวน 5 แหง รวมเนื้อท่ี
  ประมาณ 113,385.34 ไร ซ่ึงหนวยควบคุมพ้ืนท่ีเตรียมการประกาศเปน
  เขตหามลาสัตวปาเขาพระทองท่ีอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เนื้อท่ี    
  ประมาณ 9,774.79 ไร , เปนหนึ่งหนวยควบคุมพ้ืนท่ีเตรียมการประกาศ
  เปนเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษ มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 ตําบล ไดแก  
  ตาลเดี่ยว , บานปา , ทับกวาง และชําผักแพว โดยแนวทางปฏิบัติการสํารวจ
  พ้ืนท่ีกําหนด ใหมีการนําเรื่องเขาสูท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
  หรือสภาเทศบาลทองท่ี และหนวยงานท่ีเก่ียวของดวย เพ่ือขอรับฟงความ
  คิดเห็น โดยเฉพาะกรณีการจัดทําแนวเขตรวมกับราษฎรผูมีสวนไดสวนเสีย 
  กอนจะมี การเสนอประกาศจัดตั้งปาอนุรักษตามข้ันตอนตอไป 
     หนวยควบคุมพ้ืนท่ีเตรียมการประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาเขาพระ  
  จึงขอความรวมมือมายังเทศบาลเมืองทับกวาง นําเรื่องการจัดตั้งหนวย
 ควบคุมพ้ืนท่ีเตรียมการประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาเขาพระเขาท่ีประชุม
 สภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
     ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือพิจารณา
   ตอไป 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน  ขอบคุณทานนายกฯ คะ เรียนเชิญเจาหนาท่ีไดอธิบายคะ 
ประธานสภาฯ  
นายสุพิชัย   หิรัญนิติเวชกุล ตามหนังสือหนวยควบคุมพ้ืนท่ีเตรียมการประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา
หัวหนาหนวยควบคุมพ้ืนท่ีฯ เขาพระ ท่ี ทส 0958.620/45 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 ไดแจงเรื่อง
 นโยบายการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ใหไดรอยละ 25 ของเนื้อท่ีประเทศเพ่ือนํา
 พ้ืนท่ีท่ีมีการสํารวจจัดตั้งเปนเขตหามลาสัตวปาเขาพระ เขาสูท่ีประชุมสภา
 เทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป หนวยฯ เขาพระ
 จึงขอรายงานสรุปท่ีมาข้ันตอนการดําเนินงานสํารวจพ้ืนท่ีและการจัดทํา
 แผนท่ีแสดงอาณาเขตรับผิดชอบดังนี้ 
  1. พ้ืนท่ีเปาหมายสํารวจจัดตั้งใหเปนเขตหามลาสัตวปาเขาพระ กรมอุทยาน
 แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 1 สาขา
 สระบุรีไดมีการกําหนดพ้ืนท่ีสํารวจสภาพปาสมบูรณในเขตปาสงวนแหงชาติ 
 จากภาพถายดาวเทียมปใกลเคียงปจจุบัน ซ่ึงมีการสํารวจสภาพขอเท็จจริง
 ในพ้ืนท่ี ท้ังสภาพปาไมและสัตวปาแหลง ท่ีอาศัย/อาหาร และความ
 หลากหลายของพันธุพืชในเบื้องตนเม่ือป พ.ศ. 2560 โดยคณะเจาหนาท่ี
 สวนอนุรักษสัตวปา และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับสํานัก
 บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 1 สาขาสระบุรีแลว ซ่ึงตอมาอธิบดีกรมปาไมได
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 อนุญาต ตามมาตรา 19 แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มอบ
 อํานาจใหเจาหนาท่ีสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 1 สาขาสระบุรี  เขาไป
 ดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีรายละเอียดทางวิชาการอีกครั้งและใหควบคุม ดูแล
 และรักษาพ้ืนท่ีดังกลาวได จนกวากระบวนการจัดตั้งปาอนุรักษตามข้ันตอน
 จนแลวเสร็จ 
 2.ปจจุบันพ้ืนท่ีสํารวจเพ่ือจัดตั้งเปนเขตหามลาสัตวปาเขาพระ มีเนื้อท่ี 
 ประมาณ 9,774.79 ไร อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาโปง – ปาเขา 
 ถํ้าเสือ และปาสงวนแหงชาติปาเขาพระและทับซอนพ้ืนท่ีสวนปาเดิมท่ีหมด
 งบบํารุงดูแลรักษาแลวเนื้อท่ีประมาณ 5,000 กวาไร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 
 ตําบลไดแก บานปา ทับกวาง ชําผักแพว และตาลเดี่ยว อําเภอแกงคอย 
 จังหวัดสระบุรี ตั้งแตตนปงบประมาณ พ.ศ.2561 ถึงปจจุบัน กรมอุทยานฯ
 ไดมีคําสั่งมอบหมายและกําหนดแผนปฏิบัติงานการสํารวจพ้ืนท่ีและการ
 จัดทําแผนท่ีแสดงขอบเขตใหถูกตองตรงสภาพภูมิประเทศจริง โดยกระบวน 
 การมีสวนรวมกับราษฎรผูมีสวนไดสวนเสียท่ีอยูอาศัยทํากินติดแนวขอบเขต 
 ประชิดปาซ่ึงหนวยฯ เขาพระจะไมนําพ้ืนท่ีทําประโยชนของราษฎรมา
 ประกาศจัดตั้งเปนปาอนุรักษแตอยางใด โดยเฉพาะแนวเขตท่ีมีปญหา     
 ทับซอนกับแนวเขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสระบุรี บริเวณทองท่ีหมู 7 ตําบล       
 ทับกวาง จํานวน 2 แปลง เนื้อท่ี 10.43 ไร จะเสนอใหมีการกันพ้ืนท่ีสวนนี้
 ออกจากหนวยฯ เขาพระตอไป (อธิบายรายละเอียดตามแผนท่ีแสดงแนว
 เขตตามภาพ POWER POINT) ปจจุบันหนวยฯ เขาพระไดรับความเห็นชอบ 
 จากท่ีประชุมสภา 2 แหงแลว ไดแก ตําบลตาลเดี่ยว และตําบลชําผักแพว 
 ยังคงขาดความเห็นชอบจากสภา 2 แหง คือ เทศบาลเมืองทับกวางและ
 ตําบลบานปา วันนี้จึงไดนําเรื่องการประกาศจัดตั้งพ้ืนท่ีสํารวจเปนเขตหาม
 ลาสัตวปาเขาพระ เขาสูท่ีประชุมสภาแหงนี้ เพ่ือโปรดพิจารณาใหความ
 เห็นชอบตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 ตอไป 
 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัย เชิญทาน ส.ท.ประสงคฯ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายประสงค   เงินแกว เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานคณะผูบริหาร และทานสมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หนึ่งตําบล หนึ่งแสนไร ทับกวางแนวเขตท่ีจะอนุรักษเราจะทราบไดอยางไร

ครับ เรายังไมทราบพิกัดแนวเขต เพราะมีหลายหนวยงานเชนบริษัทเอกชน
ท่ีมีการสัมปทาน บริษัทหางรานและประชาชนท่ีจะเขาไปใชในพ้ืนท่ีตอนนี้
เรายังไมทราบชัดเจนในเรื่องแนวเขตเพ่ิมพ้ืนท่ีปาอนุรักษ อยากใหเจาหนาท่ี
ชี้แจงเก่ียวกับแนวเขต เพ่ือท่ีจะไดไปบอกชาวบานได ขอบคุณครับ 

นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน ขอบคุณทาน ส.ท.ประสงคฯ เรียนเชิญเจาหนาท่ีคะ  
ประธานสภาฯ 
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นายสุพิชัย   หิรัญนิติเวชกุล ในการสํารวจพ้ืนท่ีจะมีเจาหนาท่ีของกรมอนุรักษสัตวปาป 2560 ซ่ึงไดมี 
หัวหนาหนวยควบคุมพ้ืนท่ีฯ การเดินสํารวจพ้ืนท่ีตามสภาพภูมิประเทศท่ีมีปาไมเหลืออยู ราษฎรผูมีสวน

ไดสวนเสียจะตองมีสวนรับทราบแนวทาง เสนสีชมพูคือแนวเขตหนวย
ควบคุมพ้ืนท่ีเตรียมการประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาเขาพระ โซนหมูท่ี  

 1 , 7 จะเก่ียวของกับเขตทับกวาง อันนี้จะแสดงใหเห็นวาเดิมพ้ืนท่ีสีสม เปน
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ สีชมพูเปนแนวเขตหามลาสัตวปาเขาพระซ่ึงเราจะ
มีสภาพปาท่ีมีความอุดมสมบูรณอยู นอกเหนือพ้ืนท่ี ท่ีมีการครอบครองอยู
เราจะไมเอาเขตพ้ืนท่ีท่ีมีปญหา เขามาในเขตหามลาสัตวปาเขาพระ นี่คือ
ภาพถายจาก google ป 2561 จะแสดงใหเห็นวาสีทึบคือแนวเขตหามลา
สัตวปาเขาพระ จะไมกระทบปญหากับท่ีดินทํากินแนวเขตแนนอน ตรงนี้
เปนพ้ืนท่ี 4 ตําบลท่ีแสดงใหเห็นภาพเรื่องของแนวเขต     เขาพระ กับปา
สงวนแหงชาติเดิม ตรงนี้แสดงใหเห็นถึงสภาพลุมน้ํา ใหทางฝายปาไม
พิจารณาในเรื่องของหลักเกณฑในการสํารวจพ้ืนท่ี  ในสวนของ  ปาเขาพระ
จะเปนพ้ืนท่ีฟนฟูสภาพปาไดแก พ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกปาชดเชยป 2535 - 
2536 และพ้ืนท่ีปาเขาพระทรัพยตะเกียง ป 2520 อันนี้เปนรายงานการ
สํารวจพ้ืนท่ีสภาพดั้งเดิมสวนใหญจะเปนปาสองปา เราจะไมมีภาระผูกพัน
กับกรมปาไม เชนพ้ืนท่ีจุฬาลงกรณ พ้ืนท่ีของเราท่ีเหลือติดตอกับตําบลบาน
โปรง และมีสุสานฝงศพ ตรงศูนยโยเร ตรงวัดหัวเขา อันนี้เปนการสํารวจใน
เรื่องของสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรปาไมสวนใหญพบเปนปาเบญจพรรณ 
ทรัพยากรสัตวปาก็จะพบ ไกปา กระแต กระรอก สัตวปาใหญเรายังไมพบ 
เนื่องจากไมไดเปนปาผืนเดียวกับปาดงพญาเย็นเขาใหญ เราจะไมเอาพ้ืนท่ี
ของราษฎรมาเปนเขตหามลาสัตวปาเขาพระแนนอนครับ อันนี้เปนการ
ประชุมรวมกับกรมปาไม ทานสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอซักถามเพ่ิมเติมหรือ
ไหมครับ 

นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน ขอบคุณทานเจาหนาท่ีฯ คะ  
ประธานสภาฯ ถาไมมีขอมติเห็นชอบญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบนโยบายการเพ่ิมพ้ืนท่ีปา

อนุรักษ ใหไดรอยละ 25 ของเนื้อท่ีประเทศ สมาชิกฯทานใดเห็นชอบขอให
ยกมือคะ  

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ นโยบายการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ใหไดรอยละ 25 ของเนื้อท่ี
ประเทศ จํานวน 14 เสียง  ไมออกเสียง จํานวน 2 เสียง ไดแก ประธาน
สภาฯ และ รองประธานสภาฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ              
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน เรียนเชิญทาน ส.ท. แกวฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายแกว  ทุยะนา  เรียนทานประธานสภาฯ ผมมีปญหาเรื่องถนนลาดยางท่ีทําเสร็จไปเม่ือเร็วๆ
สมาชิกสภาฯ  นี้ เสนสี่แยกบานโปรงถึงเขามัน ไหลทางแคบ ชาวบานรองเรียนมาการ
 สัญจรรถจักรยาน รถจักรยานยนตลําบาก ทางเทศบาลจะแกปญหาอยางไร
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 ไหลทางแคบแค 40 ซม. จริงๆอยากใหขยายไหลทาง ขางละเมตรไปเลย 
 ขอบคุณมากครับ   
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทาน ส.ท. แกวฯ คะ เรียนเชิญทานนายกฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย แดงประเสริฐ เชิญทาน ผอ.กองชาง ครับ 
นายกเทศมนตรี 
นายสุรศักดิ์   สมภักดี  เรียนทานประธานสภาฯ คณะทานผูบริหาร และทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน 
ผอ.กองชาง   ครับ เราไดทําถนนลาดยางไปตั้งแตสี่แยกองคการเภสัชไปถึงถนนเทศบาล
    3 ตองขยายไหลทางท้ังสองดาน เดี๋ยวผมใหชางเขาไปสํารวจเพ่ือจะเอา
    เขาแผนครับ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทาน ผอ.สุรศักดิ์ฯ คะ เรียนเชิญ ส.ท.ธณัทฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายธณัท บํารุงราษฎร  เรียนทานประธานสภาฯ ผมมีเรื่องสอบถามผูบริหารถนนเสนหลังวัดหนอง 
สมาชิกสภาฯ  ผักบุงมีแบบไหมครับ ดูในแบบทําไมไมชนสะพานผมไมทราบวา

 ผูรับเหมาทําอยางไร ปายผูรับเหมาไมมีชื่อ กวางยาวเทาไหรก็ไมทราบ มีแต
 ปายเทศบาลเปนผูทํา อีกเสนคือบนเขาเขตหมู 6 ,7 ผมมองแลวถาจะทํา
 ตองทํา 70 เมตร ไมอยางนั้นน้ําจะทวมเหมือนเดิมชวยตรวจสอบดวย 
 ขอบคุณมากครับ  

นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทาน ส.ท.ธณัทฯ คะ เรียนเชิญนายกฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย แดงประเสริฐ เชิญทานรองบุญสงฯ ครับ 
นายกเทศมนตรี 
นายบุญสง แดงประเสริฐ  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ขอแรกตรง 
รองนายกฯ   ขางวัดเราไปสํารวจเพ่ือจะเอาเขาเทศบัญญัติ จากสามแยกมามันทะลุเยอะ 
    สํารวจมาแลวกวาจะผานสภาฯ กวาจะไดทํามันก็ลามไปถึงคอสะพาน ซ่ึง
    ตอนนี้ก็ไดใหกองชางเอายางไปลงราดคอสะพานเรียบรอยแลวครับ สวนอีก
    เสนขางเสา อยูในเทศบัญญัติฯ ไมเพ่ิมเติมก็ป 2562 ทางชางแมวเปน 
    ผูสํารวจมา จะเทชวงท่ีมีปญหาน้ําทวมขัง อยูในเทศบัญญัติเรียบรอยแลว
    ขอบคุณครับ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทานรองบุญสงฯ คะ เรียนเชิญทาน ส.ท.ใจเพชรฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายใจเพชร  สวางเรืองศรี เรียนทานประธานสภาฯ เรื่องถนนซอยเทศบาล 4 เปนสภาพถนนท่ีไม 
สมาชิกสภาฯ  ปลอดภัย รถท่ีเขา - ออก อาจจะเกิดอุบัติเหตุชนกันได อยากจะสอบถาม
 ทานนายกฯ วาเรื่องนี้ไดนําเขาแผนหรือยัง มีกําหนดระยะเวลาชวงไหนท่ีจะ
 ไดดําเนินการ จะไดแจงชาวบานได ขอบคุณครับ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทาน ส.ท.ใจเพชร ฯ คะ เรียนเชิญทานนายก ฯคะ  
ประธานสภาฯ 
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นายสมหมาย แดงประเสริฐ เชิญทานปลัดฯ ครับ 
นายกเทศมนตรี 
นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ  ขยายปากทางถนนเทศบาล 4 อยูในงบประมาณเตรียมไวเรียบรอยแลว 
เลขานุการฯ  นะครับ ตอนนี้อยูในระหวางประสานกับไฟฟามาขยับเสาไฟ ถาทางไฟฟา 
 ไมมาขยับเสาไฟใหเรา ก็ยังทําการกอสรางไมได เราไดทําหนังสือเรงรัดไป
 ทางไฟฟา 2 ถึง 3 ครั้งแลว ทางไฟฟายังไมมาขยับเสาไฟให เรียนมาเพ่ือ
 โปรดทราบครับ   
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทานเลขาฯ คะ เรียนเชิญทาน ส.ท.ธวชัชัยฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายธวัชชัย  ทองเหลือง  เรียนทานประธานสภาฯ ถนนเทศบาล 1 บริเวณวัดหนองผักบุง 
สมาชิกฯ ขาเขา - ขาออก อยากใหเทศบาลทําปายชะลอความเร็ว ฝากผูบริหาร 
  ดูแลใหกับเด็กนักเรียน ขอบคุณครับ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทาน ส.ท.ธวัชชัยฯ คะ เรียนเชิญทานนายกฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย แดงประเสริฐ ฝากเรื่องทาน ผอ.กองชางฯ ใหชางคงเดชฯ ดวยนะครับ ขอบคุณครับ 
นายกเทศมนตรี 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทานนายกฯ คะ สมาชิกทานอ่ืนมีขอสงสัยหรือไมคะ ถาไมมี 
ประธานสภาฯ  ขออนุญาตปดการประชุมคะ 
 
 
เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
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