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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป 2561 

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

----------------------- 
ผูมาประชุม 

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

 
ผูไมมาประชุม 
       1. นางวิบูลยศิริ       บุญพัฒน  ประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
       2. นางสมใจ           คําสัตย   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. นางสุนีย  อินทมา   รองปลัดเทศบาล 
๙. นายมานพ หรั่งกิจ   รองปลัดเทศบาล 
๑๐. นายเฉลิมเกียรติ  ฉายพุทธ  รองปลัดเทศบาล 
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๑๑. นางละเอียด      ดวงทอง   ผูอํานวยการกองคลัง 
๑๒. นายวรเศรษฐ ตระกูลน้ําผึ้ง  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๑๓. นายชุมพล สุทธิจักร   ผอ.รร.เทศบาลทับกวาง ๑ (สมุหพรอม) 
๑๔. น.ส.ปริศนา โชคพิพัฒน  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
๑๕. นายสุรศักดิ์ สมภักดี   ผูอํานวยการกองชาง 
๑๖. น.ส.องคอร วงคเวียน  ผูอํานวยการกองวิชาการแผนงาน 
๑๗. น.ส.วนิดา แดงเพลิง  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๑๘. น.ส.สิริกรานต ดํามณี   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
๑๙. นางบุศรา วรรณมณีโรจน  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
๒๐. นายสิทธิชัย โกคูณ   หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
๒๑. นางลภัส   ชิดชอบ   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
๒๒. นางสวรรยา โสพ่ึงไทย  หัวหนาฝายปกครอง 
๒๓. นางละออ จุลวัฒนะ  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
๒๔. นางเพ็ญนภา มณีภาค   หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
๒๕. นางนริศรา ปานดี   หัวหนาฝายอํานวยการ 
๒๖. นายฤกษณรงค รองเมือง  หัวหนาฝายแบบแผนฯ 
๒๗. จ.อ.คงเดช สุดใจ   หัวหนาฝายการโยธา 
๒๘. น.ส.รุงทิพย พุทธจันทร  หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
๒๙. นางศิริลักษณ รุจิจิตร   หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห 
๓๐. นายวัชรินทร เมธีกุล   ผูจัดการสถานธนานุบาล 
๓๑. น.ส.ทิพวรรณ กระแสรมิตร  นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
๓๒. นายทสพล ชิดชอบ   เจาพนักงานปองกันกันชํานาญงาน 
๓๓. ส.อ.สุทธิกานต ศกุนตนาค  เจาพนักงานธุรการ 
๓๔. นายวรวุธ อวบสันเทียะ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๓๕. นายกฤษณะ กฤษณศรีวิสุทธิ ์  ผูชวยพนักงานธุรการฯ 
๓๖. น.ส.สุรีรัตน    รัตนเพ่ิม   ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
๓๗. น.ส.วราภรณ พฤทธิสาริกร  ผูชวยเจาพนักงานธุรการฯ 
๓๘. น.ส.ชุติญาภัค ศุภดิฐโภคิน  คนงาน 
๓๙. นายแสน          โพธิ์บางหวาย  หัวหนาหนวยควบคุมพ้ืนท่ีฯ 
๔๐. น.ส.พัชรีรัตน     นิลคง   เลขานุการหัวหนาหนวยควบคุมพ้ืนท่ีฯ 
๔๑. จ.ส.ต.จรัญ        พิญญกิจ  กอ.รมน.จว.สบ. 
๔๒. ส.อ.ไพศาล สุขแจม   กอ.รมน.จว.สบ.  

     
เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

นายชัยพฤกษ    ฉายพุทธ  บัดนี้  เ ม่ือท่ีประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทานประธาน 
เลขานุการสภาฯ   ในท่ีประชุม จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
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นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร ระเบยีบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประธานท่ีประชุม   ประจําป พ.ศ. ๒๕61 วันจันทร ท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา  

๑0.00 น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีท้ังหมด  5 วาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร ไมมี 
ประธานท่ีประชุม   
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ  
     สมัยท่ี 1 ประจาํป 2561 วันจันทร ท่ี 30 เมษายน  2561 
     เวลา 10.00 น.  
นายณัฐกิตติ์    เทียนอินทร เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานท่ีประชุม  เมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป 2561 วันจันทร ท่ี 30 

เมษายน  2561  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ 
หรือไม  

  - ถาไมมี ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภา
 เทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป 2561 วันจันทร 
ท่ี 30 เมษายน  2561 เชิญลงมติครับ 

ท่ีประชุม  มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี 1 ประจาํป 2561 วันจันทร ท่ี 4 มิถุนายน  2561 จํานวน  ๑4  
เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  
นายณัฐกิตติ์    เทียนอินทร  ขอเรียนเชิญทานนายกฯ เสนอญัตติ ครับ 
ประธานท่ีประชมุ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ขาพเจาขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจาํป 
นายกฯ    งบประมาณ  พ.ศ. 2561   เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ดังตอไปนี้   
    โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
  1.  รถบรรทุก (ดีเซล)       จํานวน   814,000.-  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ 
 ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  2,400 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม
 ต่ํากวา  110 กิโลวัตต  แบบดับเบิ้ลแค็บ   
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   (1) เปนกระบะสําเร็จรูป 
   (2) หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
   (3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
  (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต จํานวน 1 คันๆละ 814,000 .- บาท  
 เปนเงิน 814,000.- บาท   เพ่ือใชในงานกองการศึกษา  ตามบัญชีราคา
 มาตรฐานครุภัณฑ  ประจําป 2561  ตั้งจายจากเงินรายได    
   รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม   814,000.-  บาท (แปดแสนหนึ่งหม่ืนสี่
 พันบาทถวน) 
  โอนลด  
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบบุคลากร  
  เงินเดือนฝายประจํา 
  1. เงินเดือนพนักงาน จํานวน  7,756,200.-  บาท  คงเหลือกอนโอน 
 2,962,571.61 บาท    ขอโอนลด  104,064.-  บาท   ตั้งจายจากเงิน
 รายได       
  2.เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง จํานวน 372,000 บาท คงเหลือกอน
 โอน 251,600 บาท ขอโอนลด  160,000.-  บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
  งบดําเนินงาน 
  คาตอบแทน 
  3.  คาเชาบาน   จํานวน   150,000  บาท   คงเหลือกอนโอน  
 101,500.-  บาท     ขอโอนลด 64,000.-   บาท  ตั้งจายจากเงินรายได
        

  คาใชสอย 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
 อ่ืนๆ 
  4.โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ (โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 จิตรประไพชา
 เลต) จํานวน 20,000  บาท  คงเหลือกอนโอน  20,000  บาท  ขอโอนลด 
 20,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  
  5. โครงการฝกอบรมและเขาคายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี  จํานวน  
 1,000,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 81,650.- บาท ขอโอนลด  
 81,650.-  บาท   ตั้งจายจากเงินรายได  
  6.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมือง 
 ทับกวาง จํานวน  100,000.-  บาท  คงเหลือกอนโอน  100,000.-  บาท 
 ขอโอนลด 100,000.-  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได       
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 
  งบดําเนินงาน 



5 

 

  คาใชสอย 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
 อ่ืนๆ 
  7. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติเทศบาล   จํานวน  500,000.-  บาท   
 คงเหลือกอนโอน 12,990.-  บาท  ขอโอนลด  12,990.-  บาท  ตั้งจาย
 จากเงินรายได                
  8. โครงการบรรพชาสามเณรหมูภาคฤดูรอน จํานวน 400,000 บาท  
 โอนเพ่ิม 100,000.- บาท  คงเหลือกอนโอน  120,796.-  บาท   ขอโอน
 ลด  120,796.-  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได 
  9.  โครงการประเพณีลอยกระทง  จํานวน  500,000  บาท   คงเหลือกอน
 โอน  8,000.-  บาท   ขอโอนลด  8,000.-  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได 
  10. โครงการประเพณีสงกรานต จํานวน  500,000.- บาท  คงเหลือกอน
 โอน  142,500.- บาท  ขอโอนลด  142,500.-  บาท  ตั้งจายจากเงิน
 รายได  
         รวมโอนลดท้ังส้ิน   814,000.-  บาท(แปดแสนหนึ่งหม่ืนส่ีพันบาท
 ถวน) 

 โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑการศึกษา 
  2.  ชุดโตะเกาอ้ี  6 ท่ีนั่ง แบบโตะพับเก็บได  จํานวน   70,500  บาท 
  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดโตะเกาอ้ี 6 ท่ีนั่ง แบบโตะพับเก็บได โตะขนาด 
 120x60x 50 ซม. เกาอ้ีขนาด  45 x 35 x 55 ซม. จํานวน  15 ชุดๆละ  
 4,700 บาท เปนเงิน  70,500 บาท  เพ่ือใชงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 
 1 (สมุหพรอม)  จํานวน  12 ชุด  และงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
 ทับกวาง  (ปาไผ)  จํานวน  3  ชุด  ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
 ครุภัณฑ  จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินรายได  
                 รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม   70,500  บาท 
  โอนลด 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบดําเนินงาน 
  คาวัสด ุ
  - วัสดุกีฬา จํานวน  100,000  บาท  คงเหลือกอนโอน  100,000  บาท    
 ขอโอนลด 70,500 บาท   ตั้งจายจากเงินรายได                                     
        รวมโอนลด  70,500  บาท (เจ็ดหม่ืนหารอยบาทถวน) 
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  โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑการศึกษา 
  3. ช้ันวางหนังสือแบบโชวปกสลับสี      จํานวน   29,500  บาท 
  -  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชั้นวางหนังสือแบบโชวปกสลับสี  ขนาด  
 90x90x30 ซม.   จํานวน 10 หลังๆ ละ 2,950 บาท  เปนเงิน  
 29,500 บาท เพ่ือใชงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม)  
 จํานวน  8 หลัง  และงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง  (ปาไผ)  
 จํานวน  2 หลัง  ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอ
 จัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินรายได    
                รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม   29,500  บาท 
 
  2.โอนลด  
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบดําเนินงาน 
  คาวัสด ุ
  -วัสดุกีฬา จํานวน 100,000  บาท คงเหลือกอนโอน 29,500 บาท 
  ขอโอนลด 29,500 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได                                                         
    รวมโอนลด  29,500  บาท(สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 
 
   
  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   

 โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานสาธารณสุข   
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
  งบลงทุน   
  หมวดคาครุภัณฑ   
  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร   
     1. จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร  จํานวน  15,000.-  บาท 
       -  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา  
         จํานวน  1  เครื่อง   
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   -  มีความละเอียดในการ  พิมพไมนอยกวา  1,200x1,200  dpi   
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   -  มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา  33  หนาตอนาที   
      (ppm)   
   -  สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได   
   -  มีหนวยความจํา  (Memory)  ขนาดไมนอยกวา  128  MB 
   -  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Paraiiei หรือ  USB  2.0  
      หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
   -  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
       10/100/1000  Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 
      ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขาย  ไรสาย (Wi-Fi) ได 
   -  สามารถใชไดกับ A4 , Ietter และ Custom โดยมีถาดใส 
      กระดาษไดไมนอยกวา  250  แผน   
      (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ 
      คอมพิวเตอร  ณ  วันท่ี  21  เมษายน  2560) ต้ังจายจากเงิน
      รายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
       สาธารณสุข  จํานวน  15,000.-  บาท 
          2. จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ  จํานวน  5,800.-  บาท 
            -  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ  ขนาด 1 KVA  จํานวน  
      1  เครื่อง   
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   -  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา  1 KVA (600 Watts)   
   -  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที   
      (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ 
      คอมพิวเตอร  ณ  วันท่ี  21  เมษายน  2560)  ต้ังจายจากเงิน
      รายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
      สาธารณสุข  จํานวน  5,800.-  บาท 
                   รวมเปนเงินท้ังส้ิน  20,800.-  บาท(สองหม่ืนแปดรอย
   บาทถวน) 
  โอนลด 
  แผนงานสาธารณสุข   
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
  งบดําเนินงาน   
  หมวดคาตอบแทน   
  ประเภท  คาเชาบาน   
  -  คาเชาบาน  ตั้งไว  90,000.- บาท  คงเหลือกอนโอน  55,000.-  บาท 
 ขอโอนลดจํานวน  20,800.-  บาท 
        รวมโอนลดท้ังส้ิน  20,800.-  บาท (สองหม่ืนแปดรอยบาทถวน) 
  กองชาง 

 โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
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 งบลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 1 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกหนองปู 93 ถนนเทศบาล 

 6 หมูท่ี 3,9  พรอมตูควบคุมไฟสัญญาณไฟจราจร ระบบ FIXED TIME 
  เสาเหล็กไฟจราจร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4” โดยสัญญาณ แบบ LED  

 ชนิด 4 ดวงโคม รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง  
 53/2561 เปนจํานวนเงิน 1,500,000.- บาท  

 โอนลด 
 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกหนองปู 93 ถนนเทศบาล 6 

 หมูท่ี 3,6  พรอมตูควบคุมไฟสัญญาณไฟจราจร ระบบ FIXED TIME เสา
 เหล็กไฟจราจร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4” โดยสัญญาณ แบบ LED  ชนิด 4 
 ดวงโคม รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง ท่ี 61/2560  
 เปนจํานวนเงิน 1,500,000.- บาท 

 รวมเปนเงินโอนลด จํานวน 1,500,000.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาท
 ถวน) 

 
 

  ท้ังนี้ เปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
 งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับท่ี ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแกไข เปลี่ยนแปลง
  งบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
 ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
 จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

  ขอไดโปรดเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือพิจารณาตอไป 

นายชยัพฤกษ   ฉายพุทธ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
เลขานุการสภาฯ ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2 และ 3 )  
 พ.ศ.2543 หมวด ๔ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
 ท่ีดินและ สิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
 จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
นายณัฐกิตติ์    เทียนอินทร  ขอบคุณทานเลขาฯ เชิญทานสมาชิกตรวจสอบเอกสารวาตั้งจายรายการ 
ประธานท่ีประชมุ  ใหมมีอะไรบาง ตามท่ีทานนายกไดเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงิน 
  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือตั้งจายเปน 
  รายการใหม สมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติ ขอใหยกมือข้ึนครับ 
 
 

ท่ีประชุม  มีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 
  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 14 เสียง 
 
                       



9 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบในการประกาศพ้ืนท่ีเปนเขตหามลาสัตวปา
ทับกวาง   

                   
นายณัฐกิตติ์    เทียนอินทร เรียนเชิญทานนายกฯ  เสนอญัตติครับ  
ประธานท่ีประชุม 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ขาพเจา ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการประกาศพ้ืนท่ีเปนเขตหาม 
นายกฯ  ลาสัตวปาทับกวาง เนื่องจากหนวยควบคุมพ้ืนท่ีเตรียมการประกาศเขต

 หามลาสัตวปาทับกวาง ไดรับหนังสือจาก กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
 พันธุพืช แตงตั้งนายแสน โพธิ์บางหวาย นักวิชาการปาไมชํานาญการ ให
 ทําหนาท่ีหัวหนาหนวยควบคุมพ้ืนท่ีเตรียมการประกาศเขตหามลาสัตวปา
 ทับกวาง โดยใหดําเนินการ สํารวจ ขอมูลและจัดทําแผนท่ีแนวเขต รับฟง
 ความคิดเห็นของทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวบรวมขอมูลการ
 สํารวจพ้ืนท่ี แผนท่ีแนวเขตเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการ
 ปราบปรามการตัดไมทําลายปาประจําจังหวัด (คปป.จ.) องคการบริหาร
 สวนตําบลหรือเทศบาลตําบล รูปถายขณะ ทําการปฏิบัติงาน จัดทําเปน
 รูปเลมรายงานกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชในการนี้ หนวย
 ควบคุมพ้ืนท่ีเตรียมการประกาศเขตหามลาสัตวปาทับกวาง ไดทําการ
 สํารวจพ้ืนท่ีเปนการเสร็จสิ้นแลว  และมีความจําเปน เ ร ง ด ว น ท่ี ต อ ง
 ดําเนินการจัดสงรายงานเปนรูปเลมใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
 พันธุ พืช  ให เสร็ จสิ้ นภายในเดือน มิ ถุนายน 2561 จึ งขอความ
 อนุเคราะห นํารายงานผลการสํารวจ  ขอรับฟงความคิดเห็น และขอความ
 เห็นชอบในการประกาศพ้ืนท่ีเปนเขตหามลาสัตวปาทับกวาง ตอสภา
 เทศบาลเมืองทับกวาง  เ พ่ือจะนําเขาไปพิจารณาในท่ีประชุมคณะ
 อนุกรรมการปองกันและปราบปรามการตัดไมทําลายปาประจําจังหวัด
 สระบุรี ตอไปขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือ
 พิจารณาตอไป ขอบคุณครับ  

  
นายณัฐกิตติ์   เทียนอินทร ขอบคุณทานนายกฯ ครับ เรียนเชิญเจาหนาท่ีหนวยควบคุมพ้ืนท่ีเตรียมการ 
ประธานท่ีประชมุ ประกาศเขตหามลาสัตวปาทับกวาง ชี้แจงครับ 
 
นายแสน  โพธิ์บางหวาย  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ ทารองนายกฯ เลขานุการฯ  
นักวิชาการปาไมชํานาญการ รวมท้ังทานสมาชิกสภาฯ และทานผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมนายแสน  
  โพธิ์บางหวาย นักวิชาการปาไมชํานาญการไดรับคําสั่ง จากกรมอุทยาน

 แหงชาติสัตวปาและพันธุพืช ใหมาทําการสํารวจเพ่ือจัดตั้งเขตหามลา 
  สัตวปาทับกวาง กระผมเองนั้นไดเขามาสักระยะแลวนะครับตั้งแตตนป และ

 ไดทําการสํารวจรังวัดพรอมท้ังจัดทําบัญชีรายชื่อของสัตว พืช และชีวภาพ 
 เนื่องจากนโยบายปาไมแหงชาติไดกําหนดใหมีพ้ืนท่ีปาไมท่ัวประเทศไทย 
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  อยางนอยในอัตรารอยละ  40 ของพ้ืนท่ีประเทศ โดยแบงเปนปาเพ่ือการ
 อนุรักษ กําหนดไวเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพืช พันธุสัตวท่ี 

  หายาก และปองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจาก น้ําทวม และการพังทลาย 
  ของดิน ตลอดท้ังเพ่ือประโยชนในการศึกษา การวิจัย และนันทนาการ  
  ของประชาชนในอัตรารอยละ 25 ของพ้ืนท่ี ประเทศนะครับ สวนอีก 15 

 เปอรเซ็น เพ่ือเปนปาเศรษฐกิจ กําหนดไว เ พ่ือการผลิตไมและปา เ พ่ือ
 ประโยชนในทางเศรษฐกิจ   ประกอบ กับแผนพัฒนา เศรษฐ กิจ  และ
 สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564  โดยนโยบายของ
 รัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจกลาวไววาจะตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มี
 ความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม ใหไดรอยละ 
 40 ของพ้ืนท่ีประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ รัฐบาลจึงเรงรัด 
 ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําหนดใหกรมอุทยาน
 แห งชาติสัตวป าและพันธุ พืช  สํ ารวจสภาพปาสมบูรณ ใน พ้ืน ท่ีป า
 สงวนแหงชาติจากภาพถายดาวเทียมจํานวน 507 แหง เนื้อท่ี 20 ลานไร
 เศษ โดยใหสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษในแตละพ้ืนท่ี แตงตั้งขาราชการเขา
 สํารวจเบื้องตนจํานวน 507 แหงครับ ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาเพ่ิม
 พ้ืนท่ีปาอนุรักษตามกฎหมายและพ้ืนท่ีคุมครองอ่ืนๆ (สบอ.) พิจารณาเพ่ิม
 พ้ืนท่ีเหมาะสมเปนปาอนุรักษตามกฎหมาย โดยสวนท่ีรับผิดชอบมี 3 คณะ
 อนุกรรมการฯ 1. คณะอนุกรรมการฯ ของ สอช. พิจารณาพ้ืนท่ีเปน อช.
 หรือ วนอุทยาน   2.คณะอนุกรรมการฯ ของ สอป. พิจารณาพ้ืนท่ีเปน ขป.
 หรือ ขหล.  3.คณะอนุกรรมการฯ ของ สวจ. พิจารณาพ้ืนท่ีเปนสวน    
 รุกขชาติ หรือสวนพฤกษศาสตร คณะกรรมการพิจารณาเพ่ิมพ้ืนท่ีปา
 อนุรักษตามกฎหมายและพ้ืนท่ีคุมครองอ่ืนๆจํานวน 311 แหง กรมอุทยาน
 แหงชาติสัตวปา และพันธพืชขออนุญาตใช พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติและพ้ืนท่ี 
 ปา จากกรมปา ไม 311 แหง ตอจากนั้น กรมปาไมสงมอบพ้ืนท่ีปา
 อนุรักษตามกฎหมาย 267 แหง สวนพ้ืนท่ีเขตหามลาสัตวปาทับกวางนั้น 
 อยูในลําดับท่ี 7 การสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดใหเปนเขตหามลาสัตวปา    
 ทับกวาง  เนื่องดวยในพ้ืนท่ีสํารวจเตรียมการประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา
 ทับกวางอยูในทองท่ีตําบลทับกวาง ตําบลชําผักแพว อําเภอแกงคอย และ
 ตําบลมิตรภาพ  อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และพ้ืนท่ีแทบท้ังหมดท่ี
 อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปามวกเหล็ก - ทับกวาง แปลง ๒ มีลักษณะเปน
 ภูเขาสูง สลับซับซอน บางชวงเปนภูเขาหินปูนท่ีมีระบบนิเวศนเฉพาะ   
 สภาพปา เปนปาเบญจพรรณและปาดิบแลงท่ีมีความสมบรูณ   มีแหลงน้ํา
 อุดมสมบรูณ  ทัศนียภาพงดงาม ในพ้ืนท่ีมี ชางปา กระทิง เลียงผา และสัตว
 ปา ชนิดตางๆ   อาศัยอยูเปนจํานวนมาก  บางครั้ง ชาง และกระทิง ก็จะ
 ลงมากินพืชและผลผลิตทางการเกษตรในไรเกษตรกรท่ีอยูติดกับพ้ืนท่ี ทําให
 เกิดการกระทบกระท่ังกับราษฎรผูเสียหายอยูเปนประจํา ท้ังยังมีการลา
 กระทิง กวางปา และสัตวปาคุมครอง เปนคดีความอยูเสมอ สํานักบริหาร 
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 พ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑ สาขาสระบุรี เห็นวาเพ่ือเปนการสงวนและรักษาถ่ินท่ีอยู
 ของสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครอง ตลอดจนเพ่ืออนุรักษคุมครองสภาพ
 ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวะภาพ ท่ียังสมบรูณอยูในบริเวณ
 ดังกลาว และเพ่ือรักษาพ้ืนท่ีชั้นลุมน้ํา ชั้น ๑ A , ๒ และชั้นท่ี ๓   ใหคง
 สภาพอยู เปนประโยชนทางดานระบบนิเวศนและคุณภาพชีวิตของ
 ประชาชนอันเกิดจากระบบนิเวศน   ควรมีการสํารวจจัดตั้งเปนเขตหามลา
 สัตวปา เพ่ือใหสามารถเขาควบคุมดูแลพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ แตใน
 ปจจุบันในบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาวมีสถานภาพทางกฎหมายเปนปาสงวน
 แหงชาติ และบางสวนเปนพ้ืนท่ีตามพระราชบัญญัติปาไม  พุทธศักราช 
 ๒๔๘๔  ซ่ึงอยูในอํานาจตามกฎหมายของกรมปาไม จึงไดรายงานใหกรม
 อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทราบ และประสานขอความเห็นชอบ
 จากกรมปาไม ในการดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีดังกลาว และกรมอุทยาน
 แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด  ท่ี ทส. ๐๙๐๙.๒๐๓/
 ๑๔๐๓๐  ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ใหสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑ 
 (ปราจีนบุรี) ออกคําสั่งท่ี ๕๖๒/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๖   
 สั่งการใหเจาหนาท่ีไปสํารวจพ้ืนท่ีดังกลาวเพ่ือประกาศเปนเขตหามลา   
 สัตวปา จากการสํารวจปรากฏวาพ้ืนท่ีบริเวณปาสงวนแหงชาติปามวกเหล็ก 
 -  ปาทับกวางแปลง ๒ บริเวณทองท่ีตําบลทับกวาง  ตํ า บ ล ชํ า ผั ก แ พ ว 
 อําเภอแกงคอย  และตําบลมิตรภาพ อําเภอ มว ก เหล็ ก  จั ง ห วั ด ส ร ะบุ รี       
 มีสภาพปาท่ียังคงความสมบรูณอยูครบถวนมีความ หลากหลาย ท้ังพรรณ
 พืช และสัตวปา  ตลอดจนมีน้ําตก และถํ้าหลายแหง  ท่ี มี ทั ศ นี ย ภ า พ ท่ี  
 สวยงาม เปนเอกลักษณะโดดเดน เชน  บริเวณเขาหินตั้ง สมควรใหพ้ืนท่ี 
 แหงนี้ประกาศใหเปนเขตหามลาสัตวปาตอไป  

  วัตถุประสงค   
                       ๑.เพ่ือคุมครอง ดูแลรักษาสัตวปา โดยเฉพาะเลียงผา ท่ีเปนสัตวปาสงวน 

 ชาง กวางปา กระทิง  หมีควาย นกเงือก และสัตวปาชนิดอ่ืนๆ อีกหลาย
 ชนิดท่ีเปนสัตวปาคุมครอง ใหอยูอยางปลอดภัย                    

                       ๒.เพ่ือรักษาและฟนฟูสภาพธรรมชาติ ท่ีมีความหลากหลายของพรรณพืช 
 และเอ้ือตอการดํารงชีวิตของสัตวปา                                                                                                                                                                                  

  ๓.เพ่ือเปนแหลงทองเ ท่ียวและแหลงความรู เชิงนิเวศนในดานความ
 หลากหลายทางธรรมชาติท่ีผสมผสานเชื่อมตอระหวางระบบนิเวศนภูเขา
 หินปูน มาเปนภูเขาท่ีมีสภาพเปนปาเบญจพรรณและปาดิบแลง 

                      ๔.เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนอยางยั่งยืน   จากการอนุรักษสัตวปาและ
 ระบบนิเวศนในพ้ืนท่ี                    

  ขอมูลการสํารวจเบ้ืองตน                              
                    ๑. สถานภาพเดิมของพ้ืนท่ี/ช่ือปา 
                      พ้ืนท่ีเตรียมการประกาศเขตหามลาสัตวปาทับกวาง เปนพ้ืนท่ีภูเขาสูงชัน

 สลับซับซอน บริเวณชายเขามีท่ีราบอยูบางซ่ึงสวนใหญเปนพ้ืนท่ีท่ีกรมปาไม
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 จัดสรรงบประมาณใหมาปลูกสรางสวนปาและบํารุงปาจนสิ้นงบประมาณ
 แลว  พ้ืนท่ีท้ังหมดสวนใหญอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปามวกเหล็ก-ปาทับ
 กวาง แปลง ๒ อยูในทองท่ีตําบลทับกวาง ตําบลชําผักแพว  อําเภอแกงคอย  
 และ  ตําบลมิตรภาพ  อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ในพ้ืนท่ีนี้บางสวน 
 บริษัทบุหรง จํากัด  เคยขอเขาทําประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 
 เพ่ือทําการเกษตรและปลูกสรางสวนปา ตามหนังสืออนุญาต เลมท่ี ๑๘ 
 ฉบับท่ี ๓๙   ลงวัน ท่ี  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เนื้อ ท่ี ๑๕,๖๒๔ ไร 
 หมดอายุใบอนุญาตเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และยื่นขอเขาทํา
 ประโยชนอีกครั้งเพ่ือทําการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว เนื้อท่ี ๕,๐๒๕-๑-
 ๕๐ ไร ตามคําขอ ป.ส. ๒๑ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงสํานักจัดการ
 ทรัพยากรปาไม ท่ี ๕ (สระบุรี) ไดสงคณะเจาหนาท่ีเขาทําการตรวจสอบ
 พ้ืนท่ีแลวมีความเห็นวาไมสมควรอนุญาตใหเขาทําประโยชนตอ   เนื่องจาก
 บริเวณท่ีขอเปนเขาสูงชันสลับซับซอน  สภาพปาเปนปาเบญจพรรณ ระบบ
 นิเวศนมีความหลากหลาย  อยูในเขตจําแนกการใชประโยชนท่ีดินปาไมใน
 เขตปาสงวนแหงชาติเพ่ือการอนุรักษ   (Zone C)   และปาเพ่ือเศรษฐกิจ  
 (Zone E)  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๑๐  และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ 
 และอยูในเขตกําหนดชั้นลุมน้ํา ชั้น ๑ A , ๒ และชั้นท่ี ๓ ตามมติ
 คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๘  ทําใหพ้ืนท่ีท่ีขออนุญาตไม
 อยูในหลักเกณฑ   ขัดกับมาตรการการใชท่ีดินลุมน้ํา  และมาตรการการใช
 ประโยชนทรัพยากรและท่ีดินปาไมในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ     ตามมติ
 คณะรัฐมนตรีไดกําหนดไว   ซ่ึงมาตรการใชท่ีดินในลุมน้ํา  ภาคตะวันตก 
 ภาคกลาง   และลุมน้ําปาสัก    ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๑ 
 กุมภาพันธ ๒๕๓๘ ในพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้น 1   มีวา   “ หากมีการอนุญาตให
 เอกชนใชประโยชนท่ีดินเพ่ือกิจการตางๆ โดยถูกตองตามกฎหมายไป
 กอนท่ีจะมีการกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ํา   เม่ือส้ินนิติสัมพันธกับราชการ
 แลว  ไมใหมีการตออายุใบอนุญาตอีก  เวนแตกรณีท่ีเปนนโยบายของ
 รัฐบาล”  และมาตรการการใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ (Zone C)   
 ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕   มีวา 
 “หามใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ถามีความจําเปนอยางหลีกเล่ียง
 ไมไดใหเสนอคณะรัฐมนตรีเปนรายๆไป  สวนท่ีอนุญาตไปแลว เม่ือ
 หมดอายุไมใหตออายุอีก  ยกเวนการสํารวจแรการทําเหมืองแรและ
 ระเบิดหิน  ใหทําไดตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ” โดย สํานักจัดการ
 ทรัพยากรท่ี ๕ (สระบุรี) ไดมีหนังสือ ท่ี ทส ๑๖๑๘.๒/๓๓๐๘  ลงวันท่ี ๑๒ 
 พฤศจิกายน ๒๕๕๗   แจงจังหวัดสระบุรี โดยมีความเห็นไมอนุญาตให
 บริษัท บุหรง จํากัด  เขาทําประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีขอ และขอให
 จังหวัดสระบุรีไดแจงใหผูขออนุญาตไดรับทราบและปฏิบัติใหเปนไปตาม
 กฎหมายอยางเครงครัด  ซ่ึงสํานักจัดการทรัพยากรท่ี ๕ (สระบุรี) ไดมี  
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  หนังสือ ท่ี  ทส ๑๖๑๘.๒/๒๔๙๒  ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  รายงาน 
  ใหกรมปาไมทราบแลว      
                                                                                                                                                                                               

 ๒. ท่ีตั้ง อาณาเขต และพ้ืนท่ี 
                    พ้ืนท่ีเตรียมการประกาศเขตหามลาสัตวปาทับกวาง สวนใหญอยูในพ้ืนท่ีเขต

ปาสงวนแหงชาติปามวกเหล็ก-ปาทับกวาง แปลง ๒ ปรากฏในแผนท่ีภูมิ
ประเทศ มาตราสวน  ๑  :  ๕๐,๐๐๐   ของกรมแผนท่ีทหาร ลําดับชุด L 
๗๐๑๗ ชื่อระวางอําเภอแกงคอย อําเภอบานนา หมายเลขระวาง ๕๒๓๘ III 
, ๕๒๓๗ IV มีพ้ืนท่ีประมาณ  1๙,๐๔๔.๐๔ ไร อาณาเขตติดตอดังนี้ 

                             - ทิศเหนือ  จดพ้ืนท่ีทํากินของราษฎรหมูท่ี ๖  บานเขาเกตุ  และหมูท่ี ๓  
บานซับมะฝอ ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

                             - ทิศใต  จดพ้ืนท่ีศูนยฝกอบรมท่ี ๖ เจ็ดคด-โปงกอนเสา  ในทองท่ีตําบล
มิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

                             - ทิศตะวันออก   จดพ้ืนท่ีทํากินราษฎร และวัดพระโพธิ์สัตว หมูท่ี ๑๐ บาน
ถํ้า ตําบลทับกวาง  อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี และพ้ืนท่ีทํากินของ
ราษฎร หมูท่ี ๓  บานมวกเหล็กใน  ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี 

                             - ทิศตะวนตก   จดเขตหามลาสัตวปาแกงคอย  เมืองอริยะ พ้ืนท่ีทํากินของ
ราษฎรหมูท่ี ๑ บานดง และ หมูท่ี ๑๐ บานธารน้ําตก ตําบลชําผักแพว 
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

                       ๓.  ลักษณะภูมิประเทศ 
                        พ้ืนท่ีเตรียมการประกาศเขตหามลาสัตวปาทับกวาง มีเนื้อท่ีประมาณ 

๑๙,๐๔๔.๐๔ ไร เปนพ้ืนท่ีภูเขาสูงชันสลับซับซอน ความสูงประมาณ ๑๐๐ 
- ๕๙๕ เมตร   โดยมียอดเขาท่ีสูงท่ีสุดอยูตอนใตของพ้ืนท่ี สูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ ๕๙๕ เมตร  บริเวณชายเขามีท่ีราบอยู
บางซ่ึงสวนใหญเปนพ้ืนท่ีท่ีกรมปาไมจัดสรรงบประมาณใหมาปลูกสรางสวน
ปา และบํารุงปาจนสิ้นงบประมาณแลว บางชวงเปนภูเขาหินปูนท่ีมีระบบ
นิเวศนเฉพาะ สภาพปาเปนปาเบญจพรรณและปาดิบแลงท่ีมีความสมบรูณ   
มีแหลงน้ําจํานวนมาก มีทัศนียภาพงดงาม  

                        ๔.  ลักษณะภูมิอากาศ 
                         ลักษณะอากาศท่ัวไปจัดอยูในประเภทมรสุมเขตรอน มี ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดู

รอน ฤดูหนาว ปริมาณฝนเฉลี่ยตอป ๑,๒๔๑.๕ มิลลิเมตร คาเฉลี่ย ๒๖.๙๙ 
มิลลิเมตร อุณหภูมิในพ้ืนท่ีเฉลี่ย  อยูระหวาง ๑๖ องศาเซลเซียส ถึง ๓๓.๔ 
องศาเซลเซียส           

                            - ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ไดรับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดผานทะเลและมหาสมุทร ทําใหอากาศชุมชื้น และมีฝน
ตกชุก โดยเฉพาะเดือนกันยายนมีปริมาณน้ําฝนมากท่ีสุดในรอบป  
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                            - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ    ไดรับอิทธิพล
จากมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ โดยความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผปก
คลุมประเทศไทย ทําใหอากาศเย็นและแหงแลง    โดยเฉพาะเดือนธันวาคม 
ถึงมกราคม เปนเดือนท่ีมีอากาศเย็นท่ีสุดในรอบป อุณหภูมิเฉลี่ย ๑๖ องศา
เซลเซียส  

                            - ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม มีอากาศรอนอบอาว
ท่ัวไป   โดยเฉลี่ยเดือนเมษายนจะเปนเดือนท่ีมีอากาศรอนท่ีสุดในรอบป  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๙ องศาเซลเซียส 

                  ๕. ลักษณะอุทกวิทยา 
                  พ้ืนท่ีเตรียมการประกาศเขตหามลาสัตวปาทับกวาง มีแหลงน้ําตามธรรมชาติ 

โดยมีบอน้ําขนาดใหญและขนาดปานกลางใชน้ําไดท้ังป ๑๐ แหง มีอางเก็บ
น้ําขนาดความจุ  ๙๙,๒๐๐ ลกูบาศกเมตร จํานวน ๑ แหง มีน้ําตกท่ีมีน้ํา
ไหลท้ังป ๑ แหง และมีน้ําตกไหลเกือบท้ังปอีก ๖ แหง มีทัศนียภาพงดงาม
และมีถํ้ามากกวา ๒ แหง ซ่ึงเปนท่ีอยูของคางคาว เหมาะสมท่ีจะเปนแหลง
ทองเท่ียวและแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ 

                  ๖. ชนิดดินและหิน 
                  สวนใหญเปนดินรวนปนทราย บางแหงเปนดินลูกรัง ลักษณะความอุดม

สมบูรณแตกตางกันไปแลวแตชนิดหินตนกําเนิดและความลึกของหนาดิน 
ภูเขาทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของพ้ืนท่ีมีลักษณะเปนเขาหินปูน สวน
ภูเขาดานอ่ืนลักษณะเปนหินภูเขาไฟ หินทราย และหินดินดาน 

  
 ขอมูลประชากรท่ีอยูรอบพ้ืนท่ี 
                  พ้ืนท่ีเตรียมการประกาศเขตหามลาสัตวปาทับกวาง มีพ้ืนท่ีอยูในจังหวัด

สระบุรี มีหมูบานอยูรอบพ้ืนท่ี ยกเวนพ้ืนท่ีทิศใตท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับศูนย
ฝกอบรมท่ี ๖ เจ็ดคต-โปงกอนเสา จํานวน ๖ หมูบานใน ๓ ตําบล  ๒ อําเภอ
ดังนี้ 

                   ๑. ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี มีจํานวนประชากร คน 
๒,๕๙๑ คน  ๑,1๐๑ ครัวเรือน 

                                  ๑.๑ บานซับมะฝอ หมูท่ี ๓ มีจํานวนประชากร ๑,๓๐๐ คน ๕๘๐ 
ครัวเรือน 

                                  ๑.๒ บาเขาเกตุ หมูท่ี ๖  มีจํานวนประชากร ๑,๐๖๗ คน ๕๗๑ ครัวเรือน 
                                  ๑.๓ บานถํ้าพระโพธิ์สัตว หมูท่ี ๑๐ มีจํานวนประชากร ๒๒๔ คน ๕ 

ครัวเรือน                                     
                   ๒. ตําบลชําผักแพว อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี มีจํานวนประชากร 

๑,๑๓๑ คน  ๓๓๒ ครัวเรือน                                        
                                  ๒.๑ บานดง หมูท่ี ๑ มี จํานวนประชากร ๗๗๑ คน ๒๑๓ ครัวเรือน 
                                  ๒.๒ บานธารน้ําตก หมูท่ี ๑๐ มีจํานวนประชากร ๓๖๐ คน ๑๑๙ 

ครัวเรือน                                                                                                                                                                                                    
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                   ๓. ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีจํานวนประชากร 
๑,๑๐๐ คน  ๓๕๐ ครัวเรือน   

                                         ๓.๑ บานมวกเหล็กใน หมูท่ี ๓ มีจํานวนประชากร ๑,๑๐๐ คน ๓๕๐ 
ครัวเรือน   

                    รวมทุกหมูบาน  มีประชากรรวมท้ังสิ้น  ๔,๘๒๒ คน  ๑,๘๘๓ ครัวเรือน   
สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  เลี้ยงสัตว และรับจางท่ัวไป 

 จุดเดน คุณคา และความสําคัญของพ้ืนท่ี 
                   เนื่องจากพ้ืนท่ีเตรียมการประกาศเขตหามลาสัตวปาทับกวาง เปนพ้ืนท่ีๆมี

ลักษณะเปนภูเขาสูงสลับซับซอน บางชวงเปนภูเขาหินปูนท่ีมีระบบนิเวศน
เฉพาะ สภาพปาเปนปาเบญจพรรณและปาดิบแลงท่ีมีความสมบรูณ มีแหลง
น้ํา   เชน อาง เก็บน้ําบานถํ้า และบอเก็บน้ําบนเทือกเขาตอนกลางของพ้ืนท่ี
หลายแหง และน้ําตกจํานวนมาก มีถํ้ามากกวา ๒ แหงท่ีมีทัศนียภาพงดงาม    
มีความหลากหลายทางธรรมชาติท่ีผสมผสานเชื่อมตอระหวางระบบนิเวศน
ภูเขาหินปูนมาเปนภูเขาดินท่ีมีสภาพเปนปาเบญจพรรณและปาดิบแลง  ใน
พ้ืนท่ีมี เลียงผา ชางปา กระทิง เกง กวางปา หมี เสือลายเมฆ เสือไฟ และ
สัตวปาชนิดตางๆ อาศัยอยูเปนจํานวนมาก โดยมีสัตวปาสงวน ๑ ชนิด และ
สัตวปาคุมครองอีกอยางนอย ๑๒๑ ชนิด จึงสมควรอยางยิ่งท่ีตองอนุรักษ
พ้ืนท่ีแหงนี้ใหเปนเขตหามลาสัตวปาสืบไป 

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
                  ๑.เปนการปองกันและรักษาถ่ินท่ีอยูอาศัยสําหรับสัตวปาคุมครองและสัตว

ปาสงวนไมใหสูญพันธุไปจากพ้ืนท่ี  
                  ๒.เปนการคุมครองรักษาชนิดและพันธุกรรมของสัตวปาใหไดรับความ

ปลอดภัย มีโอกาสกระจายพันธุไปยังปาใกลเคียงตอไป 
                  ๓.เนื่องจากพ้ืนท่ีเตรียมการประกาศเขตหามลาสัตวปาทับกวาง เปนแหลงท่ี

มีหวงหามประเภท ก. ไมมีคาหายากไมหวงหามประเภท ข. เชน ไมพะยูง 
ข้ึนอยูหนาแนน จึงเปนการปองกันการตัดไมมีคาเพ่ือใชเปนแมพันธุในการ
กระจายพันธุไมมีคาตอไป 

                  ๔.เปนการรักษาตนน้ําลําธาร ใหคงสภาพเดิมเพ่ือใหเกิดประโยชนแก
ประชาชนอยางยั่งยืน 

                  ๕.ใชเปนแหลงทองเท่ียวและแหลงความรูเชิงนิเวศนในดานสัตวปา และ
ความหลากหลายทางธรรมชาติท่ีผสมผสานเชื่อมตอกันระหวางระบบนิเวศน
ภูเขาหินปูนมาเปนภูเขาท่ีมีสภาพเปนปาเบญจพรรณ และปาดิบแลง 

                  ๖.เปนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ     ขออนุญาตสรุปครับ เดิมในเขตปาสงวนปามวกเหล็กทับกวาง แปลงท่ี 23 
เลขานุการสภาฯ             หมู 6 หมู 10 อยูในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติปามวกเหล็กทับกวางแปลงท่ี 

 2 ทางกรมอุทยานแหงชาติฯ จะขออนุญาตประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา
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ทับกวางท้ังหมดนะครับ ในพ้ืนท่ีเดิม ซ่ึงทานสมาชิกคงจะทราบอยูแลว จะมี 
หมู 3 หมูท่ี 6 หมูท่ี 10 อยูในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติปามวกเหล็ก –  

 ทับกวาง แปลงท่ี 2 ทางดานนี้ นะครับ ซ่ึงแปลงท่ีหนึ่งอยูฝงโนน ทางกรม
อุทยานแหงชาติฯ ขอใชแผนท่ีเดิมพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีเรา จึงขอใช
เปนเขตหามลาพันธุสัตวปา เนื่องจากไปเจอ ซากกระทิง ในเขตพ้ืนท่ีนี้ ก็
ตองมาขอความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน  เพ่ือท่ีจะนํารวบรวมเสนอกรม
ปาไม เพ่ือประกาศตอไป ก็เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา เพ่ือทราบครับ  

 
นายณัฐกิตติ์   เทียนอินทร เชิญทานสมาชิกครับ ทานใดจะสอบถามเจาหนาท่ีฯ เก่ียวกับการประกาศ 
ประธานท่ีประชมุ  พ้ืนท่ีเปนเขตหามลาสัตวปาทับกวาง  เชิญทาน สท.แกว 
นายแกว  ทุยะนา  ผมขอสอบถามเจาหนาท่ีฯ  วาชาวบานสามารถเขาไปเก็บพืชผักหรือ 
สมาชิกสภาฯ  เก็บเห็ดในพ้ืนท่ีท่ีประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาไดหรือไมครับ จะผิด

 กฎหมายหรือไม เพ่ือท่ีจะไดประกาศใหชาวบานทราบ 
นายแสน   โพธิ์บางหวาย  เรียนทานนายกฯครับ กิจการใดท่ีชาวบานเคยทํายังทําไดปกติ เพียงแตหาม
นักวิชาการปาไมชํานาญการ ลาสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครองเทานั้นครับ 
นายณัฐกิตติ์   เทียนอินทร มีทานสมาชิกทานใดอยากสอบถาม เชิญครับ ทาน ส.ท.ธนัทฯ ครับ 
ประธานท่ีประชมุ 
นายธณัท  บํารุงราษฎร ผมขอสอบถามเจาหนาท่ีนะครับ วาพ้ืนท่ีหมูท่ี 7 ซ่ึงมีเขตติดตอกับหมูท่ี 6 
สมาชิกสภาฯ เลยไปทางเขาพระ หนวยงานใดเปนผูดูแลรับผิดชอบ 
นายแสนโพธิ์  บางหวาย เขตรอยตอระหวาง หมูท่ี 6 และหมูท่ี 7 ทางไปเขาพระนั้น กําลังจะมีการ 
นักวิชาการปาไมชํานาญการ จัดตั้งเขตหามลาสัตวปาอีกแหงหนึ่งครับ 
นายธณัท  บํารุงราษฎร  ขอฝากทานแจงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเขาไปตรวจสอบบริเวณดังกลาวดวย  
สมาชิกสภาฯ   ครับ เนื่องจากมีการตัดไมทําลายปาเกือบทุกวัน แตไมมีหนวยงานใดเขาไป
    ดูแล 
นายแสนโพธิ์  บางหวาย เนื่องจากเรื่องการตัดไมดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม สวน 
นักวิชาการปาไมชํานาญการ ของผมเปนกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช ซ่ึงไมไดรับผิดชอบใน

พ้ืนท่ีสวนนี้ครับ 
นายณัฐกิตต  เทียนอินทร  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไมครับ  ถาไมมี ขอมติท่ีประชุม  
ประธานท่ีประชุม   สมาชิกทานใดเห็นชอบในการประกาศเขตพ้ืนท่ีหามลาสัตวปาทับกวาง 
    ขอใหยกมือข้ึน 
ท่ีประชุม มีมติรับรองการประกาศเขตพ้ืนท่ีหามลาสัตวปาทับกวาง จํานวน 14 เสียง 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายณัฐกิตติ์  เทียนอินทร สมาชิกทานใดมีอะไรจะสอบถาม  เชิญทาน ส.ท.แกวฯ ครับ 
ประธานท่ีประชุม 
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นายแกว   ทุยะนา  ขอขอบคุณทานประธานท่ีประชุมครับ  มี 2 เรื่องท่ีจะสอบถามคณะ 
สมาชิกสภาฯ  ผูบริหาร 1.เรื่องการวางทอระบายน้ําจากสี่แยกหนองปูถึงบานไทย ผมไมได
 ดูแบบแปลนท่ีผานสภา ไมทราบวาผูรับเหมาทําเสร็จหรือยัง มอบงานหรือยัง
 ตอนนี้มีปญหาเรื่องน้ําไมไหลไปบานไทย มันลงไปตรงคลองเล็ก ฝนตกลงน้ํา
 ก็จะทวมดานหลัง ทวมหอนาฬิกาดวย จริงๆตั้งเปาหมายไววา ทําทอตรงนี้
 ไมใหน้ําไหลไปหนาโรงเรียน ตองการใหลงคลองใหญบานไทยเทานั้น 
 ผูรับเหมายังไมไดเชื่อมตอ หรือยังไมไดทําทอพัก ผมไมเขาใจเพราะไมไดดู
 แบบ ชาวบานรองเรียนมา ใชงบตั้งหลายลานทําไมเปนแบบนี้ ผมอยากให
 ผูบริหารไปเคลียริ่ง เปนทอรับน้ําตรงไรกัปตัน เปนท่ีสาธารณะ 1.น้ําประปา
 อยูตรงไหน 2. ถาน้ํามาแรง น้ําวัดเขามันไหลลงมา ธนาธิปก็ไปแรงมาก ทอ
 น้ําเรายาวจากหนาวัดเขามันไปบานไทย มันไหลชาจะทํายังไง ตรงนี้เราทํา
 ทอรับน้ําไว เวลาน้ํามาก็ใหไหลไปบานไทย  มี 3 จุดท่ีเราทําท่ีพักไว บอ
 ใหญๆ 3 จุดเชนน้ํามาจากสี่แยกหนองปูไปตรงหวยทับ มันก็ตันตรงนั้น
 ตอนนี้น้ําซัดทอแยกออกจากกัน 2 จุดใหญ เราทําอุโมงครับน้ํา 3 ทางไว  
 ถาใหไปบานไทยทีเดียวไมไปองคการเภสัชหรือไรขาวโพด เราตองทําท่ีพัก 3 
 จุดใหญ เพราะเราออกแบบทํารวดเดียวเลยไมไดมีท่ีรับน้ํา เราทําทอระบาย
 น้ําไมตองการใหน้ําไหลไปไหนเลยไปลงคลองบานไทยเทานั้น 
 
นายณัฐกิตติ์  เทียนอินทร เชิญทานผูบริหารตอบขอซักถามครับ 
ประธานท่ีประชมุ  
นายบุญสง  แดงประเสริฐ เรียนทานประธานท่ีประชุม ทานนายกฯและทานสมาชิกครับ คําถามแรก 
รองนายกฯ คือบริเวณสี่แยกหนองปูมีการวางทอจากสี่แยกหนองปูไปลงลํารางแรก จะ

รับน้ําจากสี่แยกหนองปูไปลงลํารางแรก เพราะลํารางมีอยู 2 จุดสวนชวงท่ี 
2 จะเปนการวางทอจากก่ึงกลางสโลปลงมา 2 ดานลงลํารางแรกสวนหนึ่ง 
และไปลงท่ีขาง ณวพลสวนหนึ่งครับ เพราะมีจุดรับน้ําอยู 2 จุด ถาหากจะ
วางยาว มันจะไปขวางกับลํารางแรก ท่ีเปนทอลอดอยู สวนจุดท่ี 2 สี่แยก
เขามัน ถาทาน ส.ท.จะใหไปทําบอรับน้ําถาเปนบริเวณหนาท่ีดินของทาน 
ทานจะยอมหรือไม พ้ืนท่ีแคนั้นจะไปรับน้ําไดยังไงพ้ืนท่ีมีอยูนิดเดียว เพราะ
ตอนนี้ ทางกองชางไปเอาเกาะกลางออกแลว เพ่ือเวลาฝนตกน้ําหลากลงมา
จะไดไหลขามไปฝงท่ีเราวางทอใหมได แลวจุดท่ีวา เราวางยาวไปลงบานไทย
เลย ทางกองชางก็ไดไปวางทอลอดเพ่ือไมใหแนวทอท่ีวางใหมขวางทางน้ํา
ซ่ึงเปนทอทอนยาว  ทางกองชางไดดําเนินการไปแลว เพราะวาถาฝนสาดลง
มาแบบนี้มันตองทวม แตก็ทวมอยูพักเดียว เพราะมันมีปญหาฝงท่ีทําไวเดิม 
บริเวณหนาโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห 1 การวางไมไดวางรับน้ํา 
เพราะวางสูงกวาระดับ จึงไมระบายน้ําไปลงบริเวณบานไทยอีกซีกหนึ่งได 
ซ่ึงทางทานรองประธานสภาฯ ปรึกษากับผมแลว วาท่ีวางไวเดิมมันใชการ
ไมได วาเราจะมีวิธีแกยังไง  คราวนี้ผมก็ไดเรียนปรึกษา ผอ.กองชางไว
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เบื้องตนแลววา เราจะมีวิธีแกไขอยางไร ท่ีวาเปนการวางทอท่ีน้ําไมไหลลง
ไปตามท่ีเราตองการ  ขอบคุณมากครับ 

นายณัฐกิตติ์   เทียนอินทร ขอบคุณทานผูบริหารครับ เรียนเชิญทาน ส.ท.แกว ครบั 
ประธานท่ีประชมุ  
นายแกว  ทุยะนา ท่ีทานรองประธานสภาฯ พูดคุยกับคณะผูบริหาร  ของเกานั้นจบไปแลว  
สมาชิกฯ แตท่ีมันทวมใหมจะทํายังไง ท่ีไอ 3 ตัวท่ียังไมไดรับไมเก่ียวกับหอนาฬิกานะ 

ท่ีลงมาจากทางดวนนะครับ  น้ํามันมาบานบุญเลื่อน มันมี 3 จุดใหญเลย 
ทําทอลอดดีแลว แตวาเขาไมอยากใหลงท่ีเขา ทําไมไมลงอุโมงครับน้ําเลยไป
ลงบานไทย ตามแบบแปลนสี่แยกหนองปูไปถึงบานไทยไมไดเชื่อมตอกัน สุด
แคนั้น ตอนนี้เสร็จแลวใชหรือไม ตรงสี่แยกหนองปูไปบานไทยตอนนี้ยังไม
เชื่อมตอ ยังโลงอยูเลย น้ําไมไหลไปคลองบานไทย 

นายณัฐกิตติ์   เทียนอินทร เรียนทาน ส.ท.แกว ครับตรงขางบานแอดตรงสะพานขามคลองตรงนั้นไมได 
ประธานท่ีประชมุ เชื่อมตอ 
นายบุญสง  แดงประเสริฐ มันจะเปนทอลอดอยูชวงหนึ่ง แลวก็อีกชวงหนึ่งจะเปนขางณวพล 
รองนายกฯ เพราะฉะนั้นน้ําจากสี่แยกหนองปู ตรงมาลงท่ีทอลอดแรกครับมันไมไดวาง

ตอเนื่องกันไปลงท่ีณวพลตลอด 
นายณัฐกิตติ์  เทียนอินทร เขาใจละ แสดงวาทานทําสโลป มันจะมี 2 ชวง ทาน ส.ท.แกว คือวาจาก 
ประธานท่ีประชุม หนาบานผมไปณวพลท่ีหนึ่งและลงมาทอลอดแรกท่ีหนึ่งใชไหมทาน จากสี่

แยกหนองปูลงไปทอลอดตรงนั้น แลวมันจะเขาไปท่ีสะพานเกา แตชาวบาน
อยากใหเชื่อมตรงนั้นออกไปบานไทยเลย   ไมตองไปผานตรงนั้น มันทวม
บานเขาตรงบานเชาดานหลังตึก ทวมออกมาดานหลังโรงเรียนนิคมทับกวาง
สงเคราะห 1 มันจะออกมาตรงนั้นเลย  ถาเราตัดใหมันออกณวพลหรือทํา
ทอใหมอีกขางหนึง่ไปออกบานไทยเลย   มันจะไมมาทางโรงเรียนนิคม      
ทับกวางสงเคราะห 1 ถามันมาจากบานถํ้าแลวไมเขาทอลอดตรงนั้นมันจะ
มาแรงมาก 

 
นายบุญสง   แดงประเสริฐ ครับๆมันจะเปนสองจุดครับ จุดแรกจะเปนทอลอด สวนอีกจุดหนึ่งจะเปน 
รองนายกฯ สะพานท่ีติดกับ หจก.ณวพลเพราะฉะนั้นในการวางทอ การทํางาน เขามี

การถายระดับทุกจุดนะครับท่ีวางมา ถาอยูๆจะไปจั๊มชวงทอลอดใหไปลง 
ณวพลเปนไปไมไดครับ ระดับมันไมไดเลยครับ ถาหากจะทําอยางนั้นตองรื้อ
ใหมท้ังหมด 

นายณัฐกิตติ์  เทียนอินทร ความหมายเขาหมายถึงวา เขาใหทําอีกฝงหนึ่งไดม๊ัย ตรงขามบานผมจะมี 
ประธานท่ีประชุม คลองเกาอยูแลวใหเขาไปตรงนั้นไดม๊ัย เพ่ือไมใหไปทางโนนใหออกทางนี้ 
นายบุญสง  แดงประเสริฐ ครับๆฝาก ผอ.กองชาง ไปสํารวจดวยนะครับ ขอบคุณมากครับ 
รองนายกฯ 
นายณัฐกิตติ์  เทียนอินทร เชิญทาน ส.ท.ประสพสุขฯ ครับ 
ประธานท่ีประชุม 
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นายประสพสุข บุดดาพันธ คือจุดดังกลาวเปนคลองน้ําเดิมซ่ึงเปนคลองเล็ก เวลาน้ําหลากลงมาจะไหล 
สมาชิกฯ ไมทัน เพราะฉะนั้นในชวงนี้  ผมขอเสนอนะครับวา ใหเขาไปลอกคลองตรง

นั้นกอนไดหรือไม เพราะพ้ืนท่ีตรงนั้นเปนพ้ืนท่ีแคบเราสามารถท่ีจะเขาไป
ลอกคลองตรงนั้นใหมันลึกลงเพ่ือบรรเทาไปกอน เพราะวาถาจะแกปญหา
ตองใชเวลา ตองเปนเทศบัญญัติหนา 

นายณัฐกิตติ์  เทียนอินทร เชิญทานนายกครับ 
ประธานท่ีประชมุ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ทาน ผอ.กองชางถาวางชวยไปดูใหหนอย หากทําอยางท่ีทาน ส.ท. 
นายกฯ ประสพสุข ไดก็ใหดําเนินการชั่วคราวกอน ถามีรายละเอียดเพ่ิมเติมอยางไร

คอยวากัน 
นายณัฐกิตต  เทียนอินทร  มีสมาชิกทานใดอีกหรือไมครับ  เชิญทาน ส.ท.ประสงค เงินแกว ครับ 
ประธานท่ีประชมุ  
นายประสงค  เงินแกว ผมขออนุญาตนําเรยีนใหท่ีประชุมไดทราบครับวา หมูท่ี 2ตรง บานเลขท่ี  
สมาชิกฯ 94/3 บาน นางลัด บัวเปลง เวลาฝนตกน้ําจะไหลเขาบาน ไดรับความ

เดือดรอน ซ่ึงผมไดเรียนให กองชาง ไดทราบแลว แตวาทางชาวบาน 
ตองการใหเราดําเนินการแกไขทํารางระบายน้ําหรือบรรเทาความเดือดรอน 
เนื่องจากวาในวันท่ี 5- 8 นี้ จะมีฝนตกหลายพ้ืนท่ี ชาวบานเกรงวาน้ําจะ
เขาบาน อยากใหทางผูบริหารไดไปดําเนินการแกไขบรรเทาชั่วคราว 
หมูบานสุขอําพล ไดรับความเดือดรอนประมาณ 10 หลังคาเรือน 

นายณัฐกิตติ์   เทียนอินทร เชิญครับ เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานท่ีประชมุ  
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ รบกวนทานรองสมพงษฯไปดูบริเวณท่ี ทาน ส.ท.ประสงคแจงดวยนะครับ 
นายกฯ 
นายสมพงษ  หมอนภักดี ผมแจงใหชางสิทธิชัยฯ แลว 
รองนายก 
นายสิทธิชัย  โกคูณ ผมไดดําเนินการไปทําทอชวงปลายๆ มันมีชวงตนท่ีเปนทอใยหินขนาด 3  
หัวหนาฝายสํารวจฯ นิ้ว ท่ีผมเรียนทานรองสมพงษฯ วาจะตองไปตัด  และไปทํารางระบายน้ํา

กลางนะครับ ผมกําลังจะไปดําเนินการประมาณเร็วๆนี้ ภายในอาทิตยนี้นะ
ครับ 

นายสมพงษ หมอนภักดี เรียนทาน ส.ท.ประสงคฯ ครับ ภายในอาทิตยนี้ครับ 
รองนายกฯ 
นายณัฐกิตติ์  เทียนอินทร  เชิญทาน ส.ท.ธวชัชัยฯครับ 
ประธานท่ีประชุม 
นายธวัชชัย   ทองเหลือง เรื่องของประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 6 และหมู 7 ฝากขอขอบพระคุณคณะ 
สมาชิกฯ ผูบริหารเทศบาลเมืองทับกวางนําโดย นายกสมหมาย  แดงประเสริฐ ท่ีได

นํางบประมาณไปเทราดยางถนนเปนท่ีเรยีบรอย และกระผมขอฝากเรื่อง
การตีเสนจราจรนะครับ ถาเปนไปไดอยากใหกําชับผูรับเหมาหากเทเสร็จ
แลวใหตีเสนเปนการเรงดวน เนื่องจากกลางคืนจะมองไมเห็นเลน การสวน
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รถก็จะอันตราย สวนอีกประเด็นหนึ่งผมอยากจะปรึกษา ผูบริหารเทศบาล 
และเจาหนาท่ีเทศบาล เรื่อง พ.ร.บ.การขุดดิน ถมดินในเขตเทศบาล เมือง
ทับกวาง เนื่องจากปจจุบันมีผูรับเหมาท่ีทําการถมดิน ในเรื่องของแบบ เรื่อง
ของการถมท่ี ระดับท่ีดิน หากเรามีสเปคหรือขอท่ีจะตองพูดคุยกับผูรับเหมา
รึเปลา เนื่องจากปจจุบันเห็นหลายๆท่ีมีการถมท่ีในระดับท่ีสูง เวลาหนาฝน
ดินมันสไลดลงมาบริเวณถนนแลวน้ําขังท่ีถนน จึงอยากฝากผูบริหารแจงผูท่ี
เก่ียวของไดดูในเรื่องของกฎหมาย พรบ.ขุดดินถมดิน ไปแจงผูรับเหมา เพ่ือ
อนาคตตอไป การถมท่ีจะไดไมเปนปญหากับชาวบาน ขอขอบคุณครับ 

นายณัฐฏิตติ์  เทียนอินทร ครับเชิญทานผูบริหารครับ 
ประธานท่ีประชมุ 
นายบุญสง  แดงประเสริฐ สําหรับถนนท่ีลาดยางไปตอนนี้กองชางไดนัดกับผูรับเหมามาตรวจสอบ  
รองนายกฯ ความหนาและการรับน้ําหนักกอน เพราะวาถาตีเสนไปกอน แลวความหนา

หรือวาคุณภาพไมไดทางผูรับเหมาตองมาเททับอีกครั้งหนึ่ง จะเปนขอเสียถา
ตีเสน ในวันจันทรนี้จะมีการตรวจ ถาหากผานการตรวจสอบแลว จะรีบ
ดําเนินการตีเสนจราจรเพ่ือการใชถนนท่ีปลอดภัยตอไปครับ และอีกเรื่อง 
พรบ.ขุดดินถมดิน  ฝากทางทาน ผอ.กองชางใหชวยกันดูแล ขอบคุณมาก
ครับ 

นายณัฐกิตติ์   เทียนอินทร เชิญทานตอไปครับ เชิญทาน ส.ท.ประพัฒนฯ ครับ 
ประธานท่ีประชมุ 
นายประพัฒน  เผื่อนจันทึก ผมขอพูดเรื่องขยะนะครับ ตอนนี้หมูท่ี 1 กําลังทําโครงการคัดแยกขยะเพ่ือ 
สมาชิกฯ เปนหมูบานนํารองของตําบลทับกวางเดือนหนึ่งชาวบานจะมาคัดแยกขยะท่ี

ศาลาศูนยการเรียนรู ท่ีหมูท่ี 1 ในชวงวันเสารแรกของเดือน แลวทาง
เทศบาลไดนํารถเอาขยะท่ีเราคัดแยกแลว ไปขาย แลวไปแคครั้งสองครั้ง 
แลวหายเงียบเปนเพราะอะไร และอยากใหพวกเรานํารองเรื่องคัดแยกขยะ 
เราทําชาวบานก็ทํานะครับ แคเดือนละครั้งเปนเพราะอะไร  ขอบคุณครับ 

นายณัฐกิต  เทียนอินทร เชิญคณะผูบริหารตอบขอซักถามครับ 
ประธานท่ีประชุม 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ฝากรอง กําจัดจัดการเรื่องรถดวยนะครับ เดือนละครั้งไมนามีปญหา และ 
นายกฯ อีกเรื่องหนึ่งแจงเพ่ือทราบครับ ส.ท.แกว ถนนเสนนั้นเสร็จแลวนะ 
นายณัฐกิตต  เทียนอินทร เรื่องการคัดแยกขยะเปนเรื่องท่ีดีครับ ฝากคณะผูบริหารดวยนะครับ 
ประธานท่ีประชุม มีทานใดสอบถามอะไรอีกหรือไมครับ เชิญครับ ถาไมมีขออนุญาตปดการ

ประชุมครับ 
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 ( ลงชื่อ )      ผูบันทึกการประชุม 

                       (สุทธิกานต   ศกุนตนาค) 
                       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 
 

                                                 ( ลงชื่อ )                                   ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ) 

                                                             ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
 
 
 
 


