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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 4  ประจําป พ.ศ. 2560 

วันอังคารท่ี 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง   ช้ัน 4 

----------------------- 
ผูมาประชุม 

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

     ไมใชสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
  -   มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาประชุมจํานวน 16 คน จากสมาชิกสภาเทศบาลฯ 17 คน 
ผูไมมาประชุม                      
        1.  นายประสพสุข   บุดดาพันธ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
ผูเขารวมประชุม   

๑. นายสมหมาย แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๒. นายบุญสง แดงประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๓. นายสมพงษ หมอนภักดี                   รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๔. รอยตรี กําจัด วันดี   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. นางเกษร ระม่ังทอง  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
๑๙. นางฐิติรัตน บูรณวินิช  หัวหนาฝายแผนท่ีภาษีฯ 
๒๐. นางลภัส   ชิดชอบ   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
๒๑. นางสวรรยา โสพ่ึงไทย  หัวหนาฝายปกครอง 
๒๒. นางละออ จุลวัฒนะ  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
๒๓. นางเพ็ญนภา มณีภาค   หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
๒๔. น.ส.นริศรา เพชรวีระ  หัวหนาฝายอํานวยการ 
๒๕. จ.อ.คงเดช สุดใจ   หัวหนาฝายการโยธา 
๒๖. น.ส.ฐิตาภรณ สวางแจง  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
๒๗. น.ส.ทิพวรรณ กระแสรมิตร  นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
๒๘. นายทสพล ชิดชอบ   เจาพนักงานปองกันกันชํานาญงาน 
๒๙. ส.อ.สุทธิกานต ศกุนตนาค  เจาพนักงานธุรการ 
๓๐. นางกิตติภา พระเพ็ชร  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๓๑. นางพัชรี  เจียมจิตร  หัวหนาศูนยปาไผ 
๓๒. นางนองนุช ปานนท   หัวหนาศูนย จิตรประไพชาเลต 
๓๓. น.ส.ธัญญเนษฐ   พูนนิกร                      ผช.นักวชิาการประชาสัมพันธ 
๓๔. น.ส.สุรีรัตน    รัตนเพ่ิม   ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ 
๓๕. นายกฤษณะ กฤษณะศรีวิสุทธิ์           ผช.เจาพนักงานธุรการ 
๓๖. น.ส.วราภรณ     พฤทธิสาริกร                ผช.เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๓๗. จ.อ.เพ่ิมศักดิ์  บุญประกาศิต หัวหนาโครงการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
๓๘. นายสุทธิชัย  แจงเชื้อ ผูชวยนายชางโครงการฯ 
๓๙. นายสุวรรณ  เจริญใจ วิศวกรโยธาฯสํานักกอสรางสะพาน 
๔๐. นายเพทาย        ศรีวิลัย ผูชวยนายชางโครงการฯ 

 
นายชัยพฤกษ    ฉายพุทธ          บัดนี้ ท่ีประชุมไดมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ   จุดเทียน ธูป  บูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุมสภาเทศบาลเมือง 
    ทับกวาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ. 2560 ตอไปครับ 
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        เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 

 

นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  
ประธานท่ีประชุม   ประจาํป พ.ศ. ๒๕60 วันอังคาร ท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 พ.ศ. 2560 
    เวลา ๑0.00 น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีท้ังหมด  9 
    วาระ  
 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  1 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมิน 
ประธานท่ีประชุม   ผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง (พ.ศ.2560 – 2562 ) ครั้งท่ี 2  
    (เมษายน – กันยายน 2560 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
    จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไข
    เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 ขอ 13 (3) รายงานผลและเสนอ
    ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร 
    ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
    พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงาน
    ผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
    กวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน เมษายนและภายใน
    เดือนตุลาคม ของทุกป นั้น เทศบาลเมืองทับกวาง ไดจัดทํารายงานผลการ
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562 ) ครั้งท่ี 2 
    (เมษายน – กันยายน 2560 ) เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานโครงการตาม
    ยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบ จึง
    ประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 
    2. ขอเชิญรวมเปนเกียรติในพิธีมอบบานตามโครงการ “ประชารัฐสระบุรี
    ซอม/สรางบาน เพ่ือชวยเหลือประชาชน” ประจําป 2560 ชุมชนบาน 
    สะพานสอง หมูท่ี 7 ตําบลทับกวาง ในวันอังคารท่ี 28 พฤศจิกายน 2560
    เวลา 10.30 น.  
     
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  
                       ครั้งท่ี 2 ประจําป  2560  วนัอังคารท่ี 15 สิงหาคม  พ.ศ. 2560  
    
นางวิบูลยศิริ     บุญพัฒน  เชิญทานสมาชิกฯ  ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป  2560 วันอังคารท่ี 15 สิงหาคม
  พ.ศ. 2560  มีสมาชิกสภาทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ หรือไม  
 ถาไมมี ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภา
 เทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยสามัญ  สมัยท่ีครั้งท่ี 2 ประจําป  2560  วัน
 อังคารท่ี 15 สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เชิญลงมติคะ  
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ท่ีประชุม   มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ  
    สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป  2560  วันอังคารท่ี 15 สิงหาคม  พ.ศ.  
    2560 จํานวน  ๑5  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล  เรื่อง กิจการ
   ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560  (วาระท่ี 1) รับหลักการ 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน  เชิญทานนายกฯ  เสนอญัตติตอท่ีประชุมคะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย   แดงประเสริฐ ขาพเจาขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล
นายกเทศมนตรี  เมืองทับกวาง เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2560 
  ดวยเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทับกวาง เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอ 
  สุขภาพ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2554 ซ่ึงใชบังคับอยูไมเหมาะสมกับสถานการณใน
  ปจจุบัน อาศัยอํานาจตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
  พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 หมวด 7 กิจการท่ี
  เปนอันตรายตอสุขภาพ เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ
  ท่ีประกาศตามมาตรา 31 ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนด
  ของทองถ่ินและอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60แหงพระราชบัญญัติ
  เทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 โดย
  ความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทับกวางและผูวาราชการจังหวัดสระบุรี 
  จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง กิจการท่ีเปน 
  อันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2560 ใหสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
  พิจารณาใหความเห็นชอบ ขอไดโปรดเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมือง
  ทับกวาง เพ่ือพิจารณาตอไป 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน  เชิญทานเลขาฯ  ชี้แจงระเบียบคะ 
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ    ฉายพุทธ กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ ระเบียบ
เลขานุการสภาฯ  กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 
  (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554) ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ี
  ประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะ
  อนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ในการพิจารณาสามวาระรวด
  เดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระ
  รวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปน 
  กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธาน 
  คณะกรรมการแปรญัตติ สําหรับรางเทศบัญญัติเทศบาล  เรื่อง กิจการ 
  ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560  (วาระท่ี 1) รับหลักการ
  จะเปนการแกไขรายละเอียดซ่ึงทางกระทรวงมหาดไทยไดแจงมาเพ่ือ 
  ดําเนินการแกไขตามความเห็นของคณะกรรมการสาธารณสุขโดยจะเปนการ
  แกไข เทศบาลไดทําตารางเปรียบเทียบแจงใหทานทราบแลวเชนขอท่ี1 
  การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง ระเบียบใหม



๕ 
 
  เขาแกไขเปน การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด โดยตาราง
  เปรียบเทียบก็จะบอกไววาแกไขอันไหน สวนดานใดท่ีไมมีขอความเดิม
 เพ่ิมเติม สําหรับในดานเทศบัญญัติท่ีเสนอไปเรื่องของอัตราคาธรรมเนียม  
 ก็จะเปนคาธรรมเนียมเทาเดิมกับลําดับท่ีสามขอแกไขท่ีพิมพผิดอยูหนึ่ง
 รายการ บัญชีอัตราคาธรรมเนียมขอ 101 การสะสม ผสมซีเมนต  
 หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม บด หรือ ยอย ดวย
  เครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตในขอ 100 พิมพไว 4,000 
 บาท แตอัตราเดิมท่ีกําหนดไว 2,000 บาท ขอแกไขเปน 2,000บาท  
 เทาเดิมครับ และขอ 88 เปนขอ 99 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบครับ 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน เรียนเชิญทานนายกฯ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย   แดงประเสริฐ ขออนุญาตทานประธานสภาฯครับผมขอเสนอใหพิจารณารางเทศบัญญัติ
นายกเทศมนตรี  เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560 เปนสาม
 วาระรวดเดียวเลยครับ ขอบคุณมากครับ  
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน  ขอบคุณทานนายกฯ คะ  ตามท่ีทานเลขาฯ ชี้แจงมา และทานนายกฯ  
ประธานสภาฯ    ไดขอเสนอพิจารณารางเทศบัญญัติฯ เปน สามวาระรวดเดียว ทานสมาชิก 
  มีขอสงสัยอะไรหรือไม  ถาไมมี ขอความเห็นชอบ สมาชิกทานใดเห็นชอบ
  พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล  เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560  เปนสามวาระรวด  ขอใหยกมือข้ึน 
 
ท่ีประชุม   มีมติ ใหพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล  เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอ
    สุขภาพ  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560  เปนสามวาระรวดเดียว จํานวน  ๑4  
    เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน   เม่ือทานสมาชิกฯ เห็นชอบใหพิจารณารางเทศบัญญัติฯ  สามวาระรวด   
ประธานสภาฯ    ตอไปก็เปนข้ันขอความเห็นชอบ พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล  เรื่อง 
   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560  (วาระท่ี 1) รับ
   หลักการ ทานสมาชิกสภาฯ เห็นชอบขอใหยกมือคะ   
  
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล  เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตราย
 ตอสุขภาพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560  (วาระท่ี 1) รับหลักการ  จํานวน  14 
 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล  เรื่อง  
   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560 (วาระท่ี 2) 
   แปรญัตติ 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน   เรียนเชิญทาน ส.ท.ประสงคฯ คะ 
ประธานสภาฯ  
   



๖ 
 
นายประสงค    เงินแกว   ขอบคุณครับทานประธานสภาฯท่ีเคารพกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
สมาชิกสภาฯ   ตามพระราชบัญญัติ มี 13 กิจการ แตปลีกยอยมี 138 กิจการ อยากจะ
   เรียนถามทานประธานฯ คาธรรมเนียมเปนอยางไรครับ 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน   เรียนเชิญทานเลขาฯคะ 
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ    ฉายพุทธ   อัตราคาธรรมเนียมคืออัตราข้ันต่ํา เปนอัตราเดิมในฉบับท่ีสามอยูแลวไมมี 
เลขานุการสภาฯ   การแกไขอัตราคาธรรมเนียม มีแตแกไขรายละเอียดเพ่ิมเติม ประเภท ชนิด
    เขาไป แตคาธรรมเนียมคงเดิม        
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน   ขอบคุณทานเลขาฯคะ สมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนมีอะไรอีกหรือไมคะ  
ประธานสภาฯ   ถาไมมี ขอมติเห็นชอบ วาระท่ี 2 แปรญัตติ สมาชิกฯทานใดเห็นชอบขอให
   ยกมือคะ 
 
ท่ีประชุม  มติเห็นชอบเห็นชอบพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล  เรื่อง กิจการท่ีเปน
 อันตราย ตอสุขภาพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560  (วาระท่ี 2) แปรญัตติ  
 จํานวน  14 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล  เรื่อง  
   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560 (วาระท่ี 3) 
   ตราเทศบัญญัติ 
 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน   ตอไปเปน วาระท่ี 3 ตราเปนเทศบัญญัติ  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   รางเทศบัญญัติ เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
   2560   (วาระท่ี 3) ตราเทศบัญญัติ ขอใหยกมือคะ 
 
ท่ีประชุม   มติเห็นชอบ รางเทศบัญญัติ  เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  
   (ฉบับท่ี  4) พ.ศ. 2560 (วาระท่ี 3) ตราเทศบัญญัติ  จํานวน 14 เสียง
   งดออกเสียง 2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  งบประมาณรายจาย  ประจําป
 งบประมาณ พ.ศ. 2560 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน เรียนเชิญ ทานนายกฯ เสนอญัตติคะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ขาพเจาขอเสนอญัตติขออนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
นายกฯ รายจาย(เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 แผนงาน
 รักษาความสงบภายใน งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  คา
 ติดตั้งกลองวงจรปด พรอมอุปกรณบริเวณโรงจอดรถดับเพลิง มีรายละเอียด
 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ดังนี้ 
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 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีความประสงคจะขออนุมัติ

 เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจาย (เพ่ิมเติม)  ฉบับท่ี 1 ประจําป
 งบประมาณ  ๒๕60  ดังรายการตอไปนี้ 

  1.เปล่ียนแปลงคําช้ีแจง   
  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ  คาครภุัณฑสํานกังาน  

  หมวดคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   
  จากเดิม 
  ติดตั้งกลองวงจรปด พรอมอุปกรณบริเวณโรงจอดรถดับเพลิงดานหลัง

 เทศบาลและอาคารบานพักพนักงาน    จํานวน 108,000.- บาท  
   เพ่ือจายเปนคาติดตั้งกลองวงจรปด พรอมอุปกรณบริเวณโรงจอด

 รถดับเพลิงดานหลังเทศบาลและอาคารบานพักพนักงาน จํานวน 3 จุด 
 พรอมอุปกรณบันทึกภาพและจอภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
 เมืองทับกวาง ท่ี 9/2560 ตั้งจายจากเงินรายได    

  เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงเปน 
  ติดตั้งกลองวงจรปด พรอมอุปกรณบริเวณโรงจอดรถดับเพลิง ดานหลัง

 เทศบาลและอาคารบานพักพนักงาน    จํานวน 108,000.- บาท  
  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งกลองวงจรปด พรอมอุปกรณบริเวณโรงจอด

 รถดับเพลิงดานหลังเทศบาลและอาคารบานพักพนักงาน จํานวน 3 จุด  
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง ท่ี 9/2560 ตั้งจายจาก
 เงินรายได ท้ังนี้เปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
 วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไข 
 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543  หมวด ๔ การโอนและแกไข
 เปลี่ยนแปลง งบประมาณ  ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
 งบประมาณรายจายใน หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให
 ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปน
 อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ขอบคุณครับ 
 

นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ขอบคุณทานนายกฯ คะ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไม ถาไมมีขอ 
ประธานสภาฯ   ความเห็นชอบ ญัตติ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  งบประมาณ 
    รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สมาชิกฯทานใดเห็นชอบขอให
    ยกมือคะ 
 
ท่ีประชุม  มติเห็นชอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  งบประมาณรายจาย  
 ประจาํป งบประมาณ พ.ศ. 2560  จํานวน 14 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
 



๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติใหการสนับสนุนในการจัดซ้ือสิ่งพิมพและเครื่องมือ
 เครื่องใชในการปฏิบัติงานดานการจราจร  ใหกับสถานีตํารวจภูธรแกงคอย 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน เรียนเชิญ ทานนายกฯ เสนอญัตติคะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ขาพเจาขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติใหการสนับสนุนในการจัดซ้ือสิ่งพิมพและ 

นายกฯ  เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานดานการจราจร ตามโครงการ  “กวดขัน

 วินัยจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนน”  ประจําปงบประมาณ 2561  ใหกับ

 สถานีตํารวจภูธรแกงคอย  เนื่องจากในปจจุบัน การควบคุมและจัดการ

 จราจรในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ท่ีผานมาถือวาเปนปญหาเรงดวนท่ี

 จะตองรีบดําเนินการแกไข โดยเฉพาะอยางยิ่ง “การเกิดคดีอุบัติเหตุ

 จราจร” ไดนําความสูญเสียท้ังชีวิต รางกาย และทรัพยสิน มาสูครอบครัว

 และสังคมโดยรวม  สาเหตุสวนใหญมักเกิดจากการขาดวินัยในการใชรถใช

 ถนน ฝาฝนกฎจราจร ของผูขับข่ี การแกไขปญหาดังกลาว มีความจําเปน

 อยางยิ่งท่ีจะตองนํามาตรการดานกฎหมายมาบังคับใชควบคูกับการปลูก

 จิตสํานึกดานจิตใจ,ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ในการใชรถใชถนน ไป

 ดวยกัน   แตยังขาดงบประมาณในการจัดซ้ือสิ่งพิมพและเครื่องมือเครื่องใช

 ในการปฏิบัติงานดานการจราจร   สถานีตํารวจภูธรแกงคอย  ไดขอความ

 อนุเคราะหขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุแบบพิมพ  ดัง

 รายการตอไปนี้ 

  1. ใบสั่งเจาพนักงานจราจร  แบบ  ทจ. ๒- ต.๗๕๔/7  จํานวน   6๐๐  

 เลมๆ ละ 65 บาท เปนเงิน  39,000.-บาท 

  2. สมุดเปรียบเทียบปรับคดี แบบ ค.172-ต.17/1  จํานวน 200 เลมๆ 

 ละ 50.- บาท เปนเงิน 10,000.- บาท   

  3.  ใบเสร็จรับเงินคาปรบัจราจร แบบ  ค129-ต.18 จํานวน   500 เลมๆ 

 ละ 72.- บาท เปนเงิน   36,000.- บาท 

 รวม  เปนเงิน  85,000.- บาท  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 5,950.- บาท   

 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 90,950.- บาท ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  งบกลาง รายจายตามขอผูกพัน 

 คาใชจายในการจัดจราจรทางบก สําหรับ จายเปนคาใชจายเก่ียวกับการ

 จัดจราจร การปรับปรุงแกไขสิ่งท่ีจําเปนใน ดานการจราจร เพ่ือใหเกิด

 ความสะดวก ปลอดภัยแกประชาชนท่ัวไปและเกิดความเปนระเบียบ

 เรียบรอยภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

  ดวนมาก ท่ี มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๒๐๓  ลงวันท่ี ๔  ตุลาคม  ๒๕๓๙  เรื่องการ

 ตั้งงบประมาณและเบิกจายคาใชจายในการจัดจราจร  ขอ ๔  สิ่งท่ีถือวาไม

 เก่ียวกับการจราจรหรือสิ่งท่ีประชาชนไมไดรับประโยชนโดยตรง เชนการ



๙ 
 
 กอสรางอาคารเก็บรถการจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายสําหรับฝกอบรม

 เก่ียวกับการจราจร  จดัซ้ือรถจักรยานยนต   รถยนต  การกอสรางตูเวรยาม

 ของตํารวจ  ไฟหยุดตรวจ  วัสดุหรือครุภัณฑ สํานักงานหรือการจางลูกจาง

 ชวยปฏิบัติงานของท้ังตํารวจจราจรและขนสงจังหวัด ใหขอรับความ

 เห็นชอบจากสภาเทศบาล  โดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดสระบุร ี

  ดังนั้นเพ่ือเปนการถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย

 ดังกลาวขางตน จึงขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือ

 เสนอผูวาราชการจังหวัดสระบุรีพิจารณาอนุมัติตามระเบียบตอไปขอได

 โปรดเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือพิจารณาตอไป 

 ขอบคุณครับ 

 

นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ขอบคุณทานนายกฯ คะ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือไม ถาไมมีขอความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบ ญัตติ เรื่องขออนุมัติใหการสนับสนุนในการจัดซ้ือสิ่งพิมพและ 
    เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานดานการจราจร  ใหกับสถานีตํารวจภูธร
    แกงคอย  สมาชิกฯทานใดเห็นชอบ ขอใหยกมือคะ 
 
ท่ีประชุม  มติเห็นชอบ  อนุมัติใหการสนับสนุนในการจัดซ้ือสิ่งพิมพ และเครื่องมือ
  เครื่องใชในการปฏิบัติงานดานการจราจร  ใหกับสถานีตํารวจภูธรแกงคอย
 จํานวน 14 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบขออนุญาตเขาทําประโยชนเขตปา ในการ
 กอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน เรียนเชิญ ทานนายกฯ เสนอญัตติคะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ขาพเจา ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขต 

นายกฯ  เขตปา ในการกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน – 

 นครราชสีมา  ดวยกรมทางหลวง ไดขอความอนุเคราะหใหนําเรื่องการขอ

 อนุญาต เขาทําประโยชนในเขตปาทองท่ีตําบลทับกวาง ในการกอสรางทาง

 หลวง พิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา  โดยไดมีการเขา

 ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 

 24 กรกฎาคม 2560 และขอใหแขวงทางหลวงสระบุรี จัดสงเจาหนาท่ีมา

 นําเสนอขอมูลเพ่ิมเติมในประเด็นรูปแบบการกอสรางทางในบริเวณท่ีขอใช

 พ้ืนท่ีและบริเวณท่ีทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ไดตัดผานถนนท่ีเทศบาล

 ควบคุม และในการประชุมครั้งนั้น แขวงทางหลวงสระบุรี มีขอมูลบางสวน

 ซ่ึงยังไมเรียบรอยสมบูรณ และไดขอเลื่อนการพิจารณาออกไปกอนนั้น  

  บัดนี้  แขวงทางหลวงสระบุรี  ไดจั ด เตรี ยมขอมูล ท่ี เ ก่ียวของตาม



๑๐ 
 
 ประเด็นท่ีขอทราบ เรียบรอยแลว จึงขอความอนุเคราะหบรรจุวาระ เรื่องขอ

 ความเห็นชอบขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา ในการกอสรางทาง

 หลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา เขาท่ีประชุมสภา

 เทศบาลเพ่ือขอความเห็นชอบใหสภาเทศบาลเมืองทับกวางอนุมัติ  

  ขอได โปรดนํ า เสนอตอ ท่ีประชุมสภาเทศบาล เ มือง ทับกวาง เ พ่ือ

 พิจารณาตอไป  ขอบคุณครับ 

นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ขอบคุณทานนายกฯ คะ เรียนเชิญตัวแทนขอทางหลวงฯ คะ 
ประธานสภาฯ 

จ.อ.เพ่ิมศักดิ์  บุญประกาศิต เรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกฯทุกทาน ผม จ.อ.เพ่ิมศักดิ์         

หัวหนาโครงการจัดกรรมสิทธิ์ฯ บุญประกาศิต ตําแหนงหัวหนาโครงการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินแขวงทางหลวง

 สระบุรี ขออนุญาตชี้แจงประวัตความเปนมา สําหรับทางหลวงพิเศษ สาย

 บางปะอิน – นครราชสีมา ไดมีการอนุมัติจากทางรัฐบาลใหกอสรางทาง

 หลวง ในการกอสรางทางหลวงมีพ้ืนท่ีบางสวนอยูแนวเขตปาไม ทางแขวง

 ทางหลวงสระบุรีไดสอบถามไปยังสํานักจัดการทรัพยากรท่ี 5 สระบุรี วาทาง

 พ้ืนท่ีกอสรางไดผานเขตปาไมอะไรบาง สํานักจัดการทรัพยากรท่ี 5 สระบุรี

 ไดแจงใหแขวงทางหลวงสระบุรีทราบวา พ้ืนท่ีทางหลวงพิเศษตัดผานนั้น ไม

 อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ไมอยูในเขตอุทยานแหงชาติ ไมอยูในเขต

 รักษาพันธุสัตวปา แตอยูในเขตปาไมตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2484 ซ่ึง

 ทางแขวงทางหลวงสระบุรี จะตองทําเรื่องขอใช และขออนุญาต ซ่ึงในคําขอ

 อนุญาตใชเขตปาไม ตามมาตรา 54 มีเง่ือนไขในการขออนุญาตวาจะตอง

 แนบเอกสารความเห็นชอบของสภาองคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีปาไม

 ตั้งอยู เพ่ือนํามาประกอบการขออนุญาต ทางแขวงทางหลวงสระบุรีจึงขอ

 ความอนุเคราะหทางสภาฯ เพ่ือใหความเห็นชอบในการใชเขตปาไม ผมขอ

 อนุญาต นําเสนอเพาเวอรพอย ประวัติความเปนมากรมทางหลวงท่ีไดจัดทํา

 แผนแมบทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ระยะ 20 ป  (พ.ศ.

 2560 – 2579 )ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

 ประเทศ โดยมุงเนนการเชื่อมโยงเขตการคาชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม เพ่ือเชื่อมโยงการเดินทางระหวางภูมิภาค  เพ่ือลดปญหา

 การจราจรติดขัดในพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล และสงเสริมเศรษฐกิจ  โดย

 มีมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เ ม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 ให

 ดําเนินการกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน –

 นครราชสีมา  มี ระยะทาง 196  กิโลเมตร การดําเนินการ 1.มีประกาศ 

 พ.ร.ฎ. กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ประกาศใน ราชกิจจา

 นุเบกษา เลม 130 ตอน ท่ี 37 ลงวันท่ี  26 เมษายน 2556 แนวเขต



๑๑ 
 
 ปาไมท่ีตองของอนุญาตคือ ตําบลหวยแหง ตําบลทับกวาง ตําบลถนน

 มิตรภาพ ในสวนของตําบลหวยแหง และตําบลมิตรภาพทางสภาทองถ่ินได

 ใหความเห็นชอบขออนุญาตแลว สวนของทองท่ีเทศบาลเมืองทับกวางรวม

 เนื้อท่ีขอใชโดยประมาณ 171 ไร 58 ตารางวา สําหรับเนื้อท่ีท่ีขอใชนั้นตาม

 สํานักทรัพยากรปาไมท่ี 5 เขามาดําเนินการวัดอีกครั้งหนึ่งเพ่ือทราบพ้ืนท่ีท่ี

 แนนอน นี่เปนบริเวณท่ีแนวทางหลวงตัดผานในทองท่ีของเทศบาลเมือง 

 ทับกวาง อยูระหวาง กม.69+700,70+200 นี่ก็คือรูปแบบการกอสราง 

 ในสวนท่ีเปนพ้ืนท่ีขอปาไมท้ังหมด ท่ีแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สาย   

 บางปะอิน –นครราชสีมา ตัดผานจะเปนทางยกระดับตลอดทุกจุด กวาง

 ประมาณ 50 เมตร ถาเปนทางราบท่ัวไป 70- 80 เมตร ยกเวนทางบริการ

 จะมีพ้ืนท่ีมากข้ึน และนี่เปนจุดท่ีสองระหวาง กม.71 รูปแบบจะคลายกัน

 เปนทางยกระดับ และจุดท่ีสามก็เปนทางยกระดับเชนเดียวกัน จุดท่ีสี่เปน

 แนวเขตปา จุดสุดทายรูปแบบก็เปนทางยกระดับเชนเดียวกันซ่ึงบริเวณนี้

 ทางปาไมจะยกใหกับอุตสาหกรรมปาไม จุดท่ีหนึ่งจะเปนจุดท่ีตัดกับ ถนน

 เทศบาล 3 ใชเปนทางคูขนานถนนหมายเลข6จะมียูเทรินให สวนดานบนจะ

 เปนทางยกระดับ ถนนเทศบาล 3 ก็คือ กม.66+653 จุดท่ีสามตัดถนน

 เทศบาล 5 จุดท่ีสี่ตัดผานถนนเทศบาล 5 ยกระดับท้ังหมด ซ่ึงทางเทศบาล

 จะลอดใตมอเตอรเวยรูปแบบประมาณ 12 เมตร รูปแบบการกอสรางทาง

 หากสงสัยสามารถติดตอไดท่ีโครงการกอสรางทางหลวง 

นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณตัวแทนของทางหลวงฯ คะ ทานสมาชิกสภาฯ มีขอสงสัยอะไร

ประธานสภาฯ หรือไม  เรียนเชิญทาน ส.ท.ประพัฒน ฯ คะ 

นายประพัฒน เผื่อนจันทึก เรียนทานประธานสภาฯ ผมอยากสอบถามเรื่องท่ีทําทางถนนเทศบาลของ
สมาชิกสภาฯ  เราท่ีเสียหายไป จะมีการซอมแซมบางไหมครับ 
นายสุทธิชัย    แจงเชื้อ  สวัสดีครับผม สุทธิชัย   แจงเชื้อ ผูชวยนายชางโครงการฯ เบื้องตน 
นายชางโครงการฯ   ไดประสานกับบริษัทผูรับจางในสวนท่ีผูรับจางทํา ถนนเทศบาล 
  เสียหายไดคุยกันแลววาตองซอมแซมใหสภาพดีเหมือนเดิม 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ขอบคุณคะ ทานสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยอะไรไหมคะ 
ประธานสภาฯ  เรียนเชิญทาน ส.ท.ประสงค ฯ คะ 
นายประสงค   เงินแกว  ผมมีความเห็นวาโครงการนี้เราประชุมมาสามครั้งแลวอยางไรก็ตามกรณี 
สมาชิกสภาฯ  โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6ฯ กอใหเกิดเศรษฐกิจและประโยชนตอ
  ประเทศชาติและประชาชน ตามเอกสารท่ีแขวงการทางนําเสนอเทศบาล
  ทองถ่ินไดรับทราบก็เปนพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 ตาม 
  เอกสารหลักฐานทางแขวงการทางไดทําหนังสือไปสํานักจัดการทรัพยากรปา
  ท่ี 5 สระบุรี ก็ออกหนังสือรับรองวาไมไดอยูในเขตปาสงวนแหงชาติแตอยาง
  ใด และไมอยูในกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา  และพันธุพืช แตอยางใด คํา
  ขอท่ีแนบมาเปนคําขอ ป.84-1 ตามกฎหมายมาตรา 54 แตนี่ไมใชรายงาน



๑๒ 
 
  ผมก็ไมทราบวา ทานขอไปทางกรมปาไมอนุญาตใหใชหรือยังเพราะ ป.84-1 
  เปนคําขอเขาทําประโยชนในเขตปาไม พ.ศ.2484  ป.84-2 เปนรายงาน
  ตรวจสภาพปาผมก็ยังไมทราบเลยครับวาปาไมเขาไปตรวจหรือยัง หรือ 
  สํานักจัดการทรัพยากรปาท่ี 5 เขาไปตรวจหรือยัง ขอบเขต การศึกษา 
  สิ่งแวดลอมทานก็ไมไดแนบมา แตอยางไรก็ตาม ผมก็เห็นดวยเพราะ 
  เปนโครงการท่ีกระตุนเศรษฐกิจ กอใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและ
  ประชาชน แตผมมีขอสังเกตวาเอกสารท่ีทานแนบมาเปนคํายืนยันวาจะทํา
  ตามกฎหมาย ตามท่ีกรมปาไม ขอบคุณครับ 
 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ขอบคุณทาน ส.ท.ประสงค ฯ คะ เชิญตัวแทนขอทางหลวงฯ คะ 
ประธานสภาฯ 
จ.อ.เพ่ิมศักดิ์  บุญประกาศิต ขอบคุณสําหรับคําถามครับ กระบวนการในการขออนุญาตเขาทําประโยชน
หัวหนาโครงการจัดกรรมสิทธิ์ฯ เขตปาไมมาตรา 54 เนื่องจากวาเง่ือนไขในการขออนุญาตตองไดรับการ
  เห็นชอบจากสภาฯกอน ซ่ึงขบวนการทางสภาฯทองท่ีท่ีปาไมตั้งอยูเขาแลว
  ทางสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 สระบุรี จะตองตั้งคณะกรรมการจาก
  อําเภอแกงคอยอีกชุดหนึ่งเขาไปสํารวจปาไมกอน เม่ือทางคณะกรรมการ
  สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 สระบุรี และอําเภอแกงคอยตรวจสอบ
  ขอมูลแลวก็จะนําเสนอใหทางผูวาราชการจังหวัดสระบุรีเปนผูพิจารณาเม่ือ
  ทางทานผูวาฯไดพิจารณาแลวมีความเห็นชอบดวย ก็จะสงใหกรมปาไม 
  เนื่องจากปาไม พ.ศ. 2484 อํานาจอยูท่ีอธิบดีกรมปาไม ในสวนสิ่งแวดลอม
  กรมทางหลวงฯไดดําเนินการตอเนื่องมาหลายครั้งจนถึงข้ันตอนนําเสนอ
  คณะรัฐบาลไดพิจารณาเห็นชอบใหกอสราง ในเรื่องขบวนการท้ังหมดนั้น มี
  การรวมประชุมกับกรมทางหลวงหลายครั้งกรมทางหลวงไดมีการแกไข ตาม
  ขอทักทวงของทางสิ่งแวดลอมแหงชาติทุกประเด็น จนถึงข้ันมีการอนุมัติให
  กอสรางทางหลวงข้ึนมา     
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ขอบคุณคะ เรียนเชิญทานรองนายกฯ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายบุญสง     แดงประเสริฐ เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ ทานสมาชิกฯผูทรงเกียติ ทุกทาน ก็
รองนายกฯ  นับวาเปนสิ่งท่ี ท่ีนําความเจริญมาสูประเทศชาติ แตจะฝากซักสาม 
  เรื่องนะครับ เรื่องแรกควบคุมการบรรทุกของรถบรรทุกน้ําหนัก เรื่องท่ีสอง
  การใชความเร็วของรถบรรทุก และเรื่องท่ีสามฝุนละอองท่ีไปกระทบกับ 
  ชาวบาน เพราะเทศบาลของเราไดรับงบประมาณจากสวนกลางมา 9 ลาน
  กวาบาทเสนแยกจะข้ึนโปงกอนเสา ไปชําผักแพว งานลาดยางยังไมถึงป
  ตอนนี้ถนนพังไปหลายจุดแลว จึงอยากใหมีความจริงใจในการควบคุมดูแล
  และเม่ือเสร็จงานแลวขอใหแกไขใหดวยครับ ขอบคุณครับ  
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ขอบคุณทานรองนายกฯ คะ เรียนเชิญเชิญตัวแทนขอทางหลวงฯ  คะ 
ประธานสภาฯ 
 



๑๓ 
 
จ.อ.เพ่ิมศักดิ์  บุญประกาศิต ในฐานะท่ีเปนผูแทนขอทางหลวงสระบุรี จะนําขอทักทวงจากสภาฯนําเรียน
หัวหนาโครงการจัดกรรมสิทธิ์ฯ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงสระบุรี และคณะกรรมการตรวจการจางทาง
  หลวงพิเศษหมายเลข 6  ไดรับทราบขอมูล ปญหาท่ีทางทองถ่ินไดรับ 
  ผลกระทบจากการกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 6ฯ และนําเสนอ 
  ประธานตรวจงานจางดวยการกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 นั้น มีสิ่ง
  ตองปรับปรุงทางกระผมเองจะนําเรียนผูอํานวยการแขวงทางหลวงสระบุรี 
  เพ่ือรับทราบปญหาดังกลาว ทางกรมทางหลวงจะดําเนินการแกไขปญหาท่ี
  เกิดข้ึน  
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน สมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือไมคะ ถาไมมี ขอมติเห็นชอบขออนุญาตเขาทํา 
ประธานสภาฯ ประโยชนเขตปา ในการกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบาง 
 ปะอิน – นครราชสีมา ทานใดเห็นชอบขอใหยกมือคะ 
 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ เรื่อง ขออนุญาตเขาทําประโยชนเขตปา ในการ กอสรางทาง

หลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา จํานวน  14  เสียง 
  งดออกเสียง 2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องอ่ืน ๆ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน เรียนเชิญทานสมาชิกฯ คะ เรียนเชิญ ส.ท.ประสงคฯ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายประสงค   เงินแกว   ขอบคุณครับทานประธานฯท่ีเคารพ วันท่ี 16 พ.ย. 2560 เปนวันท่ี 
สมาชิกสภาฯ   ไดเดินทางไปท่ีสะพานลอยหมู 2 การจราจรการคมนาคมมีรถติดเปน 
   จํานวนมากเพ่ือจะเขาถนนแถวดานชั่งผมอยากจะนําเรียน ปรึกษาหารือ 
   และนําเสนอ เพราะแขวงการทางสระบุรีก็มาดวยก็อยากจะปรึกษาทาน รถ
   ติดมาถึงฟูรูกาวา มีทางคูขนานมีรถบรรทุกเปนจํานวนมากประประชาชนใน
   เขตตําบลทับกวาง และเขตหมูท่ี 2 หมู 8 ทําใหจราจรติดขัดมาก ฝาก 
   ปญหานี้ดวยครับ 
จ.อ.เพ่ิมศักดิ์  บุญประกาศิต ขอบคุณสําหรับปญหาท่ีทางสมาชิกสภาฯไดแจงใหทราบนะครับ ขอเรียน
หัวหนาโครงการจัดกรรมสิทธิ์ฯ ทานประธานสภาฯ เนื่องจากวาเจาหนาท่ีมาในวันนี้ ไดรับผิดชอบเรื่องการ
   เวนคืนท่ีดินและการกอสรางสําหรับปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการจราจรใน
   พ้ืนท่ีความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสระบุรีขอรบกวนทางเทศบาล
   นําเสนอเปนหนังสือแจงไปท่ีผูอํานวยการแขวงทางหลวงสระบุรีเพ่ือจะได
   เปนเอกสารหลักฐานวาทางทองถ่ินไดแจงปญหาในเรื่องการจราจรจะได
   นําเสนอใหผูอํานวยการรับทราบ ผมจะนําเสนอใหผูอํานวยการรับทราบเปน
   การสวนตัวไวกอนวาปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนอยางไรครับ  
 
 
 
 
 



๑๔ 
 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ขอบคุณคะ สภาฯก็จะทําตามคําแนะนํานะคะจะสงหนังสือไปตามท่ีหนวย 
ประธานสภาฯ   งานท่ีเขารับผิดชอบ สมาชิกทานอ่ืนมีอะไรอีกหรือไมคะ 
  ถาไมมีขอปดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
   
 ( ลงชื่อ )      ผูบันทึกการประชุม 

                       (สุทธิกานต   ศกุนตนาค) 
                       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 
 

                                                 ( ลงชื่อ )                                   ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ) 

                                                             ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
 

  

 

 

 
 


