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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 

วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4  

----------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์  ประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๒. นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์  รองประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๓. นายประพัฒน์ เผื่อนจันทึก  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๔. นายประสงค์ เงินแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๕. นายธวัชชัย ทองเหลือง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๖. นายจันที          สีมาลา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๗. นายประสพสุข   บุดดาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๘. นางเบญจวรรณ  ใจสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๙. นายวิทยา การะเกตุ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๐. นายพรมมา น้อยเสนา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๑. นางวาสนา        จิรารัตน์            สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๒. นายแก้ว           ทุยะนา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๓. นายธณัท บ ารุงราษฎร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๔. นางทิพย์วรรณ บุญศิริ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๕. นายไพบูลย์       ชมทวี   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๖. นายใจเพชร       สว่างเรืองศรี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๗. นางสมใจ          ค าสัตย์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๘. นายชัยพฤกษ์     ฉายพุทธ  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นายสมหมาย แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๒. นายบุญส่ง แดงประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๓. ร้อยตรี ก าจัด วันดี   รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๔. นายสมพงษ์ หมอนภักด ี                  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๕. นายปิยะพงษ์  แดงประเสริฐ  ที่ปรึกษานายกฯ 
๖. นายสมคิด รุจิจิตร                      เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๗. นายชาณุพงศ์   บุดดาพันธ์            เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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๘. นางสุนีย์  อินทมา   รองปลัดเทศบาล 
๙. นายมานพ หรั่งกิจ   รองปลัดเทศบาล 
๑๐. นายเฉลิมเกียรติ ฉายพุทธ  รองปลัดเทศบาล 
๑๑. น.ส.ปริศนา โชคพิพัฒน์  ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
๑๒. นางละเอียด      ด้วงทอง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๓. น.ส.วนิดา แดงเพลิง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๑๔. น.ส.ฐิตาภรณ์ สว่างแจ้ง  รก.ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ 
๑๕. นางบุศรา วรรณมณีโรจน์  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
๑๖. น.ส.สิริกรานต ์ ด ามณี   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
๑๗. นางปลายอ้อ ปัญจะโรทัย  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ 
๑๘. นายสิทธิชัย โกคูณ   หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
๑๙. นางลภัส   ชิดชอบ   หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางสวรรยา โสพึ่งไทย  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๒๑. นางละออ จุลวัฒนะ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
๒๒. นางนริศรา ปานดี   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   
๒๓. น.ส.รุ่งทิพย์ พุทธจันทร์  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
๒๔. นางศิริลักษณ์ รุจิจิตร   หัวหน้าฝ่ายสังคมสังเคราะห ์
๒๕. นายสิรภพ ภมรฉ่ า   นิติกรช านาญการ 
๒๖. นายประดิภาส คล่องดี   ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
๒๗. น.ส.ทิพวรรณ กระแสมิตร์  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
๒๘. นายทสพล ชิดชอบ   เจ้าพนักงานป้องกันช านาญการ 
๒๙. ส.อ.สุทธิกานต์ ศกุนตนาค  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๓๐. น.ส.วราภรณ์     พฤทธิสาริกร                 ผช.นักจัดการงานทั่วไป 
๓๑. น.ส.อมรรัตน์     รถกล คนงาน  
๓๒. นายพงษ์ศิริ ค าแก้ว   ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน TPIPL 
๓๓. นายประเทือง ปานถม   ควบคุมงาน TPIPL 
๓๔. นายอิทธิพล ชูนินทร์   ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก TPIPL     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 

นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ   จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
นางวิบูลย์ศิริ     บุญพัฒน์  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
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ประธานสภาฯ   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 เวลา  

๑0.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีทั้งหมด  8 วาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่านเลขาฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ    ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง      
เลขานุการสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 ด้วยเทศบาลเมืองทับกวางมีความ

ประสงค์จะขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
2562 เพ่ือน าเสนอญัตติเกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาล เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาล และเรื่องอ่ืนๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
มีก าหนด 15 วันนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป จึงขออนุมัติ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเพ่ือเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลกวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจ าปี 2562 มีก าหนด 15 วัน
นับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่ว
กัน ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ลงชื่อ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  
2. เรื่อง ขอแจ้งรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่           
ขอป ระท าน บั ต รขอ งบ ริษั ท   ที พี ไอ  โพ ลี น   จ ากั ด  ( ม ห าชน  )                 
ด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี  ได้ส่งเรื่อง  ขอส่งรายงานผลการรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่ขอประทานบัตรของบริษัท  ทีพีไอ  โพลีน  
จ ากัด ( มหาชน )  โดยเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมประจ าท้องที่จังหวัดสระบุรี  
ได้รับจดทะเบียนค าขอประทานบัตรของบริษัท  ทีพีไอ  โพลีน  จ ากัด 
(มหาชน)  ซึ่งขอประทานบัตรท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและ
หินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  เป็นค าขอประทานบัตรที่  ๓ - ๗/
๒๕๕๖  ค าขอประทานบัตรที่  ๙ -๑๑/๒๕๕๖  และค าขอประทานบัตรที่ 
๑๐๐/๒๕๕๘  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓  หมู่ที่  ๔  หมู่ที่  ๗  และหมู่ที่  ๘  ต าบล
มิตรภาพ  อ าเภอมวกเหล็ก และหมู่ที่  ๑๐  ต าบลทับกวาง  อ าเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุรี  และได้มีมติเห็นชอบค าขอประทานบัตรที่  ๑๖/๒๕๕๒  เมื่อ
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การประชุมสภาเทศบาลต าบลทับกวาง  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ าปี  
๒๕๕๓  วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓  และค าขอประทานบัตรที่  ๖/๒๕๕๖  
เมื่อการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  
๒๕๕๗  วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง  ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่ที่ขอประทาน
บัตร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมประจ าท้องที่จังหวัดสระบุรี  
ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่ของประทานบัตรเมื่อ
วันที่ ๑๗   พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ของบริษัท  ทีพีไอ  โพลีน จ ากัด (มหาชน)  
ตามค าขอประทานบัตรที่  ๖/๒๕๕๖  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐  ต าบลทับกวาง  
อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอรายงานผลการรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่ขอประทานบัตรของบริษัททีพีไอ โพลีน  
จ ากัด (มหาชน)  ให้สภาเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือทราบต่อไป ขอบคุณครับ 

       
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ  สมัยที่
    สอง ประจ าปี 2562 วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม  2562 เวลา      
    10.00 น. และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
    สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจ าปี 2562 เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 
    2562  เวลา 10.00 น.  
นางวิบูลย์ศิริ     บุญพัฒน์  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
ประธานฯ สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ าปี 2562 วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม  2562 

และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ  สมัย
ที่สอง ครั้งที่สอง ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562  มีสมาชิกสภา
ฯ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯหรือไม่คะ เรียนเชิญค่ะ 

 - ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมฯ  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา
 เทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ าปี 2562 วันศุกร์ ที่ 
31 พฤษภาคม  2562 และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับ
กวาง สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจ าปี  2562 เมื่อวันที่  4 
มิถุนายน 2562  เชิญลงมติค่ะ 

ที่ประชุม  มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ  
สมัยที่สอง  ประจ าปี 2562 วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม  2562 และรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ครัง้ที่
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สอง ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562   จ านวน  ๑5  เสียง 
ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ  งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 

นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ตามท่ีกองช่างได้ตั้งเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ 
นายกฯ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น 

 เนื่องจากกองช่าง มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ งานไฟฟ้า
ถนน ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2562  โดยขอโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้  

 

โอนลด 
     1. ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ระบบประปา บริเวณชุมชนเกษตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 10  คงเหลือก่อนโอน 
 
 
 120,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 120,000.- บาท  
      2. ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ระบบประปา บริเวณชุมชนหนองผักบุ้ ง  หมู่ที่  7  คงเหลือก่อนโอน 
120,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 80,000.- บาท  

 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
       แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อประปา ชุมชนดินสอพอง หมู่ที่ 7 ชนิดท่อ PVC 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2” ชั้น 8.5  ระยะความยาว 1,400.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เป็นจ านวนเงิน  
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200,000.- บาท เหตุผล เนื่องจากท่อระบบประปาเดิมมีหินปูน          อุด
ตัน ท าให้น้ าไหลช้า ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  
 

    โอนลด 
 1. งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและ

 ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา 
 บริเวณชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7  คงเหลือก่อนโอน 40,000. - บาท โอน
 ลดไปตั้งจ่ายรายการใหม ่เป็นเงิน 40,000.- บาท 

 2. งาน ไฟ ฟ้ าถนน  งบลงทุ น  ค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อสร้ าง  ค่ าก่ อสร้ าง
 สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนางสนม กงชัย 
 ชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่ 8  คงเหลือก่อนโอน 96,000.- บาท  โอนลดไปตั้ง
 จ่ายรายการใหม ่เป็นเงิน 96,000.- บาท 

 3. งาน ไฟ ฟ้ าถนน  งบลงทุ น  ค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อสร้ าง  ค่ าก่ อสร้ าง
 สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
 บ้านบุญยพัฒน์ ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ 6  คงเหลือก่อนโอน 6,000.- บาท 
 โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 6,000.- บาท 

 4. งาน ไฟ ฟ้ าถนน  งบลงทุ น  ค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อสร้ าง  ค่ าก่ อสร้ าง
 สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
 ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 จากหน้าร้านอาหารครัวแอ๊ดอินเดียน ถึงหน้า
 ซุ้มประตูวัดบ้านโป่งพัฒนา  คงเหลือก่อนโอน 6,000.- บาท โอนลดไปตั้ ง
 จ่ายรายการใหม ่เป็นเงิน 6,000.- บาท 

 5. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินเดือนประจ า 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  คงเหลือก่อนโอน 179,980.- บาท โอนลดไปตั้ง
 จ่ายรายการใหม ่เป็นเงิน  52,000.- บาท 

 
 
 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างผนังกันดินพร้อมเทคอนกรีต 
 ปากท่อระบายน้ า จ านวน 2 จุด บริเวณชุมชนเหนือวัดทับกวาง หมู่ที่ 4 
 โดยท าการก่อสร้างผนังกันดินสูง 2.00 เมตร กว้าง 1.50 เมตร หนา 0.15 
 เมตร พร้อมเทคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร  รายละเอียด
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 ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เป็นจ านวนเงิน 200,000.- บาท
 เหตุผล เนื่องจากฝนตกมีดินไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน เพ่ือป้องกันการ
 พังทลายของดิน 

      รวมเป็นโอนเงินไปตั้งรายการใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น  400,000.-บาท
  

        ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่  3 ) พ .ศ . 2543  หมวด 4 การโอนและแก้ ไข เปลี่ ยนแปลง
 งบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

       ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  เพ่ือพิจารณา
  ต่อไป ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่คะ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

2562 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)   สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ
ขอให้ยกมือขึ้น 

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) จ านวน 15 เสียง  ประธานสภาฯ 
และรองประธานสภาฯ  งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2561  
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการ
นายกฯ    ก่อสร้างปรับปรุงถนน บริเวณล ารางบ้านนางแดง ชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่ 8 
    เชื่อมถนนโรงปูนซิเมนต์ไทย ชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่ 8 ต่อไปนี้ 
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ข้อความเดิม 
     โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน บริเวณล ารางบ้านนางแดง ชุมชนคุ้มไผ่
ทอง หมู่ที่ 8 เชื่อมถนนโรงปูนซิเมนต์ไทย ชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธี
ลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร(ห้าเมตร) ยาว 500.00 เมตร(ห้าร้อยเมตร) หนา 0.05 เมตร
(ศูนย์จุดศูนย์ห้าเมตร) หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตาราง
เมตร(สองพันห้าร้อย) เป็นเงิน 1,100,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท
ถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง  เลขที่ 3/2562 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
เหตุผลเนื่องจากพ้ืนที่บางส่วนได้ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าและ
ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตไปแล้ว โดยขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ใหม่ดังนี้ 
ข้อความใหม ่
     โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน บริเวณล ารางบ้านนางแดง ชุมชนคุ้ม  
ไผ่ทอง หมู่ที่ 8  เชื่อมถนนโรงปูนซิเมนต์ไทย ชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่ 8 โดย
วิธีลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดผิวจราจรกว้าง  
3.80 เมตร(สามเมตรแปดสิบเซ็นติเมตร) ยาว 300.00 เมตร(สามร้อย
เมตร) หนา 0.05 เมตร(ศูนย์จุดศูนย์ห้าเมตร)หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 1,140.00 ตารางเมตร(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบตารางเมตร)  เป็นเงิน 
1,100,000.- บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 3/2562  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

     ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง   ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 31 การโอน การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลา
ให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้ 
หรือขยายเวลาเบิกตัดปี และ หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ ข้อ 37 เมื่อ
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สิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณจ่ายมีเหลืออยู่ และได้มีการเบิกตัดปี หรือ
ขยายเวลาเบิกตัดปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณ
รายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายในระยะเวลาที่ขอเบิกตัดปีหรือขยายเวลา
เบิกตัดปีไว้ ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง     ทับกวาง 
เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 
 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรเชิญสอบถามได้  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่ม ีขอความเห็นชอบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือ
ขึ้น 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2561 จ านวน 15 เสียง ประธานสภาฯ และรองประธาน  สภา
ฯ  งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการใหม่ (กองการศึกษา) 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  เชิญท่านนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
นายกฯ  รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองการศึกษา  ได้ตั้งจ่ายเป็น
  รายการใหม่ ซึ่งได้กันเงินไว้ก่อนสิ้นปี แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
  เกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้อเครื่องออก
 ก าลังกายกลางแจ้ง เพ่ือน าไปติดตั้งที่บริเวณทางเข้าชุมชนสะพานสาม หมู่ที่ 
 4  จ านวน  500,000 บาท (ห้าแสนบาท) นั้น   

     เนื่องจาก ครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง เพ่ือน าไป
ติดตั้งที่บริเวณทางเข้าชุมชนสะพานสาม หมู่ที่ 4  ที่ตั้งไว้  จากการส ารวจ
พ้ืนที่ก่อสร้างบริเวณทางเข้าชุมชนสะพานสาม  หมู่ที่ 4 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 พบว่าไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างพ้ืนที่ดังกล่าวได้  ในการนี้ กอง
การศึกษา   จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือน าไปติดตั้งที่บริเวณชุมชนเพชรไผ่
ทอง หมู่ที่ 2  ดังนี้ 
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  กองการศึกษา 
 โอนลด 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ ์
  ครุภัณฑ์กีฬา 

- จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง เพื่อน าไปติดตั้งที่บริเวณทางเข้า
ชุมชนสะพานสาม หมู่ที่ 4 จ านวน  500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง   เพ่ือน าไปติดตั้งที่
บริเวณทางเข้าชุมชนสะพานสาม  หมู่ที่ 4  ให้ประชาชนในชุมชนและที่อยู่
ใกล้เคียงได้มาใช้ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ประกอบด้วย 
1.อุปกรณ์บริหารหัวไหล่     จ านวน  1  เครื่อง 
2.อุปกรณ์ลูกตุ้มแกว่งตัว    จ านวน  1  เครื่อง 
3.อุปกรณ์บิดเอว 4 ชุด      จ านวน  1  เครื่อง 
4.อุปกรณ์นวดหลัง   จ านวน  1  เครื่อง 
5.อุปกรณ์บริหารหัวไหล่และหน้าอก จ านวน  1  เครื่อง 
6.อุปกรณ์ก้าวเดินสลับเท้า  จ านวน  1  เครื่อง 
7.อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน   จ านวน  1  เครื่อง 
8.อุปกรณ์ปั่นกรรเชียงบก   จ านวน  1  เครื่อง 
9.ป้ายแสดงวิธีการเล่น   จ านวน  8  ป้าย 
พร้อมติดตั้ง วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นเงิน 303,000  บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน) ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นเงิน  197,000  บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน)  ราคาไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   จึงขอจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 หน้า 46  ล าดับที่ 2 

    โอนลด   500,000  บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
     รวมโอนลด   500,000   บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
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  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ ์
 ครุภัณฑ์กีฬา 

- จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง เพื่อน าไปติดตั้งที่บริเวณชุมชน
เพชรไผ่ทอง หมู่ที่ 2  จ านวน  500,000  บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง เพ่ือน าไปติดตั้งที่
บริเวณชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่ 2  ให้ประชาชนในชุมชนและที่อยู่ใกล้เคียง
ได้มาใช้ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ประกอบด้วย 
1.อุปกรณ์บริหารหัวไหล่     จ านวน  1  เครื่อง 
2.อุปกรณ์ลูกตุ้มแกว่งตัว    จ านวน  1  เครื่อง 
3.อุปกรณ์บิดเอว 4 ชุด      จ านวน  1  เครื่อง 
4.อุปกรณ์นวดหลัง   จ านวน  1  เครื่อง 
5.อุปกรณ์บริหารหัวไหล่และหน้าอก จ านวน  1  เครื่อง 
6.อุปกรณ์ก้าวเดินสลับเท้า  จ านวน  1  เครื่อง 
7.อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน   จ านวน  1  เครื่อง 
8.อุปกรณ์ปั่นกรรเชียงบก   จ านวน  1  เครื่อง 
9.ป้ายแสดงวิธีการเล่น   จ านวน  8  ป้าย 
พร้อมติดตั้ง วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นเงิน 303,000  บาท(สามแสนสามพันบาทถ้วน)  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นเงิน  197,000  บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน)    ราคาไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   จึงขอจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)    
 

       รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) 
     ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2543  หมวด  4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
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งบประมาณ  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 31 การ
โอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือ
ขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้
เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี และ หมวด 5  การควบคุมงบประมาณ  
ข้อ  37 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณจ่ายมีเหลืออยู่ และได้มีการ
เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัย
งบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายในระยะเวลาที่ขอเบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาเบิกตัดปีไว้ 

      ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือพิจารณา
 ต่อไป  ขอบคุณครับ 
 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณนายกฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเชิญสอบถามได้นะค่ะ  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย ขอความเห็นชอบ สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอ

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รายการใหม่ (กองการศึกษา) ขอให้ยกมือค่ะ 

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการใหม่ (กองการศึกษา) จ านวน   15 เสียง 
ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ  งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ตามพระราช 
 บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จ านวน 8 แปลง 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  เชิญท่านนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า 
นายกฯ ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔   เรื่อง  ขอความเห็นชอบ  

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  
เพ่ือท าเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน  เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  ตาม
ค าขอประทานบัตรที่  ๒/๒๕๕๓ , ๓/๒๕๕๓ , ๑/๒๕๕๕ , ๒/๒๕๕๕ , ๓/
๒๕๕๕ , ๕/๒๕๕๕,  ๗/๒๕๕๕ , ๘/๒๕๕๕  จ านวน  ๘  แปลง  ของบริษัท  
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ทีพีไอ  โพลีน  จ ากัด ( มหาชน )  ซึ่งสภาเทศบาลเมืองทับกวางได้ให้ตาม
เห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  
ประจ าปี  ๒๕๕๖  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ไปแล้ว 

 ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕  ( สระบุรี ) แจ้งว่ากรมป่าไม้
ขอให้ทบทวนมติสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  
๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ว่าสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ยังเห็น 
ชอบ ให้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)เข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า 
ตามค าขอประทานบัตรที่  ๒/๒๕๕๓ , ๓/๒๕๕๓ , ๑/๒๕๕๕ , ๒/๒๕๕๕ , 
๓/๒๕๕๕ , ๕/๒๕๕๕, ๗/๒๕๕๕ , ๘/๒๕๕๕  จ านวน ๘ แปลง อยู่หรือไม่       
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเสนอสภาเทศบาลเมืองทับกวาง พิจารณา
ต่อไป 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณนายกฯ ค่ะ ขอเชิญเจ้าหน้าที่บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)  
ประธานสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด ทั้งสองวาระ รวมกันไปเลย ค่ะ 
นายพงษ์ศิริ  ค าแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้ทรงเกียรติ กระผมจะมา 
ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน TPIPL น าเสนอโครงการประทานบัตรพ้ืนที่รายละเอียดของโครงการฯมีดังต่อไปนี้

บริเวณสีเหลืองในสไลด์เป็นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) สีแดง
เป็นของ บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จ ากัด (มหาชน) และสีม่วงเป็นของ
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย แก่งคอย (จ ากัด) อันนี้เป็นภาพแสดงแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัดมหาชน  บริเวณนี้เป็นในส่วน C1 
เป็นที่ตั้งของเราเขตทับกวางประมาณ 8 แปลงคือแปลง 2/2553 , 3/2553 
, 1/2555 , 2/2555 , 3/2555 , 5/2555 , 7/2555 , 8/2555 พ้ืนที่ แบ่ ง
เขตจะอยู่ในส่วนของทับกวางประมาณ 1,800 กว่าไร่ ของหมู่ที่ 5 เนื้อที่ 
727 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา หมู่ 10 เนื้อที่ 1,144 ไร่ 0 งาน 44 ตารางวา 
เนื้อที่รวมทั้งหมดของโครงการฯไซด์  C1 มีเนื้อที่  2,706 ไร่ 1 งาน 20 
ตารางวา ส่วนชุด 2 แปลง คือ ค าขอประทานบัตรที่ 14/2556, อยู่ในไซด์ A 
เหนือถนนมิตรภาพขึ้นไปพ้ืนที่ค าขอที่  6/2556 อยู่ในส่วนของไซด์ C2 
ข้างล่างไซด์ดังกล่าวครับ ส่วนแรกอยู่ในแปลงที่14/2556 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของ
หมู่ที่ 5 บ้านซับบอน เนื้อที่ 112 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา  แปลงที่ 6/2556 
จะเป็นพ้ืนที่ หมู่ที่ 10 บ้านถ้ าน้ าพุ เนื้อที่  49 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา รวม
ทั้งหมดเนื้อที่ของโครงการฯ นี้คือ 2,432 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา ค าขอ
ประทานบัตรทั้ ง 8 แปลง ได้ผ่ านความเห็นชอบ  แล้ว เมื่ อวันที่  18 
กุมภาพันธ์ 2556 ส่วน 2 แปลง 6/2556 , 14/2556 ได้ผ่านความเห็นชอบ
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ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 นี่จะเป็นพื้นที่ๆ ลงรายละเอียดเพ่ิมเติม
เป็นที่แบ่งของต าบลทับกวางถนนมิตรภาพ และนี่เป็นหนังสือยืนยันการขอ
ใช้พ้ืนที่เข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้พุทธศักราช 2484 เพ่ือท าเมืองแร่
หินปูนและหินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ตามค าขอประทานบัตรที่ 
2/2553 , 3/2553 , 1/2555 , 2/2555 , 3/2555 , 5/2555 , 7/2555 , 
8/2555 , 6/2556 , 14/2556 สาเหตุที่เราต้องมายื่นขอความเห็นชอบอีก
ครั้ง เนื่องด้วยกฎกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วย
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 เรื่อง
เกี่ยวกับป่าไม้ที่ต้องเพ่ิมเงื่อนไขบางอย่างท าให้ต้องมีการขอความเห็นชอบ
ใหม่ในที่สภาเทศบาลเมืองทับกวางอีกครั้งหนึ่ง ท่านใดมีข้อสอบถามใดๆ
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หากมีข้อสงสัยสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ  
ประธานสภาฯ   เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสงค์ฯ ค่ะ 
นายประสงค์    เงินแก้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านนายกฯ คณะท่านผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่บริษัท ที พีไอ โพลีน จ ากัด 

(มหาชน ) ขอความ เห็ นชอบ เข้ าท าประโยชน์ ใน เขต พ้ืนที่ ป่ า ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔ ตามเอกสารที่แนบมา มี
กฎหมายใหม่ได้เข้ามาเนื่องจากกรมป่าไม้ได้สั่งการให้กับส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 5  มี 9 ประเด็นแต่ผมขอแค่ 3 ประเด็น ให้เจ้าหน้าที่ตอบ
ในที่ประชุมให้รับทราบ ประเด็นที่ 1 คือที่กรมป่าไม้ได้ขอมา เรื่องหมวด 3 
ข้อที่ 2 พ้ืนที่ 10 แปลง ผมขออนุญาตทั้งสองวาระนะครับ พ้ืนที่เมื่อก่อน
ทางบริษัทฯ ได้ขอความเห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาลไปเรียบร้อย
แล้ว เมื่อปี 2556 แต่กฎหมายใหม่ออกมาขอทบทวนมีประเด็นส าคัญใน
หมวด 3 ข้อที่ 12 เกี่ยวกับเรื่องการใช้พ้ืนที่ 10 แปลง ผมขออนุญาตถาม
เจ้าหน้าที่ฯว่า 10 แปลงไม่อยู่ในหมวด 3 ข้อที่ 12 ใช่ไหมครับ ประเด็นที่ 2 
พ้ืนที่ 10 แปลงนี้จะต้องไม่อยู่ ในพ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2553 และพ้ืนที่ที่มีมติลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 จะต้องไม่
เป็นพ้ืนที่ตามที่กรมป่าไม้ ก าหนดใช่หรือไม่ครับ เพ่ือให้สภาฯ ให้ความ
เห็นชอบต่อไป หมวด 3 ข้อที่ 12 หมายถึงจะต้องไม่เป็นเขตพ้ืนที่ป่าที่
สมบูรณ์  2.จะต้องไม่ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  3. จะต้องไม่เป็นมติ
คณะรัฐมนตรีก าหนดหลักเกณฑ์ห้ามใช้ไว้เป็นการเฉพาะ และวันที่  15 
พฤษภาคม 2533 ทางกระทรวงได้ขอผ่อนผันทางบริษัทฯได้ขอผ่อนผัน
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หรือไม่ ในการขอใช้พ้ืนที่  และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
A กรมป่าไม้จึงได้ให้ทางบริษัทฯทบทวนใน 3 ประเด็นนี้ เพ่ือความสบายใจ
ของสภาฯ แห่งนี้ครับ ขอช่วยตอบค าถามนี้ด้วย 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสงค์ฯ ค่ะ เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายประเทือง  ปานถม เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ คณะท่านผู้บริหารและ 
ควบคุมงาน TPIPL สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากค าขอประทานบัตรเดิมซึ่งเรา

เคยได้รับความเห็นชอบจากกรมป่าไม้ เมื่อปี 2534 ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้มี
ประกาศเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าเมื่อปี 2538 ประทานบัตรที่เราเคยได้รับก่อนปี 
2538 รัฐมีมิติสัมพันธ์กับบริษัทฯ ทางคณะรัฐมนตรีได้อนุโลมผ่อนผันให้ใช้
พ้ืนที่ได้ ขอบคุณครับ  

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสพสุขฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายประสพสุข บุดดาพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะท่านผู้บริหาร ตามท่ีทางบริษัทฯ ได้ชี้แจง 
สมาชิกฯ ว่าทางบริษัทฯ ท าก่อนที่จะมีค าสั่งนี้อยู่ก่อนแล้ว รัฐบาลจึงได้อนุโลม ไม่ต้อง

ใช้ตามประกาศนี้ ถูกต้องหรือไม่ครับ  
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสพสุข ฯ ค่ะ เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายประเทือง  ปานถม ถูกต้องครับ เนื่องจากรัฐมีมิติสัมพันธ์กับเอกชน ได้รับก่อนปี 2538 ครับ 
ควบคุมงาน TPIPL 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่านรอง ณัฐกิตติ์ ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายณัฐกิตติ์   เทียนอินทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมอยากทราบว่าเป็นลุ่มแม่น้ า A หรือไม่ครับ 
รองประธานสภาฯ ตามกฎหมายใหม่ ถ้าเป็นลุ่มแม่น้ า A ไม่สามารถท าได้ใช่หรือไม่ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ฯค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายอิทธิพล  ชูนินทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะท่านผู้บริหาร ในส่วนพื้นที่จะมีส่วนลุ่ม 
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก TPIPL แม่น้ าชั้น 1 ในการพิจารณาอนุญาตในพ้ืนที่ตัวนี้จะผ่านเข้าคณะครม.อีกครั้ง

หนึ่ง แต่เขตพ้ืนที่นี้เคยมิติสัมพันธ์กับทางภาครัฐ โดยมีการอนุญาตประทาน
บัตรโดยให้บริษัทฯเข้าด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมาในการขอ
อนุญาตรอบนี้เป็นการขออนุญาตรอบใหม่เพ่ือต่ออายุ แต่อยู่ในพื้นที่เดิมที่
เราเคยท าอยู่แล้ว มีการให้ทาง ครม.พิจารณาอีกรอบหนึ่งครับผม 
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นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่านรอง ณัฐกิตติ์ ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายณัฐกิตติ์   เทียนอินทร์ ในช่วงที่กฎหมายใหม่ออกมา ช่วงห่างจากสถานโบราณ ระยะสองพันเมตร 
รองประธานสภาฯ เราถึงไหมครับ 
 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ฯค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายอิทธิพล  ชูนินทร์ ในส่วนตัวนั้นจะเป็นกฎหมายที่ดนิ มาตรา 9 ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี 
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก TPIPL  การบังคับใช้ พรบ.เหมืองแร่ปี 2510 ยังไม่มีการประกาศใช้ ซึ่งในส่วนของ

บริษัทฯประกอบกิจการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเหมืองแร่หินปูนและ
หินดินดาน จะใช้ตัวกฎหมายเหมืองแร่ 2510 ในอดีต แต่ปัจจุบันเป็น 2560 
เป็นการบังคับใช้กฎหมายคนละตัวกันขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่าน ส.ท.แก้ว ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายแก้ว   ทุยะนา  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมอยากถามทางบริษัทฯ เรื่อง ตอนนี้ทางบริษัทฯ 
สมาชิกสภาฯ   ได้มีข้อพิพาทกับวัดถ้ าพระโพธิสัตว์ ตอนนี้ไม่ถึงอยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่ 
    ประชาคมปี 62 ตัวใหม่ที่ผ่านมา ได้ผ่านหรือยังครับ ขอบคุณครับ  
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ฯค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายอิทธิพล  ชูนินทร์ เรื่องการขอความคิดเห็นซึ่งด าเนินการโดยอุตสาหกรรมจังหวัด ตาม 
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก TPIPL กฎหมาย พรบ เหมืองแร่ 2560 ตอนนี้เรื่องได้ท าการสรุปผลและส่งไปให้

อธิการบดี กพร.เพ่ือพิจารณา ขณะนี้รอหนังสือตอบกลับอยู่ครับ ขอบคุณ
ครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณเจ้าหน้าทีข่อง บริษัท ทีพีไอ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือ  
ประธานสภาฯ ไม่ค่ะ  ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า ตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จ านวน 8 แปลง ขอบริษัท      ที
พีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือค่ะ 

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ เข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 จ านวน 8 แปลง ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด 
(มหาชน)  จ านวน   17 เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ตามพระราช 
 บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จ านวน 2 แปลง 
 

นางวิบูลศิริ  บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า 
นายกฯ ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔   เรื่อง  ขอความเห็นชอบ  

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  
เพ่ือท าเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน  เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  ตาม
ค าขอประทานบัตรที่  6/๒๕๕6 , 14/๒๕๕6  จ านวน  2  แปลง  ของ
บริษัท  ทีพีไอ  โพลีน  จ ากัด ( มหาชน )  ซึ่งสภาเทศบาลเมืองทับกวางได้
ให้ตามเห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยสามัญ  สมัย
แรก  ประจ าปี  ๒๕๕7  วันที่  6  กุมภาพันธ์  ๒๕๕7  ไปแล้ว 

 ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕  ( สระบุรี ) แจ้งว่ากรมป่าไม้
ขอให้ทบทวนมติสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  
๒๕๕7 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 ว่าสภาเทศบาลเมืองทับกวางยังเห็นชอบ 
ให้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) เข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า ตาม
ค าขอประทานบัตรที่  6/๒๕๕6 , 14/๒๕๕6  จ านวน 2 แปลง อยู่หรือไม่       
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเสนอสภาเทศบาลเมืองทับกวาง พิจารณา
ต่อไป 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ตามที่ท่านนายกฯ เสนอญัตติขอความเห็นชอบเข้า 
ประธานสภาฯ   ท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
    จ านวน 2 แปลง ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)  สมาชิกท่านใด
    มีข้อสงสัยอะไรหรือไม่ ถ้าไม่มีเห็นชอบ ขอให้ยกมือค่ะ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ เข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 จ านวน 2 แปลง ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด 
(มหาชน)  จ านวน   17 เสียง  

 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.วาสนาฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นางวาสนา   จิรารัตน์  เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะท่านผู้บริหาร จะเรียนถามถึงเรื่องที่เคย 
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สมาชิกฯ เสนอไว้ เรื่องขยายสายไฟค่ะ จากรสรินจากร้านนอยเสาไฟไปถึงบ้าน

น้องสาวภรรยา ส.ท.ประสงค์ฯ ไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วคะ อยากให้
เร่งด าเนินการ เพราะหากเกิดฝนตกเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ ขอบคุณค่ะ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.วาสนาฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน นายกฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ผมได้สั่งกองช่างไปแล้วครับ ในการประชุมครั้งต่อไปขอให้หัวหน้าฝ่ายกอง 
นายกฯ ช่างเข้าร่วมประชุมทุกครั้งด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ธณัทฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายธณัท   บ ารุงราษฎร์ เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะท่านผู้บริหาร ชุมชนดินสอพองที่ 
สมาชิกสภาฯ อนุมัติเรื่องท่อประปาอุดตัน ขอความเร่งรัดด้วยนะครับ เพราะตอนนี้

ชาวบ้านเดือดร้อนมาก เพราะท่อประปาตัน ช่วยเร่งรัดให้ด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.ธณัทฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน นายกฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ช่วงบ่ายนี้จะให้ไปด าเนินการเลย ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ช่วงบ่ายนี้ผมจะ
นายกฯ     ด าเนินการให้ครับ ขอบคุณครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสพสุข ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายประสพสุข บุดดาพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะท่านผู้บริหาร อยากจะสอบถามเรื่อง 
สมาชิกสภาฯ รายละเอียดเกี่ยวกับการก าจัดยุงลายช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ยุงจะ

เยอะชาวบ้านได้ร้อง อยากให้เราไปพ่นยุง ผมได้ประสานมาทางท่านรอง
ก าจัดฯ ท่านบอกว่าได้ปรึกษากับทางทีมงานแล้ว ต้องเกิดกรณีมีผู้ป่วยเป็น
ไข้เลือดออกก่อนซึ่งจริงๆแล้ว ต้องเป็นแบบนั้นไหมผมจะได้ไปอธิบายกับ
ชาวบ้านได้ถูกต้อง ขอบคุณครับ 

นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ขอเรียนเชิญท่าน ผอ.ปริศนาฯ ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
นายกฯ 
น.ส.ปริศนา  โชคพิพัฒน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ค่ะ  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ วิธีการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกคือ แต่ละบ้านจะต้องป้องกันและ

ควบคุมเองก่อนในเบื้องต้น เพราะว่ายุงจะไปได้ทุกๆที่ ดังนั้นพวกเศษขยะ
ต่างๆต้องก าจัดให้เรียบร้อย ตามโอ่ง ภาชนะต่างๆ แจกัน กระถางต้นไม้ 
ภาชนะรองขาตู้ที่ใส่น้ า หรือเศษขยะพลาสติกที่เราทิ้งไว้นอกบ้านบางทีจะมี



19 
 

น้ าขังอยู่ ตรงนั้นเราต้องก าจัดให้หมด และหญ้าต่างๆเราต้องดูแลไม่ให้รก 
และทางเทศบาลเมืองทับกวางก็ได้ไปรณรงค์ควบคุมทุกสามเดือนโดยการไป
หยอดทรายอะเบทร่วมกับจิตอาสา และ อสม. ในเขตเทศบาลทับกวางทุก
ชุมชนอยู่แล้ว สามเดือนครั้งหนึ่ง ปีหนึ่งก็สี่ครั้งอันนี้คือการป้องกัน ส าหรับ
กรณี ที่ จะพ่นยุง เป็นกรณีที่ มีสาเหตุ มีคนไข้ที่ ได้ รับแจ้งมาว่ามี โรค
ไข้เลือดออกอยู่ตรงไหนเราก็จะไปพ่นยุงๆในรัศมี 100 เมตร ถัดจากบ้าน
ผู้ป่วย บริเวณรอบๆ 100 เมตร  และอีกหนึ่งสัปดาห์จะฉีดซ้ าอีกรอบหนึ่ง 
และทาง รพสต.จะเข้าไปตรวจสอบว่าคนไข้คนนี้ได้เป็นไข้เลือดออก และ
ตรวจสอบว่ามีใครเป็นอีกบ้าง อันนี้คือวิธีการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกค่ะ  

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ผอ.ปริศนาฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ท่าน ผอ.ปริศนาฯ กรณีแบบนี้ ใน 1 ปี เราพ่น 2 ครั้ง คือพ่นก่อน 
นายกฯ ได้ไหมครับ 
น.ส.ปริศนา  โชคพิพัฒน์ ถ้าพ่นก่อน ในการพ่นเป็นสารเคมีท าให้เกิดอันตรายต่อเด็กและสัตว์เลี้ยง 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ บางประเภทด้วย ที่ส าคัญคือหากเราพ่นบ่อยๆจะท าให้ยุงที่อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ 

และต่อๆไป ดื้อยา หากเราพ่นยายุงก็จะไม่ตาย ดังนั้นวิธีการที่ถูกต้องคือ
การหยอดทรายอะเบท และควบคุมในแต่ละบ้านเองค่ะ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสพสุข ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
 
นายประสพสุข บุดดาพันธ์  ขอบคุณท่าน ผอ.ปริศนาฯ ครับ จะได้ไปแจ้งกับชาวบ้าน ถ้าพ่นแล้วเกิด 
สมาชิกสภาฯ  อันตราย ค าตอบนี้ที่อยากได้ เราจะต้องท าตามขั้นตอน 1 2 3 ก่อน เป็น

ความรู้ที่เราจะบอกเขา  
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่าน รองก าจัด ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
ร้อยตรีก าจัด  วันดี ขออนุญาตให้ประธาน อสม.ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
รองนายกฯ 
นางทิพย์วรรณ  บุญศิริ  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ปัญหาที่เกิดตอนนี้คือ 
สมาชิกสภาฯ เทศบาลไปพ่นให้แต่ชาวบ้านไม่ยอมเปิดบ้าน ถ้าเราพ่นนอกบ้านยุงจะเข้าไป

อยู่ในบ้าน ปัญหาที่เกิดตอนนี้เป็นปัญหาหลัก ตามท่ีได้เดินส ารวจ ความจริง
แล้วไม่ควรจะพ่นอย่างที่ ผอ.ปริศนาฯได้แจ้งค่ะ อสม.ได้เดินรณรงค์ ตอนนี้ 
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อสม.มีนโยบายต้นเดือนกับปลายเดือน เมื่อก่อนเราท า 4 ครั้ง แต่ตอนนี้
เหลือ 2 ครั้ง เพราะ อสม. ก็งานเยอะเหมือนกัน ก็ไปดูอยู่ ต้องส่งรูปเป็น
อัลบั้มให้กับประธานต าบลและส่งให้กองสาธารณสุขฯ เพ่ือรายงานจังหวัด
ว่าเราได้ท างาน ตอนนี้โรคไข้เลือดออกเรายังไม่มี ก็มีแค่ราย 2 ราย ซึ่งไม่ได้
เกิดท่ีเดิม เกิดท่ีใหม ่ขอบคุณค่ะ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ท่าน ผอ.ปริศนาฯ ปีนี้เราพ่นหรือยัง ท าตารางเลยนะครับช่วงนี้เข้าหน้าฝน 
นายกฯ แล้ว เป็นไปได้อาทิตย์หน้าด าเนินการได้เลย ท าตารางทั้งต าบล ขอบคุณ 
 ครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสพสุข ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายประสพสุข บุดดาพันธ์ เรียนท่านนายกฯ ครับ ที่ผมถามคือจะได้ไปชี้แจงให้ชาวบ้านฟังว่าที่เขาขอ 
สมาชิกสภาฯ มา และที่เราท าให้ไม่ได้ ด้วยเหตุผลแบบนี้ จริงๆแล้วก็มีการรณรงค์โดย   

อสม.เรื่องดูแลอ่างน้ า น้ าขังบริเวณรอบบ้าน เรื่องเพ่ิมเติมคือการพ่นยา ถ้า
มันอันตรายเราจะได้ไปแจ้งชาวบ้านจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะ ชาวบ้าน
จะได้ไม่ว่าเรา ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่าน ส.ท.วาสนา ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นางวาสนา   จิรารัตน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันพ่ึงทราบมาว่าทางบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด 
สมาชิกสภาฯ (มหาชน) สนับสนุนเงินให้กับ อสม.เป็นเวลาหลายปีมาแล้วแต่ไม่ทราบว่ากี่ปี 

อยากจะให้ประธาน อสม.ได้ชี้แจงว่าน าไปท าอะไรบ้างเงินจ านวนนี้ เพราะ
หมู่ 2 เราไม่รู้ว่าเงินตรงนี้ลงไปตรงไหนอะไร ขอบคุณค่ะ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ทิพย์วรรณ  ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 

 
 
นางทิพย์วรรณ  บุญศิร ิ  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ขอชี้แจงทางบริษัท  
สมาชิกสภาฯ ทีพีไอ ฯ ได้มอบค่าอาหารให้ในการประชุมประจ าเดือนๆ ละ 2,000 บาท 

ซ่ึง อสม.เข้าประชุมประมาณร้อยกว่าคน เป็นค่าน้ าประมาณ 500 ถึง 600 
เพราะเราใช้น้ าของทีพีไอ ค่าเบรกตกหัวละ 15 บาท ในการประชุมครึ่งวัน 
ทีพีไอให้ตรงนี้ค่ะ ไม่ได้ให้ส่วนอ่ืน น้ าเราก็จ่ายเงินไม่ได้เอามาเฉยๆ ประชุม
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ทุกชุมชนทั้ง 32 ชุมชน เราประชุมทุกอาทิตย์ที่สองของเดือน ส่วนน้ าดื่มเรา
ก็จ่ายเงินเอง เป็นการช่วยเหลือกันค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่าน ส.ท.แก้ว  ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายแก้ว      ทุยะนา เรียนท่านประธานสภาฯ ฝากไปถึงกองช่าง และท่านนายกฯ ครับ ตรงข้าม 
สมาชิกสภาฯ วัดเขามันเป็นป่าอยู่ประมาณ 10-20 เมตร ล้ าออกมาถนน เคยแจ้งไปแล้ว

ว่ามีสายเคเบิ้ล หรือสายโทรศัพท์เต็มไปหมด อยากให้ตัดต้นไม้ออกครับ
ตอนกลางคืนจะมืดแสงสว่างไม่มี ตรงหน้าวัดเขามัน ตรงตีนเขา ขอให้
พิจารณาว่าจะท าอย่างไรดี อีกเรื่องคือเสาไฟ 7 เมตรทั้งหมด 290 ต้น     มี
ต้นหนึ่งหันเข้าบ้านเขา ชาวบ้านถาม ตรงสนามไดร์ฟกอล์ฟลงมาต้นที ่2 
หรือต้นที่ 3 ผมไม่แน่ใจครับ แบบแปลนเป็นแบบนี้หรืออย่างไร ชาวบ้านเขา
กลัวจะเป็นการเอาเปรียบผู้อ่ืน จึงฝากแจ้งมาครับ ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  เรียนเชิญท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายบุญส่ง  แดงประเสริฐ  เรียนท่านประธานสภาฯ ตอนนี้เป็นช่วงที่เขาติดตั้ง ไฟยังไม่จ่ายอุปกรณ์ 
รองนายกฯ ไฟยังติดตั้งไม่เรียบร้อย อยากให้ท่านใจเย็นก่อน มีถามมาเหมือนกันว่าตรง

ปากทางเทศบาล 4 ติดกับถนนมิตรภาพ ท าไมเสาไฟถึงห่างออกมาจากถนน 
ท่านสมาชิกฯอาจจะลืมไปว่า ท่านเป็นผู้เสนอให้ขยายทางเข้าปากทาง
เทศบาล 4 ถ้าเสาไฟเราตั้งไม่เผื่อการขยายถนนแล้วเราจะขยายถนนได้
อย่างไรครับ เพราะที่เผื่อไว้โครงการขยายถนนผ่านการท าสัญญาเรียบร้อย
แล้ว เพียงแต่รอองค์การโทรศัพท์มาย้ายเสา ซึ่งขว้างทางที่จะขยาย ทาง
เทศบาลได้ท าหนังสือแจ้ง เพราะว่าเสาต้นนี้เป็นเสาขององค์การโทรศัพท์ 
เพราะฉะนั้นเราจึงตั้งเสาไฟเพ่ือรองรับการขยายถนนครับ ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านรองบุญส่งฯ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องฝุ่นที่ผมเสนอไปครั้งที่แล้วทาง 
สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารบอกว่าจะให้เทศกิจไปดู ตอนนี้ก็ยังเยอะเหมือนเดิมครับ ที่ผมเสนอ

ให้ท าที่ล้างล้อก่อนออกมาถนนได้ ตอนนี้รถที่วิ่งไปมาเดือดร้อนมากครับ ไม่
ทราบว่าจะแก้ไขแบบไหนขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  เรียนเชิญท่านนิติกรฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
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นายสิรภพ  ภมรฉ่ า  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ เรื่องนี้เกิดจากนางสาว 
นิติกรช านาญการ สุมาลี บัวทอง อยู่ที่หมู่ 1 ได้มาร้องเรียนที่ศูนย์ด ารงธรรม เมื่อวันที่ 4 

มีนาคม 2562 กระผมได้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ท่านนายกได้สั่ง
การลงมา ให้ เทศกิจเข้าไปตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ท่าน
ปลัดเทศบาลก็ให้ผมเข้าร่วมตรวจสอบด้วย ได้ไปตรวจสอบวันที่ 8 มีนาคม 
2562 ตามภาพถ่าย ในที่แห่งนั้นคุณสุมาลี บัวทอง ได้แจ้งว่าบริษัท จัสท์อิน 
ไทม์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด เป็นผู้กระท าการละเมินเกี่ยวกับฝุ่นละออง ได้ไป
สอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทก็พบตัว ให้การว่า ณ ที่แห่งนี้มีบริษัทหลายๆ
บริษัท ไม่ใช่บริษัทนี้บริษัทเดียวและเจ้าหน้าที่ของบริษัทนี้ก็ได้ท าการพรม
น้ า พยายามที่จะแก้ไข ปัญหาอันนี้เกิดจากหลายบริษัทได้ทราบข่าวมาว่า
เป็นของเสี่ยอ๊อด เมื่อเหตุการณ์ยาวมาขนาดนี้แล้ว ผมคิดว่าจะประสานกับ
เทศกิจเพ่ือไปคุยกับเสี่ยอ๊อด ก็ขอกราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่าน
สมาชิกฯ จะไปเจรจาให้   จะต้องมีการให้เทศกิจออกหนังสือเชิญมาคุยว่า
จะแก้ไขปัญหาให้จบอย่างไร ขอบคุณครับ   

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ผมฝากท่านนิติกรฯ ตรงนั้นมีกี่บริษัท ให้เชิญมาท้ังหมดเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา 
นายกฯ  ว่าเราเลือกกระท าฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง ขอบคุณครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  เรยีนเชิญทา่น ส.ท.แก้ว ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายแก้ว      ทุยะนา เรียนท่านประธานสภาฯ รถสิบล้อบ้านเราจอดไม่เป็นระเบียบ หลังบ้านผม 
สมาชิกสภาฯ ประมาณ 8 คัน มาเอาของ แล้วมาจอดตรงไหล่ทาง ตรงไหนที่เป็นปูนไม่มี

ปัญหา แต่ถ้าฝนตกใหม่ดินติดที่ล้อมาเต็มเลย ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง ทุก
บริษัทเขาให้จอดบนไหล่ทาง พูดมาหลายปีแล้ว เอยเลยอย่างบริษัท ส.สมาน 
จอดหน้าบริษัทเต็มไปหมดตรงองค์การเภสัช ท่านลองไปดูอย่างไรเราจะมีวิธี 
การอย่างไร จะต้องให้เทศบาลไปล้อมรั้วทั้งหมดเลยใช่ไหมที่สาธารณะ  วัน
ก่อนหน้าบ้านผมจอด 4 – 5 คัน ผมออกไม่ได้ หากเหตุเกิดไฟไหม้หรือเหตุ
อ่ืนๆ ท าให้รถดับเพลิงเข้าถึงล าบาก เราจะเอาเทศบัญญัติตัวไหนมาควบคุม
รถสิบล้อที่จอดตามไหล่ทาง ตามบ้านจัดสรรต่างๆ ผมพูดมาตลอด  เราจะ
แก้ปัญหาอย่างไร ช่วยกันคิด ล าบากจริงๆ เพราะบ้านเราเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรม รถสิบล้อ รถปูนเป็นหลักเลย ขออนุญาตเท้าความถึงเรื่องของ
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เสี่ยอ๊อด ที่ขอให้เขาเทปูนเรียบร้อย แต่ข้างในไม่ได้เทปูน มันก็ติดล้อออกมา
เวลาฝนตกมันก็ติดถนน เวลาแดดออก รถสิบล้อมาวิ่ง ฝุ่นก็ตลบเลยครับ 
แก้ปัญหานี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ    

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ผมฝากท่านนิติกรฯ ช่วยด าเนินการให้ด้วยครับ เพราะมีหลายๆบริษัทตรง 
นายกฯ  นั้น ขอบคุณครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ รถที่จอดในสถานที่แห่งนั้นได้เป็นเพียง 
สมาชิกสภาฯ  บริษัทเดียวนะครับ หลายบริษัทครับ ขอบคุณครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ บางทีก็ต้องเห็นใจผู้ขับรถนะครับ  เขามาเช่าบ้านอยู่ก็มี เราไปเข้มงวด 
นายกฯ เขามากก็ล าบากนะ เขาก็ท ามาหากิน เขามาเช่าบ้านอยู่ เขามาจอดชั่วคราว

อาบน้ า กินข้าว แล้วก็ไปท างานต่อ  เราจะต้องยืดหยุ่นกันบ้างเป็นอาชีพ
ของเขา ท ามาหากินของเขา ดีกว่าให้เขาไปท าสิ่งผิดกฎหมายค้ายาบ้า 
ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ สมาชิกท่านอื่นมีอะไรอีกหรือไม่คะ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีขออนุญาตปิดประชุมค่ะ 
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