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ผูมาประชุม

ผูไมมาประชุม

ผูเขารวมประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2561
วันจันทร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4
----------------------๑. นายณัฐกิตติ์
๒. นายประสพสุข
๓. นายไพบูลย
๔. นายแกว
๕. นายประพัฒน
๖. นายประสงค
๗. นายธวัชชัย
๘. นายธณัท
๙. นางเบญจวรรณ
๑๐. นางทิพยวรรณ
๑๑. นายวิทยา
๑๒. นายพรมมา
๑๓. นายจันที
๑๔. นายใจเพชร
๑๕. นางวาสนา
๑๖. นายชัยพฤกษ

เทียนอินทร
บุดดาพันธ
ชมทวี
ทุยะนา
เผื่อนจันทึก
เงินแกว
ทองเหลือง
บํารุงราษฎร
ใจสูงเนิน
บุญศิริ
การะเกตุ
นอยเสนา
สีมาลา
สวางเรืองศรี
จิรารัตน
ฉายพุทธ

รองประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

1. นางวิบูลยศิริ
2. นางสมใจ

บุญพัฒน
คําสัตย

ประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

๑. นายสมหมาย
๒. นายบุญสง
๓. รอยตรี กําจัด
๔. นายสมพงษ
๕. นายโกศล
๖. นายสมคิด
๗. นายชาณุพงศ
๘. นางสุนีย
๙. นายมานพ
๑๐. นายเฉลิมเกียรติ

แดงประเสริฐ
แดงประเสริฐ
วันดี
หมอนภักดี
จั่วกี่
รุจิจิตร
บุดดาพันธ
อินทมา
หรั่งกิจ
ฉายพุทธ

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
ที่ปรึกษานายกฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
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๑๑. นางละเอียด
๑๒. นายวรเศรษฐ
๑๓. นายชุมพล
๑๔. น.ส.ปริศนา
๑๕. นายสุรศักดิ์
๑๖. น.ส.องคอร
๑๗. น.ส.วนิดา
๑๘. น.ส.สิริกรานต
๑๙. นางบุศรา
๒๐. นายสิทธิชัย
๒๑. นางลภัส
๒๒. นางสวรรยา
๒๓. นางละออ
๒๔. นางเพ็ญนภา
๒๕. นางนริศรา
๒๖. นายฤกษณรงค
๒๗. จ.อ.คงเดช
๒๘. น.ส.รุงทิพย
๒๙. นางศิริลักษณ
๓๐. นายวัชรินทร
๓๑. น.ส.ทิพวรรณ
๓๒. นายทสพล
๓๓. ส.อ.สุทธิกานต
๓๔. นายวรวุธ
๓๕. นายกฤษณะ
๓๖. น.ส.สุรีรัตน
๓๗. น.ส.วราภรณ
๓๘. น.ส.ชุติญาภัค
๓๙. นายแสน
๔๐. น.ส.พัชรีรัตน
๔๑. จ.ส.ต.จรัญ
๔๒. ส.อ.ไพศาล

ดวงทอง
ตระกูลน้ําผึ้ง
สุทธิจักร
โชคพิพฒ
ั น
สมภักดี
วงคเวียน
แดงเพลิง
ดํามณี
วรรณมณีโรจน
โกคูณ
ชิดชอบ
โสพึ่งไทย
จุลวัฒนะ
มณีภาค
ปานดี
รองเมือง
สุดใจ
พุทธจันทร
รุจิจิตร
เมธีกุล
กระแสรมิตร
ชิดชอบ
ศกุนตนาค
อวบสันเทียะ
กฤษณศรีวิสุทธิ์
รัตนเพิ่ม
พฤทธิสาริกร
ศุภดิฐโภคิน
โพธิ์บางหวาย
นิลคง
พิญญกิจ
สุขแจม

ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองการศึกษา
ผอ.รร.เทศบาลทับกวาง ๑ (สมุหพรอม)
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองวิชาการแผนงาน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ
หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายปกครอง
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนาฝายแบบแผนฯ
หัวหนาฝายการโยธา
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
ผูจัดการสถานธนานุบาล
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
เจาพนักงานปองกันกันชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผูชวยพนักงานธุรการฯ
ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการฯ
คนงาน
หัวหนาหนวยควบคุมพื้นที่ฯ
เลขานุการหัวหนาหนวยควบคุมพื้นที่ฯ
กอ.รมน.จว.สบ.
กอ.รมน.จว.สบ.

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขานุการสภาฯ

บั ด นี้ เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ครบองค ป ระชุ ม แล ว ขอเรี ย นเชิ ญ ท า นประธาน
ในที่ประชุม จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
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นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําป พ.ศ. ๒๕61 วันจันทร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา
๑0.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีทั้งหมด 5 วาระ

ระเบียบวาระที่ 1
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
ประธานที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจําป 2561 วันจันทร ที่ 30 เมษายน 2561
เวลา 10.00 น.
เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2561 วันจันทร ที่ 30
เมษายน 2561 มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ
หรือไม
- ถาไม มี ขอมติที่ป ระชุม สมาชิกท านใดรั บรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2561 วันจันทร
ที่ 30 เมษายน 2561 เชิญลงมติครับ
มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจําป 2561 วันจันทร ที่ 4 มิถุนายน 2561 จํานวน ๑4
เสียง

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
ประธานที่ประชุม

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
ประธานที่ประชุม
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ

ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
ขอเรียนเชิญทานนายกฯ เสนอญัตติ ครับ
ขาพเจาขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ดังตอไปนี้
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
1. รถบรรทุก (ดีเซล)
จํานวน 814,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม
ต่ํากวา 110 กิโลวัตต แบบดับเบิ้ลแค็บ

4
(1) เปนกระบะสําเร็จรูป
(2) หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต จํานวน 1 คันๆละ 814,000 .- บาท
เปนเงิน 814,000.- บาท เพื่อใชในงานกองการศึกษา ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 2561 ตั้งจายจากเงินรายได
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 814,000.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่
พันบาทถวน)
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือนฝายประจํา
1. เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,756,200.- บาท คงเหลือกอนโอน
2,962,571.61 บาท ขอโอนลด 104,064.- บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได
2.เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 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
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
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
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คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
7. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติเทศบาล จํานวน 500,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 12,990.- บาท ขอโอนลด 12,990.- บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได
8. โครงการบรรพชาสามเณรหมูภาคฤดูรอน จํานวน 400,000 บาท
โอนเพิ่ม 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
รวมโอนลดทั้งสิ้น 814,000.- บาท(แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
ถวน)
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑการศึกษา
2. ชุดโตะเกาอี้ 6 ที่นั่ง แบบโตะพับเก็บได จํานวน 70,500 บาท
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโตะเกาอี้ 6 ที่นั่ง แบบโตะพับเก็บได โตะขนาด
120x60x 50 ซม. เกาอี้ขนาด 45 x 35 x 55 ซม. จํานวน 15 ชุดๆละ
4,700 บาท เปนเงิน 70,500 บาท เพื่อใชงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง
1 (สมุหพรอม) จํานวน 12 ชุด และงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ทับกวาง (ปาไผ) จํานวน 3 ชุด ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 70,500 บาท
โอนลด
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
- วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท คงเหลือกอนโอน 100,000 บาท
ขอโอนลด 70,500 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
รวมโอนลด 70,500 บาท (เจ็ดหมื่นหารอยบาทถวน)
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โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑการศึกษา
3. ชั้นวางหนังสือแบบโชวปกสลับสี จํานวน 29,500 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางหนังสือแบบโชวปกสลับสี ขนาด
90x90x30 ซม. จํานวน 10 หลังๆ ละ 2,950 บาท เปนเงิน
29,500 บาท เพื่อใชงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม)
จํานวน 8 หลัง และงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ปาไผ)
จํานวน 2 หลัง ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอ
จัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 29,500 บาท
2.โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
-วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท คงเหลือกอนโอน 29,500 บาท
ขอโอนลด 29,500 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
รวมโอนลด 29,500 บาท(สองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
1. จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 15,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- 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
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข จํานวน 15,000.- บาท
2. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,800.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA จํานวน
1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข จํานวน 5,800.- บาท
รวมเป นเงิน ทั้งสิ้น 20,800.- บาท(สองหมื่นแปดรอย
บาทถวน)

โอนลด
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
ประเภท คาเชาบาน
- คาเชาบาน ตั้งไว 90,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 55,000.- บาท
ขอโอนลดจํานวน 20,800.- บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น 20,800.- บาท (สองหมื่นแปดรอยบาทถวน)
กองชาง
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
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งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง
1 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกหนองปู 93 ถนนเทศบาล
6 หมูที่ 3,9 พรอมตูควบคุมไฟสัญญาณไฟจราจร ระบบ FIXED TIME
เสาเหล็กไฟจราจร ขนาดเสน ผาศูนยกลาง 4” โดยสัญ ญาณ แบบ LED
ชนิ ด 4 ดวงโคม รายละเอี ย ดตามแบบแปลนเทศบาลเมื อ งทั บ กวาง
53/2561 เปนจํานวนเงิน 1,500,000.- บาท
โอนลด
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกหนองปู 93 ถนนเทศบาล 6
หมูที่ 3,6 พรอมตูควบคุมไฟสัญญาณไฟจราจร ระบบ FIXED TIME เสา
เหล็กไฟจราจร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4” โดยสัญญาณ แบบ LED ชนิด 4
ดวงโคม รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง ที่ 61/2560
เปนจํานวนเงิน 1,500,000.- บาท
รวมเปนเงินโอนลด จํานวน 1,500,000.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาท
ถวน)

นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขานุการสภาฯ

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
ประธานที่ประชุม

ที่ประชุม

ทั้ ง นี้ เป น การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแกไข เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ขอไดโปรดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพื่อพิจารณาตอไป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ.2543 หมวด ๔ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและ สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ขอบคุณทานเลขาฯ เชิญทานสมาชิกตรวจสอบเอกสารวาตั้งจายรายการ
ใหมมีอะไรบาง ตามที่ทานนายกไดเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อตั้งจายเปน
รายการใหม สมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติ ขอใหยกมือขึ้นครับ
มีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 14 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบในการประกาศพื้นที่เปนเขตหามลาสัตวปา
ทับกวาง

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
ประธานที่ประชุม
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ

เรียนเชิญทานนายกฯ เสนอญัตติครับ

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
ประธานที่ประชุม

ขอบคุณทานนายกฯ ครับ เรียนเชิญเจาหนาที่หนวยควบคุมพื้นที่เตรียมการ
ประกาศเขตหามลาสัตวปาทับกวาง ชี้แจงครับ

นายแสน โพธิ์บางหวาย
นักวิชาการปาไมชํานาญการ

กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ ทารองนายกฯ เลขานุการฯ
รวมทั้งทานสมาชิกสภาฯ และทานผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมนายแสน
โพธิ์บ างหวาย นักวิช าการปาไมชํานาญการไดรับ คําสั่ง จากกรมอุทยาน
แหงชาติสัตวปาและพันธุพืช ใหมาทําการสํารวจเพื่อจัดตั้งเขตหามลา
สัตวปาทับกวาง กระผมเองนั้นไดเขามาสักระยะแลวนะครับตั้งแตตนป และ
ไดทําการสํารวจรังวัดพรอมทั้งจัดทําบัญชีรายชื่อของสัตว พืช และชีวภาพ
เนื่องจากนโยบายปาไมแหงชาติไดกําหนดใหมพี ื้นที่ปาไมทั่วประเทศไทย

ขาพเจา ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการประกาศพื้นที่เปนเขตหาม
ลา สั ตวปาทับกวาง เนื่องจากหนว ยควบคุมพื้น ที่เตรียมการประกาศเขต
หามลาสัตวปาทับกวาง ไดรับหนังสือจาก กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช แตงตั้งนายแสน โพธิ์บางหวาย นักวิชาการปาไมชํานาญการ ให
ทําหนาที่หัวหนาหนวยควบคุมพื้นที่เตรียมการประกาศเขตหามลาสัตวปา
ทับกวาง โดยใหดําเนินการ สํารวจ ขอมูล และจัด ทําแผนที่แนวเขต รับ ฟ ง
ความคิดเห็น ของทอ งถิ่น และหนว ยงานที่เกี่ย วขอ ง รวบรวมขอมูล การ
สํ า รวจพื้ น ที่ แผนที่ แ นวเขตเอกสารการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
ปราบปรามการตัดไมทําลายปาประจําจังหวัด (คปป.จ.) องคการบริหาร
สวนตําบลหรือเทศบาลตําบล รูปถายขณะ ทํ า การปฏิ บั ติ ง าน จั ด ทํ า เป น
รูปเลมรายงานกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชในการนี้ หนวย
ควบคุ ม พื้ น ที่ เ ตรี ย มการประกาศเขตห า มล า สั ต ว ป า ทั บ กวาง ได ทํ า การ
สํารวจพื้นที่เปนการเสร็จสิ้นแลว และมีความจําเปน เ ร ง ด ว น ที่ ต อ ง
ดําเนินการจัดสงรายงานเปนรูปเลมใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พั น ธุ พื ช ให เ สร็ จ สิ้ น ภายในเดื อ น มิ ถุ น ายน 2561 จึ ง ขอความ
อนุเคราะห นํารายงานผลการสํารวจ ขอรับฟงความคิดเห็น และขอความ
เห็ น ชอบในการประกาศพื้ น ที่ เ ป น เขตห า มล า สั ต ว ป า ทั บ กวาง ต อ สภา
เทศบาลเมื อ งทั บ กวาง เพื่ อ จะนํ า เข า ไปพิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม คณะ
อนุ กรรมการปองกัน และปราบปรามการตัด ไมทํา ลายปาประจําจั งหวั ด
สระบุรี ตอไปขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพื่อ
พิจารณาตอไป ขอบคุณครับ
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อยางนอยในอัตรารอยละ 40 ของพื้ นที่ ประเทศ โดยแบงเปนปาเพื่อการ
อนุรักษ กําหนดไวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพืช พันธุสัตวที่
หายาก และปองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจาก น้ําทวม และการพังทลาย
ของดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชนในการศึกษา การวิจัย และนันทนาการ
ของประชาชนในอัตรารอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศนะครั บ ส ว นอี ก 15
เปอรเซ็น เพื่อเปนปาเศรษฐกิจ กําหนดไว เพื่ อ การผลิ ต ไม แ ละป า เพื่ อ
ประโยชนในทางเศรษฐกิจ ประกอบกั บ แผ นพั ฒ นาเศรษฐ กิ จ แล ะ
สั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 โดยนโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจกลาวไววาจะตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ปาไม ให ไ ด ร อ ยละ
40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ รัฐบาลจึงเรงรัด
ให กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม กําหนดให กรมอุ ทยาน
แห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช สํ า รวจสภาพป า สมบู ร ณ ใ นพื้ น ที่ ป า
สงวนแหงชาติจากภาพถายดาวเทียมจํานวน 507 แหง เนื้อที่ 20 ลานไร
เศษ โดยใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษในแตละพื้นที่ แตงตั้งขาราชการเขา
สํารวจเบื้องตนจํานวน 507 แหงครับ ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาเพิ่ม
พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายและพื้นที่คุมครองอื่นๆ (สบอ.) พิจารณาเพิ่ม
พื้นที่เหมาะสมเปนปาอนุรักษตามกฎหมาย โดยสวนที่รับผิดชอบมี 3 คณะ
อนุกรรมการฯ 1. คณะอนุกรรมการฯ ของ สอช. พิจารณาพื้นที่เปน อช.
หรือ วนอุทยาน 2.คณะอนุกรรมการฯ ของ สอป. พิจารณาพื้นที่เปน ขป.
หรื อ ขหล. 3.คณะอนุ ก รรมการฯ ของ สวจ. พิ จ ารณาพื้ น ที่ เ ป น สวน
รุ ก ขชาติ หรื อ สวนพฤกษศาสตร คณะกรรมการพิ จ ารณาเพิ่ ม พื้ น ที่ ป า
อนุรักษตามกฎหมายและพื้นที่คุมครองอื่นๆจํานวน 311 แหง กรมอุทยาน
แหงชาติสัตวปา และพันธพืชขออนุญาตใช พื้นที่ปาสงวนแหงชาติและพื้นที่
ปา จากกรมปา ไม 311 แห ง ต อ จากนั้ น กรมป า ไม ส ง มอบพื้ น ที่ ป า
อนุรักษตามกฎหมาย 267 แหง สวนพื้นที่เขตหามลาสัตวปาทับกวางนั้น
อยู ใ นลํ าดั บ ที่ 7 การสํ ารวจพื้ น ที่ เ พื่ อ กํ า หนดให เ ป น เขตห า มล า สั ต ว ป า
ทับกวาง เนื่องดวยในพื้นที่สํารวจเตรียมการประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา
ทับกวางอยูในทองที่ตําบลทับกวาง ตําบลชําผักแพว อําเภอแกงคอย และ
ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และพื้นที่แทบทั้งหมดที่
อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปามวกเหล็ก - ทับกวาง แปลง ๒ มีลักษณะเปน
ภูเขาสูง สลั บ ซั บ ซ อ น บางช ว งเป น ภู เ ขาหิ น ปู น ที่ มี ร ะบบนิ เ วศน เ ฉพาะ
สภาพปา เปนปาเบญจพรรณและปาดิบแลงที่มีความสมบรูณ มีแหลงน้ํา
อุดมสมบรูณ ทัศนียภาพงดงาม ในพื้นที่มี ชางปา กระทิง เลียงผา และสัตว
ปา ชนิดตางๆ อาศัยอยูเปนจํานวนมาก บางครั้ง ชาง และกระทิง ก็จะ
ลงมากินพืชและผลผลิตทางการเกษตรในไรเกษตรกรที่อยูติดกับพื้นที่ ทําให
เกิดการกระทบกระทั่งกับราษฎรผูเ สียหายอยูเป นประจํา ทั้งยังมีการลา
กระทิง กวางปา และสัตวปาคุมครอง เปนคดีความอยูเสมอ สํานักบริหาร
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พื้นที่อนุรักษที่ ๑ สาขาสระบุรี เห็นวาเพื่อเปนการสงวนและรักษาถิ่นที่อยู
ของสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครอง ตลอดจนเพื่ออนุรักษคุมครองสภาพ
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีว ะภาพ ที่ยังสมบรูณอยูในบริเวณ
ดังกลาว และเพื่อรักษาพื้นที่ชั้นลุมน้ํา ชั้น ๑ A , ๒ และชั้นที่ ๓ ใหคง
สภาพอยู เป น ประโยชน ท างด า นระบบนิ เ วศน แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนอันเกิดจากระบบนิเวศน ควรมีการสํารวจจัดตั้งเปนเขตหามลา
สัตวปา เพื่อใหสามารถเขาควบคุมดูแลพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ แตใน
ป จ จุ บั น ในบริ เ วณพื้ น ที่ ดั ง กล า วมี ส ถานภาพทางกฎหมายเป น ป า สงวน
แห งชาติ และบางสว นเปน พื้น ที่ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช
๒๔๘๔ ซึ่งอยูในอํานาจตามกฎหมายของกรมปาไม จึงไดรายงานใหกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทราบ และประสานขอความเห็นชอบ
จากกรมป า ไม ในการดํ าเนิ น การสํา รวจพื้ น ที่ดั งกลา ว และกรมอุ ทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส. ๐๙๐๙.๒๐๓/
๑๔๐๓๐ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑
(ปราจีนบุรี) ออกคําสั่งที่ ๕๖๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๖
สั่ ง การใหเ จา หน าที่ ไปสํา รวจพื้ น ที่ ดัง กล าวเพื่ อประกาศเปน เขตห ามล า
สัตวปา จากการสํารวจปรากฏวาพื้นที่บริเวณปาสงวนแหงชาติปามวกเหล็ก
- ปาทับกวางแปลง ๒ บริเวณทองที่ตําบลทับกวาง ตํ า บ ล ชํ า ผั ก แ พ ว
อําเภอแกงคอย และตําบลมิตรภาพ อําเภอมว ก เห ล็ ก จั ง หวั ด ส ร ะ บุ รี
มีสภาพปาที่ยังคงความสมบรูณอยูครบถวนมีความ หลากหลาย ทั้งพรรณ
พืช และสัตวปา ตลอดจนมีน้ําตก และถ้ําหลายแหง ที่ มี ทั ศ นี ย ภ า พ ที่
สวยงาม เปนเอกลักษณะโดดเดน เชน บริเวณเขาหินตั้ง สมควรใหพื้นที่
แหงนี้ประกาศใหเปนเขตหามลาสัตวปาตอไป
วัตถุประสงค
๑.เพื่อคุมครอง ดูแลรักษาสัตวปา โดยเฉพาะเลียงผา ที่เปนสัตวปาสงวน
ชาง กวางปา กระทิง หมีควาย นกเงือก และสัตวปาชนิดอื่นๆ อีกหลาย
ชนิดที่เปนสัตวปาคุมครอง ใหอยูอยางปลอดภัย
๒.เพื่อรักษาและฟนฟูสภาพธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายของพรรณพืช
และเอื้อตอการดํารงชีวิตของสัตวปา
๓.เพื่ อ เป น แหล ง ท อ งเที่ ย วและแหล ง ความรู เ ชิ ง นิ เ วศน ใ นด า นความ
หลากหลายทางธรรมชาติที่ผสมผสานเชื่อมตอระหวางระบบนิเวศนภูเขา
หินปูน มาเปนภูเขาที่มีสภาพเปนปาเบญจพรรณและปาดิบแลง
๔.เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนอยางยั่งยืน จากการอนุรักษสัตวปาและ
ระบบนิเวศนในพื้นที่
ขอมูลการสํารวจเบื้องตน
๑. สถานภาพเดิมของพื้นที่/ชื่อปา
พื้นที่เตรียมการประกาศเขตหามลาสัตวปาทับกวาง เปนพื้นที่ภูเขาสูงชัน
สลับซับซอน บริเวณชายเขามีที่ราบอยูบางซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ที่กรมปาไม
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จัดสรรงบประมาณใหมาปลูกสรางสวนปาและบํารุงปาจนสิ้นงบประมาณ
แลว พื้นที่ทั้งหมดสวนใหญอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปามวกเหล็ก-ปาทับ
กวาง แปลง ๒ อยูในทองที่ตําบลทับกวาง ตําบลชําผักแพว อําเภอแกงคอย
และ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในพื้นที่น้ีบางสวน
บริษัทบุหรง จํากัด เคยขอเขาทําประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
เพื่ อทํ าการเกษตรและปลูกสรางสวนปา ตามหนังสืออนุญ าต เลมที่ ๑๘
ฉบั บ ที่ ๓๙ ลงวั น ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เนื้ อ ที่ ๑๕,๖๒๔ ไร
หมดอายุใบอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และยื่นขอเขาทํา
ประโยชนอีกครั้งเพื่อทําการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว เนื้อที่ ๕,๐๒๕-๑๕๐ ไร ตามคําขอ ป.ส. ๒๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งสํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไม ที่ ๕ (สระบุรี) ไดสงคณะเจาหนาที่เขาทําการตรวจสอบ
พื้นที่แลวมีความเห็นวาไมสมควรอนุญาตใหเขาทําประโยชนตอ เนื่องจาก
บริเวณที่ขอเปนเขาสูงชันสลับซับซอน สภาพปาเปนปาเบญจพรรณ ระบบ
นิเวศนมีความหลากหลาย อยูในเขตจําแนกการใชประโยชนที่ดินปาไมใน
เขตปาสงวนแหงชาติเพื่อการอนุรักษ (Zone C) และปาเพื่อเศรษฐกิจ
(Zone E) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕
และอยู ใ นเขตกํ า หนดชั้ น ลุ ม น้ํ า ชั้ น ๑ A , ๒ และชั้ น ที่ ๓ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ ทําใหพื้นที่ที่ขออนุญาตไม
อยูในหลักเกณฑ ขัดกับมาตรการการใชที่ดินลุมน้ํา และมาตรการการใช
ประโยชนทรัพยากรและที่ ดินปาไมในพื้นที่ ปาสงวนแหงชาติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีไดกําหนดไว ซึ่งมาตรการใชที่ดินในลุมน้ํา ภาคตะวันตก
ภาคกลาง และลุ ม น้ํ า ป า สั ก ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒๑
กุมภาพันธ ๒๕๓๘ ในพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1 มีวา “ หากมีการอนุญาตให
เอกชนใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตางๆ โดยถู กตองตามกฎหมายไป
กอนที่จะมีการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา เมื่อสิ้นนิติสัมพันธกับราชการ
แลว ไมใหมีการตออายุใบอนุญาตอีก เวนแตกรณีที่เปนนโยบายของ
รัฐบาล” และมาตรการการใชประโยชนในพื้นที่ปาอนุรักษ (Zone C)
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่ ๑๐ และ ๑๗ มี น าคม ๒๕๓๕ มี ว า
“หามใชประโยชนในพื้นที่ปาอนุรักษ ถามีความจําเปนอยางหลีกเลี่ยง
ไม ไ ด ใ ห เ สนอคณะรั ฐ มนตรี เ ป น รายๆไป ส ว นที่ อ นุ ญ าตไปแลว เมื่ อ
หมดอายุ ไ ม ใ ห ต ออายุ อี ก ยกเวน การสํา รวจแร การทํ า เหมือ งแรแ ละ
ระเบิดหิน ใหทําไดตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ” โดย สํานักจัดการ
ทรัพยากรที่ ๕ (สระบุรี) ไดมีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๑๘.๒/๓๓๐๘ ลงวันที่ ๑๒
พฤศจิ กายน ๒๕๕๗ แจงจังหวัดสระบุรี โดยมีความเห็น ไมอนุญาตให
บริ ษัท บุห รง จํากัด เขาทําประโยชนตามวัตถุป ระสงคที่ขอ และขอให
จังหวัดสระบุรีไดแจงใหผูขออนุญาตไดรับทราบและปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายอยางเครงครัด ซึ่งสํานักจัดการทรัพยากรที่ ๕ (สระบุรี) ไดมี
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หนังสือ ที่ ทส ๑๖๑๘.๒/๒๔๙๒ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ รายงาน
ใหกรมปาไมทราบแลว
๒. ที่ตั้ง อาณาเขต และพื้นที่
พื้นที่เตรียมการประกาศเขตหามลาสัตวปาทับกวาง สวนใหญอยูในพื้นที่เขต
ปาสงวนแหงชาติปามวกเหล็ก-ปาทับกวาง แปลง ๒ ปรากฏในแผนที่ภูมิ
ประเทศ มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร ลําดับชุด L
๗๐๑๗ ชื่อระวางอําเภอแกงคอย อําเภอบานนา หมายเลขระวาง ๕๒๓๘ III
, ๕๒๓๗ IV มีพื้นที่ประมาณ 1๙,๐๔๔.๐๔ ไร อาณาเขตติดตอดังนี้
- ทิศเหนือ จดพื้นที่ทํากินของราษฎรหมูที่ ๖ บานเขาเกตุ และหมูที่ ๓
บานซับมะฝอ ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
- ทิศใต จดพื้นที่ ศูนยฝกอบรมที่ ๖ เจ็ด คด-โปงกอนเสา ในทองที่ตําบล
มิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
- ทิศตะวันออก จดพื้นที่ทํากินราษฎร และวัดพระโพธิ์สัตว หมูที่ ๑๐ บาน
ถ้ํา ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี และพื้นที่ทํากินของ
ราษฎร หมูที่ ๓ บานมวกเหล็กใน ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี
- ทิศตะวนตก จดเขตหามลาสัตวปาแกงคอย เมืองอริยะ พื้นที่ทํากินของ
ราษฎรหมูท ี่ ๑ บานดง และ หมูที่ ๑๐ บานธารน้ําตก ตําบลชําผักแพว
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
๓. ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่เตรียมการประกาศเขตหามลาสัตวปาทับกวาง มีเนื้อที่ประมาณ
๑๙,๐๔๔.๐๔ ไร เปนพื้นที่ภูเขาสูงชันสลับซับซอน ความสูงประมาณ ๑๐๐
- ๕๙๕ เมตร โดยมียอดเขาที่สูงที่สุดอยูตอนใตของพื้นที่ สูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ ๕๙๕ เมตร บริเวณชายเขามีที่ราบอยู
บางซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ที่กรมปาไมจัดสรรงบประมาณใหมาปลูกสรางสวน
ปา และบํารุงปาจนสิ้นงบประมาณแลว บางชวงเปนภูเขาหินปูนที่มีระบบ
นิเวศนเฉพาะ สภาพปาเปนปาเบญจพรรณและปาดิบแลงที่มีความสมบรูณ
มีแหลงน้ําจํานวนมาก มีทัศนียภาพงดงาม
๔. ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศทั่วไปจัดอยูในประเภทมรสุมเขตรอน มี ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดู
รอน ฤดูหนาว ปริมาณฝนเฉลี่ยตอป ๑,๒๔๑.๕ มิลลิเมตร คาเฉลี่ย ๒๖.๙๙
มิลลิเมตร อุณหภูมิในพื้นที่เฉลี่ย อยูระหวาง ๑๖ องศาเซลเซียส ถึง ๓๓.๔
องศาเซลเซียส
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ไดรับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตที่พัดผานทะเลและมหาสมุทร ทําใหอากาศชุมชื้น และมีฝน
ตกชุก โดยเฉพาะเดือนกันยายนมีปริมาณน้ําฝนมากที่สุดในรอบป
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- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ ไดรับอิทธิพล
จากมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ โดยความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผปก
คลุมประเทศไทย ทําใหอากาศเย็นและแหงแลง โดยเฉพาะเดือนธันวาคม
ถึงมกราคม เปนเดือนที่มีอากาศเย็นที่สุดในรอบป อุณหภูมิเฉลี่ย ๑๖ องศา
เซลเซียส
- ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม มีอากาศรอนอบอาว
ทั่วไป โดยเฉลี่ยเดือนเมษายนจะเปนเดือนที่มีอากาศรอนที่สุดในรอบป
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๙ องศาเซลเซียส
๕. ลักษณะอุทกวิทยา
พื้นที่เตรียมการประกาศเขตหามลาสัตวปาทับกวาง มีแหลงน้ําตามธรรมชาติ
โดยมีบอน้ําขนาดใหญและขนาดปานกลางใชน้ําไดทั้งป ๑๐ แหง มีอางเก็บ
น้ําขนาดความจุ ๙๙,๒๐๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๑ แหง มีน้ําตกที่มีน้ํา
ไหลทั้งป ๑ แหง และมีน้ําตกไหลเกือบทั้งปอีก ๖ แหง มีทัศนียภาพงดงาม
และมีถ้ํามากกวา ๒ แหง ซึ่งเปนที่อยูของคางคาว เหมาะสมที่จะเปนแหลง
ทองเที่ยวและแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ
๖. ชนิดดินและหิน
สวนใหญเปนดินรวนปนทราย บางแหงเปนดินลูกรัง ลักษณะความอุดม
สมบูรณแตกตางกันไปแลวแตชนิดหินตนกําเนิดและความลึกของหนาดิน
ภูเขาทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของพื้นที่มีลักษณะเปนเขาหินปูน สวน
ภูเขาดานอื่นลักษณะเปนหินภูเขาไฟ หินทราย และหินดินดาน
ขอมูลประชากรที่อยูรอบพื้นที่
พื้นที่เตรียมการประกาศเขตหามลาสัตวปาทับกวาง มีพื้นที่อยูในจังหวัด
สระบุรี มีหมูบานอยูรอบพื้นที่ ยกเวนพื้นที่ทิศใตที่มีพื้นที่ติดกับศูนย
ฝกอบรมที่ 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 หมูที่ ๓ มีจํานวนประชากร ๑,๓๐๐ คน ๕๘๐
ครัวเรือน
๑.๒ บาเขาเกตุ หมูที่ ๖ มีจํานวนประชากร ๑,๐๖๗ คน ๕๗๑ ครัวเรือน
๑.๓ บานถ้ําพระโพธิ์สัตว หมูที่ ๑๐ มีจํานวนประชากร ๒๒๔ คน ๕
ครัวเรือน
๒. ตําบลชําผักแพว อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี มีจํานวนประชากร
๑,๑๓๑ คน ๓๓๒ ครัวเรือน
๒.๑ บานดง หมูที่ ๑ มี จํานวนประชากร ๗๗๑ คน ๒๑๓ ครัวเรือน
๒.๒ บานธารน้ําตก หมูที่ ๑๐ มีจํานวนประชากร ๓๖๐ คน ๑๑๙
ครัวเรือน
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๓. ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีจํานวนประชากร
๑,๑๐๐ คน ๓๕๐ ครัวเรือน
๓.๑ บานมวกเหล็กใน หมูที่ ๓ มีจํานวนประชากร ๑,๑๐๐ คน ๓๕๐
ครัวเรือน
รวมทุกหมูบาน มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๔,๘๒๒ คน ๑,๘๘๓ ครัวเรือน
สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว และรับจางทั่วไป
จุดเดน คุณคา และความสําคัญของพื้นที่
เนื่องจากพื้นที่เตรียมการประกาศเขตหามลาสัตวปาทับกวาง เปนพื้นที่ๆมี
ลักษณะเปนภูเขาสูงสลับซับซอน บางชวงเปนภูเขาหินปูนที่มีระบบนิเวศน
เฉพาะ สภาพปาเปนปาเบญจพรรณและปาดิบแลงที่มีความสมบรูณ มีแหลง
น้ํา เชน อาง เก็บน้ําบานถ้ํา และบอเก็บน้ําบนเทือกเขาตอนกลางของพื้นที่
หลายแหง และน้ําตกจํานวนมาก มีถ้ํามากกวา ๒ แหงที่มีทัศนียภาพงดงาม
มีความหลากหลายทางธรรมชาติที่ผสมผสานเชื่อมตอระหวางระบบนิเวศน
ภูเขาหินปูนมาเปนภูเขาดินที่มีสภาพเปนปาเบญจพรรณและปาดิบแลง ใน
พื้นที่มี เลียงผา ชางปา กระทิง เกง กวางปา หมี เสือลายเมฆ เสือไฟ และ
สัตวปาชนิดตางๆ อาศัยอยูเปนจํานวนมาก โดยมีสัตวปาสงวน ๑ ชนิด และ
สัตวปาคุมครองอีกอยางนอย ๑๒๑ ชนิด จึงสมควรอยางยิ่งที่ตองอนุรักษ
พื้นที่แหงนี้ใหเปนเขตหามลาสัตวปาสืบไป
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑.เปนการปองกันและรักษาถิ่นที่อยูอาศัยสําหรับสัตวปาคุมครองและสัตว
ปาสงวนไมใหสูญพันธุไปจากพื้นที่
๒.เปนการคุมครองรักษาชนิดและพันธุกรรมของสัตวปาใหไดรับความ
ปลอดภัย มีโอกาสกระจายพันธุไปยังปาใกลเคียงตอไป
๓.เนื่องจากพื้นที่เตรียมการประกาศเขตหามลาสัตวปาทับกวาง เปนแหลงที่
มีหวงหามประเภท ก. ไมมีคาหายากไมหวงหามประเภท ข. เชน ไมพะยูง
ขึ้นอยูหนาแนน จึงเปนการปองกันการตัดไมมีคาเพื่อใชเปนแมพันธุในการ
กระจายพันธุไมมีคาตอไป
๔.เปนการรักษาตนน้ําลําธาร ใหคงสภาพเดิมเพื่อใหเกิดประโยชนแก
ประชาชนอยางยั่งยืน
๕.ใชเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงความรูเชิงนิเวศนในดานสัตวปา และ
ความหลากหลายทางธรรมชาติที่ผสมผสานเชื่อมตอกันระหวางระบบนิเวศน
ภูเขาหินปูนมาเปนภูเขาที่มีสภาพเปนปาเบญจพรรณ และปาดิบแลง
๖.เปนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขานุการสภาฯ

ขออนุญาตสรุปครับ เดิมในเขตปาสงวนปามวกเหล็กทับกวาง แปลงที่ 23
หมู 6 หมู 10 อยูในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติปามวกเหล็กทับกวางแปลงที่
2 ทางกรมอุทยานแหงชาติฯ จะขออนุญาตประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา

16
ทับกวางทั้งหมดนะครับ ในพื้นที่เดิม ซึ่งทานสมาชิกคงจะทราบอยูแลว จะมี
หมู 3 หมูท ี่ 6 หมูท ี่ 10 อยูในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติปามวกเหล็ก –
ทับกวาง แปลงที่ 2 ทางดานนี้ นะครับ ซึ่งแปลงที่หนึ่งอยูฝงโนน ทางกรม
อุทยานแหงชาติฯ ขอใชแผนที่เดิมพื้นที่ทั้งหมดที่อยูในเขตพื้นที่เรา จึงขอใช
เปนเขตหามลาพันธุสัตวปา เนื่องจากไปเจอ ซากกระทิง ในเขตพื้นทีน่ ี้ ก็
ตองมาขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น เพื่อที่จะนํารวบรวมเสนอกรม
ปาไม เพื่อประกาศตอไป ก็เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อทราบครับ
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
ประธานที่ประชุม
นายแกว ทุยะนา
สมาชิกสภาฯ
นายแสน โพธิ์บางหวาย
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
ประธานที่ประชุม
นายธณัท บํารุงราษฎร
สมาชิกสภาฯ
นายแสนโพธิ์ บางหวาย
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
นายธณัท บํารุงราษฎร
สมาชิกสภาฯ
นายแสนโพธิ์ บางหวาย
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
นายณัฐกิตต เทียนอินทร
ประธานที่ประชุม
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
ประธานที่ประชุม

เชิญทานสมาชิกครับ ทานใดจะสอบถามเจาหนาที่ฯ เกี่ยวกับการประกาศ
พื้นที่เปนเขตหามลาสัตวปาทับกวาง เชิญทาน สท.แกว
ผมขอสอบถามเจาหนาที่ฯ วาชาวบานสามารถเขาไปเก็บพืชผักหรือ
เก็บเห็ดในพื้นที่ที่ประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาไดหรือไมครับ จะผิด
กฎหมายหรือไม เพื่อที่จะไดประกาศใหชาวบานทราบ
เรียนทานนายกฯครับ กิจการใดที่ชาวบานเคยทํายังทําไดปกติ เพียงแตหาม
ลาสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครองเทานั้นครับ
มีทานสมาชิกทานใดอยากสอบถาม เชิญครับ ทาน ส.ท.ธนัทฯ ครับ
ผมขอสอบถามเจาหนาที่นะครับ วาพื้นที่หมูที่ 7 ซึ่งมีเขตติดตอกับหมูที่ 6
เลยไปทางเขาพระ หนวยงานใดเปนผูดูแลรับผิดชอบ
เขตรอยตอระหวาง หมูที่ 6 และหมูที่ 7 ทางไปเขาพระนั้น กําลังจะมีการ
จัดตั้งเขตหามลาสัตวปาอีกแหงหนึ่งครับ
ขอฝากทานแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขาไปตรวจสอบบริเวณดังกลาวดวย
ครับ เนื่องจากมีการตัดไมทําลายปาเกือบทุกวัน แตไมมีหนวยงานใดเขาไป
ดูแล
เนื่องจากเรื่องการตัดไมดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม สวน
ของผมเปนกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช ซึ่งไมไดรับผิดชอบใน
พื้นที่สวนนี้ครับ
มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไมครับ ถาไมมี ขอมติที่ประชุม
สมาชิกทานใดเห็นชอบในการประกาศเขตพื้นที่หามลาสัตวปาทับกวาง
ขอใหยกมือขึ้น
มีมติรับรองการประกาศเขตพื้นที่หามลาสัตวปาทับกวาง จํานวน 14 เสียง
เรื่องอื่นๆ
สมาชิกทานใดมีอะไรจะสอบถาม เชิญทาน ส.ท.แกวฯ ครับ
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นายแกว ทุยะนา
สมาชิกสภาฯ

ขอขอบคุณทานประธานที่ประชุมครับ มี 2 เรื่องที่จะสอบถามคณะ
ผูบริหาร 1.เรื่องการวางทอระบายน้ําจากสี่แยกหนองปูถึงบานไทย ผมไมได
ดูแบบแปลนที่ผานสภา ไมทราบวาผูรับเหมาทําเสร็จหรือยัง มอบงานหรือยัง
ตอนนี้มีปญหาเรื่องน้ําไมไหลไปบานไทย มันลงไปตรงคลองเล็ก ฝนตกลงน้ํา
ก็จะทวมดานหลัง ทวมหอนาฬิกาดวย จริงๆตั้งเปาหมายไววา ทําทอตรงนี้
ไมใหน้ําไหลไปหนาโรงเรียน ตองการใหลงคลองใหญบานไทยเทานั้น
ผูรับเหมายังไมไดเชื่อมตอ หรือยังไมไดทําทอพัก ผมไมเขาใจเพราะไมไดดู
แบบ ชาวบานรองเรียนมา ใชงบตั้งหลายลานทําไมเปนแบบนี้ ผมอยากให
ผูบริหารไปเคลียริ่ง เปนทอรับน้ําตรงไรกัปตัน เปนที่สาธารณะ 1.น้ําประปา
อยูตรงไหน 2. ถาน้ํามาแรง น้ําวัดเขามันไหลลงมา ธนาธิปก็ไปแรงมาก ทอ
น้ําเรายาวจากหนาวัดเขามันไปบานไทย มันไหลชาจะทํายังไง ตรงนี้เราทํา
ทอรับน้ําไว เวลาน้ํามาก็ใหไหลไปบานไทย มี 3 จุดที่เราทําที่พักไว บอ
ใหญๆ 3 จุดเชนน้ํามาจากสี่แยกหนองปูไปตรงหวยทับ มันก็ตันตรงนั้น
ตอนนี้น้ําซัดทอแยกออกจากกัน 2 จุดใหญ เราทําอุโมงครับน้ํา 3 ทางไว
ถาใหไปบานไทยทีเดียวไมไปองคการเภสัชหรือไรขาวโพด เราตองทําที่พัก 3
จุดใหญ เพราะเราออกแบบทํารวดเดียวเลยไมไดมีที่รับน้ํา เราทําทอระบาย
น้ําไมตองการใหน้ําไหลไปไหนเลยไปลงคลองบานไทยเทานั้น

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
ประธานที่ประชุม
นายบุญสง แดงประเสริฐ
รองนายกฯ

เชิญทานผูบริหารตอบขอซักถามครับ
เรียนทานประธานที่ประชุม ทานนายกฯและทานสมาชิกครับ คําถามแรก
คือบริเวณสี่แยกหนองปูมีการวางทอจากสี่แยกหนองปูไปลงลํารางแรก จะ
รับน้ําจากสี่แยกหนองปูไปลงลํารางแรก เพราะลํารางมีอยู 2 จุดสวนชวงที่
2 จะเปนการวางทอจากกึ่งกลางสโลปลงมา 2 ดานลงลํารางแรกสวนหนึ่ง
และไปลงที่ขาง ณวพลสวนหนึ่งครับ เพราะมีจุดรับน้ําอยู 2 จุด ถาหากจะ
วางยาว มันจะไปขวางกับลํารางแรก ที่เปนทอลอดอยู สวนจุดที่ 2 สี่แยก
เขามัน ถาทาน ส.ท.จะใหไปทําบอรับน้ําถาเปนบริเวณหนาที่ดินของทาน
ทานจะยอมหรือไม พื้นที่แคนั้นจะไปรับน้ําไดยังไงพื้นที่มีอยูนิดเดียว เพราะ
ตอนนี้ ทางกองชางไปเอาเกาะกลางออกแลว เพื่อเวลาฝนตกน้ําหลากลงมา
จะไดไหลขามไปฝงที่เราวางทอใหมได แลวจุดที่วา เราวางยาวไปลงบานไทย
เลย ทางกองชางก็ไดไปวางทอลอดเพื่อไมใหแนวทอที่วางใหมขวางทางน้ํา
ซึ่งเปนทอทอนยาว ทางกองชางไดดําเนินการไปแลว เพราะวาถาฝนสาดลง
มาแบบนี้มันตองทวม แตก็ทวมอยูพักเดียว เพราะมันมีปญหาฝงที่ทําไวเดิม
บริเวณหนาโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห 1 การวางไมไดวางรับน้ํา
เพราะวางสูงกวาระดับ จึงไมระบายน้ําไปลงบริเวณบานไทยอีกซีกหนึ่งได
ซึ่งทางทานรองประธานสภาฯ ปรึกษากับผมแลว วาที่วางไวเดิมมันใชการ
ไมได วาเราจะมีวิธีแกยังไง คราวนี้ผมก็ไดเรียนปรึกษา ผอ.กองชางไว
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นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
ประธานที่ประชุม
นายแกว ทุยะนา
สมาชิกฯ

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
ประธานที่ประชุม
นายบุญสง แดงประเสริฐ
รองนายกฯ
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
ประธานที่ประชุม

นายบุญสง แดงประเสริฐ
รองนายกฯ

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
ประธานที่ประชุม
นายบุญสง แดงประเสริฐ
รองนายกฯ
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
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เบื้องตนแลววา เราจะมีวิธีแกไขอยางไร ที่วาเปนการวางทอที่น้ําไมไหลลง
ไปตามที่เราตองการ ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณทานผูบริหารครับ เรียนเชิญทาน ส.ท.แกว ครับ
ที่ทานรองประธานสภาฯ พูดคุยกับคณะผูบริหาร ของเกานั้นจบไปแลว
แตที่มันทวมใหมจะทํายังไง ที่ไอ 3 ตัวที่ยังไมไดรับไมเกี่ยวกับหอนาฬิกานะ
ที่ลงมาจากทางดวนนะครับ น้ํามันมาบานบุญเลื่อน มันมี 3 จุดใหญเลย
ทําทอลอดดีแลว แตวาเขาไมอยากใหลงที่เขา ทําไมไมลงอุโมงครับน้ําเลยไป
ลงบานไทย ตามแบบแปลนสี่แยกหนองปูไปถึงบานไทยไมไดเชื่อมตอกัน สุด
แคนั้น ตอนนี้เสร็จแลวใชหรือไม ตรงสี่แยกหนองปูไปบานไทยตอนนี้ยังไม
เชื่อมตอ ยังโลงอยูเลย น้ําไมไหลไปคลองบานไทย
เรียนทาน ส.ท.แกว ครับตรงขางบานแอดตรงสะพานขามคลองตรงนั้นไมได
เชื่อมตอ
มันจะเปนทอลอดอยูชวงหนึ่ง แลวก็อีกชวงหนึ่งจะเปนขางณวพล
เพราะฉะนั้นน้ําจากสี่แยกหนองปู ตรงมาลงที่ทอลอดแรกครับมันไมไดวาง
ตอเนื่องกันไปลงที่ณวพลตลอด
เขาใจละ แสดงวาทานทําสโลป มันจะมี 2 ชวง ทาน ส.ท.แกว คือวาจาก
หนาบานผมไปณวพลที่หนึ่งและลงมาทอลอดแรกที่หนึ่งใชไหมทาน จากสี่
แยกหนองปูลงไปทอลอดตรงนั้น แลวมันจะเขาไปที่สะพานเกา แตชาวบาน
อยากใหเชื่อมตรงนั้นออกไปบานไทยเลย ไมตองไปผานตรงนั้น มันทวม
บานเขาตรงบานเชาดานหลังตึก ทวมออกมาดานหลังโรงเรียนนิคมทับกวาง
สงเคราะห 1 มันจะออกมาตรงนั้นเลย ถาเราตัดใหมันออกณวพลหรือทํา
ทอใหมอีกขางหนึง่ ไปออกบานไทยเลย มันจะไมมาทางโรงเรียนนิคม
ทับกวางสงเคราะห 1 ถามันมาจากบานถ้ําแลวไมเขาทอลอดตรงนั้นมันจะ
มาแรงมาก
ครับๆมันจะเปนสองจุดครับ จุดแรกจะเปนทอลอด สวนอีกจุดหนึ่งจะเปน
สะพานที่ติดกับ หจก.ณวพลเพราะฉะนั้นในการวางทอ การทํางาน เขามี
การถายระดับทุกจุดนะครับที่วางมา ถาอยูๆจะไปจั๊มชวงทอลอดใหไปลง
ณวพลเปนไปไมไดครับ ระดับมันไมไดเลยครับ ถาหากจะทําอยางนั้นตองรื้อ
ใหมทั้งหมด
ความหมายเขาหมายถึงวา เขาใหทําอีกฝงหนึ่งไดมั๊ย ตรงขามบานผมจะมี
คลองเกาอยูแลวใหเขาไปตรงนั้นไดมั๊ย เพื่อไมใหไปทางโนนใหออกทางนี้
ครับๆฝาก ผอ.กองชาง ไปสํารวจดวยนะครับ ขอบคุณมากครับ
เชิญทาน ส.ท.ประสพสุขฯ ครับ
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นายประสพสุข บุดดาพันธ
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นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
ประธานที่ประชุม
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ
นายณัฐกิตต เทียนอินทร
ประธานที่ประชุม
นายประสงค เงินแกว
สมาชิกฯ

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
ประธานที่ประชุม
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ
นายสมพงษ หมอนภักดี
รองนายก
นายสิทธิชัย โกคูณ
หัวหนาฝายสํารวจฯ
นายสมพงษ หมอนภักดี
รองนายกฯ
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
ประธานที่ประชุม
นายธวัชชัย ทองเหลือง
สมาชิกฯ

คือจุดดังกลาวเปนคลองน้ําเดิมซึ่งเปนคลองเล็ก เวลาน้ําหลากลงมาจะไหล
ไมทัน เพราะฉะนั้นในชวงนี้ ผมขอเสนอนะครับวา ใหเขาไปลอกคลองตรง
นั้นกอนไดหรือไม เพราะพื้นที่ตรงนั้นเปนพื้นที่แคบเราสามารถที่จะเขาไป
ลอกคลองตรงนั้นใหมันลึกลงเพื่อบรรเทาไปกอน เพราะวาถาจะแกปญหา
ตองใชเวลา ตองเปนเทศบัญญัติหนา
เชิญทานนายกครับ
ทาน ผอ.กองชางถาวางชวยไปดูใหหนอย หากทําอยางที่ทาน ส.ท.
ประสพสุข ไดก็ใหดําเนินการชั่วคราวกอน ถามีรายละเอียดเพิ่มเติมอยางไร
คอยวากัน
มีสมาชิกทานใดอีกหรือไมครับ เชิญทาน ส.ท.ประสงค เงินแกว ครับ
ผมขออนุญาตนําเรียนใหที่ประชุมไดทราบครับวา หมูที่ 2ตรง บานเลขที่
94/3 บาน นางลัด บัวเปลง เวลาฝนตกน้ําจะไหลเขาบาน ไดรับความ
เดือดรอน ซึ่งผมไดเรียนให กองชาง ไดทราบแลว แตวาทางชาวบาน
ตองการใหเราดําเนินการแกไขทํารางระบายน้ําหรือบรรเทาความเดือดรอน
เนื่องจากวาในวันที่ 5- 8 นี้ จะมีฝนตกหลายพื้นที่ ชาวบานเกรงวาน้ําจะ
เขาบาน อยากใหทางผูบริหารไดไปดําเนินการแกไขบรรเทาชั่วคราว
หมูบานสุขอําพล ไดรับความเดือดรอนประมาณ 10 หลังคาเรือน
เชิญครับ เชิญทานนายกฯ ครับ
รบกวนทานรองสมพงษฯไปดูบริเวณที่ ทาน ส.ท.ประสงคแจงดวยนะครับ
ผมแจงใหชางสิทธิชัยฯ แลว
ผมไดดําเนินการไปทําทอชวงปลายๆ มันมีชวงตนที่เปนทอใยหินขนาด 3
นิ้ว ที่ผมเรียนทานรองสมพงษฯ วาจะตองไปตัด และไปทํารางระบายน้ํา
กลางนะครับ ผมกําลังจะไปดําเนินการประมาณเร็วๆนี้ ภายในอาทิตยนี้นะ
ครับ
เรียนทาน ส.ท.ประสงคฯ ครับ ภายในอาทิตยนี้ครับ
เชิญทาน ส.ท.ธวัชชัยฯครับ
เรื่องของประชาชนในพื้นที่ หมู 6 และหมู 7 ฝากขอขอบพระคุณคณะ
ผูบริหารเทศบาลเมืองทับกวางนําโดย นายกสมหมาย แดงประเสริฐ ที่ได
นํางบประมาณไปเทราดยางถนนเปนที่เรียบรอย และกระผมขอฝากเรื่อง
การตีเสนจราจรนะครับ ถาเปนไปไดอยากใหกําชับผูรับเหมาหากเทเสร็จ
แลวใหตีเสนเปนการเรงดวน เนื่องจากกลางคืนจะมองไมเห็นเลน การสวน
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รถก็จะอันตราย สวนอีกประเด็นหนึ่งผมอยากจะปรึกษา ผูบริหารเทศบาล
และเจาหนาที่เทศบาล เรื่อง พ.ร.บ.การขุดดิน ถมดินในเขตเทศบาล เมือง
ทับกวาง เนื่องจากปจจุบันมีผูรับเหมาที่ทําการถมดิน ในเรื่องของแบบ เรื่อง
ของการถมที่ ระดับที่ดิน หากเรามีสเปคหรือขอที่จะตองพูดคุยกับผูรับเหมา
รึเปลา เนื่องจากปจจุบันเห็นหลายๆที่มีการถมที่ในระดับที่สูง เวลาหนาฝน
ดินมันสไลดลงมาบริเวณถนนแลวน้ําขังที่ถนน จึงอยากฝากผูบริหารแจงผูที่
เกี่ยวของไดดูในเรื่องของกฎหมาย พรบ.ขุดดินถมดิน ไปแจงผูรับเหมา เพื่อ
อนาคตตอไป การถมที่จะไดไมเปนปญหากับชาวบาน ขอขอบคุณครับ
ครับเชิญทานผูบริหารครับ
สําหรับถนนที่ลาดยางไปตอนนี้กองชางไดนัดกับผูรับเหมามาตรวจสอบ
ความหนาและการรับน้ําหนักกอน เพราะวาถาตีเสนไปกอน แลวความหนา
หรือวาคุณภาพไมไดทางผูรับเหมาตองมาเททับอีกครั้งหนึ่ง จะเปนขอเสียถา
ตีเสน ในวันจันทรนี้จะมีการตรวจ ถาหากผานการตรวจสอบแลว จะรีบ
ดําเนินการตีเสนจราจรเพื่อการใชถนนที่ปลอดภัยตอไปครับ และอีกเรื่อง
พรบ.ขุดดินถมดิน ฝากทางทาน ผอ.กองชางใหชวยกันดูแล ขอบคุณมาก
ครับ
เชิญทานตอไปครับ เชิญทาน ส.ท.ประพัฒนฯ ครับ
ผมขอพูดเรื่องขยะนะครับ ตอนนี้หมูที่ 1 กําลังทําโครงการคัดแยกขยะเพื่อ
เปนหมูบานนํารองของตําบลทับกวางเดือนหนึ่งชาวบานจะมาคัดแยกขยะที่
ศาลาศูนยการเรียนรู ที่หมูที่ 1 ในชวงวันเสารแรกของเดือน แลวทาง
เทศบาลไดนํารถเอาขยะที่เราคัดแยกแลว ไปขาย แลวไปแคครั้งสองครั้ง
แลวหายเงียบเปนเพราะอะไร และอยากใหพวกเรานํารองเรื่องคัดแยกขยะ
เราทําชาวบานก็ทํานะครับ แคเดือนละครั้งเปนเพราะอะไร ขอบคุณครับ
เชิญคณะผูบริหารตอบขอซักถามครับ
ฝากรอง กําจัดจัดการเรื่องรถดวยนะครับ เดือนละครั้งไมนามีปญหา และ
อีกเรื่องหนึ่งแจงเพื่อทราบครับ ส.ท.แกว ถนนเสนนั้นเสร็จแลวนะ
เรื่องการคัดแยกขยะเปนเรื่องที่ดีครับ ฝากคณะผูบริหารดวยนะครับ
มีทานใดสอบถามอะไรอีกหรือไมครับ เชิญครับ ถาไมมีขออนุญาตปดการ
ประชุมครับ
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เลิกประชุมเวลา 11.20 น.
( ลงชื่อ )

ผูบันทึกการประชุม

( ลงชื่อ )

ตรวจรายงานการประชุม

(สุทธิกานต ศกุนตนาค)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

(นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ)
ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง

