
        บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 

วันจันทร์ที่ 2  มีนาคม  2563  ตั้งแต่ เวลา 13.30  น.   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  ตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

รายชื่อผูม้าประชมุ 
 

ลำดับท่ี ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 

๑ นายขยัน  เป็งเฟย ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
2 นายประชัน  ทาอินทร ์ เลขานุการสภาฯ 
3 นายศรีธร    บุญจันต๊ะ สท. เขต. 1 
4 นายชลอ     อุปคำ ส.ท. เขต.1 
5 นายสม    ทาเกิด ส.ท. เขต.1 
6 นายเดช  บุญทวี ส.ท. เขต.1 
7 นายอัครเดช   กวีชาญวิเชียร ส.ท. เขต.1 
8 นายประเวท  จินาจันทร ์ ส.ท. เขต.2 
9 นายเสาร์คำ     นันตาล ส.ท. เขต.2 

10 นายถาวร   จินานาง ส.ท. เขต.2 
11 นายสายเพชร  ทาโปปิน ส.ท. เขต.2 
12 นายเอนก   อินมุตโต ส.ท. เขต.2 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
คณะผูบ้ริหารเทศบาลตำบลห้วยทราย 

1 นายวัยศักดิ์ ใจเทพ นายกเทศมนตร ี
2 นายชาคริต   ธิสา รองนายกเทศมนตร ี
3 นายสมพงษ์   กีไสย รองนายกเทศมนตร ี
4 นายอุทัย    ชัยบุญเรือง ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
5 นายสุวัฒน์   อรินแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตร ี

พนักงานเจ้าหนา้ท่ี 
1 นายสันติ     ดาวเวียงกัน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
2 นายกิติศักดิ์   สุวรรณพันธ์ุโสภา นิติรชำนาญการ 
3 นางสาวคนึงนิจ  ดาวเวียงกัน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
4 นางจีระนัน        เป็งเรือน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

 
จำนวนผู้มาประชุม    12  คน    จำนวนผู้เขา้ร่วมการประชุม   9  คน   
    
 
 
 
 
          /เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา   เวลา 13.30 น. 
-เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่
พร้อมแล้ว นายขยัน เป็งเฟย ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี        
พ.ศ.2563 วันจันทร์ ที่ 2  มีนาคม พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

-รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธ
ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณารายงานการประชุม
สภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดแก้ไข ถือว่าสภาฯแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมครับ  

 
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่พิจารณา 
นายขยัน  เป็งเฟย  5.1.กำหนดสมัยสามัญประชุมสภาประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 
(ประธานสภาฯ) 2564 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัย

ประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด และตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัย
ประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถ่ินนำ
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของ   แต่ละปีโดยให้นำความในข้อ ๑๑ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งกระผมจะขอหารือดังนี้ครับ 

    สมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 
    สมัยที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม  ถึง   30  พฤษภาคม  2563 
    สมัยที่สาม ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม     ถึง   30  สิงหาคม    2563 
    สมัยที่สี่   ตั้งแต่วันที่ 1  ธันวาคม     ถึง   30  ธันวาคม    2563 
    สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 
    สมัยแรก    ตั้งแต่วันที่    15  กุมภาพันธ์  ถึง   16  มีนาคม   2564 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่น   
          /ตามระเบียบ... 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้อง ถ่ิน         
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 80 เมื่อประธานสภาท้องถ่ินถามที่ประชุมสภาท้องถ่ินว่า ในเรื่อง  
ที่มีผู้ เสนอนั้นจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบด้วยครับ 

นายขยัน เป็งเฟย  5.2.ขอโอนลดงบประมาณ   (สำนักปลัด)  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร 
(ประธานสภาฯ)  ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์  

งบประมาณ 124,699.-บาท  เชิญ หัวหน้าสำนักปลัด ครับ 
นายสันติ  ดาวเวียงกัน เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน ตามระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2. เรื่อง                  
(หัวหน้าสำนักปลัด) ขอโอนลดงบประมาณ  (สำนักปลัด)   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป                 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
งบประมาณ 124,699.-บาท  ขอโอนลด 50,000.-บาท คงเหลือ 74,699.-
บาท ขอโอนเพ่ิม  (สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด 
ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ก่อนโอนงบประมาณ เหลือ 6,791.-บาท  
หลังโอนเพ่ิม งบประมาณ  56,791.-บาท  

นายขยัน  เป็งเฟย         มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแล้ว กระผม
(ประธานสภาฯ)  จะขอมติครับ 

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบขอโอนลดงบประมาณ (สำนักปลัด) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่า
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ 124,699. -บาท  ขอโอนลด 
50,000.-บาท คงเหลือ 74,699.-บาท ขอโอนเพ่ิม (สำนักปลัด) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
ก่อนโอนงบประมาณ เหลือ 6,791.-บาท  หลังโอนเพ่ิม งบประมาณ  56,791.-
บาท ด้วยโปรดยกมือข้ึน 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอโอนลดงบประมาณ (สำนักปลัด) แผนงาน
บริหารงานทั่ วไป งานบริหารทั่ วไป งบลงทุน หมวดค่าครุ ภัณฑ์  ประเภท                      
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ 124,699. -บาท  ขอโอนลด 
50,000.-บาท คงเหลือ 74,699.-บาท ขอโอนเพ่ิม   (สำนักปลัด) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
ก่อนโอนงบประมาณ เหลือ 6,791.-บาท  หลังโอนเพ่ิม งบประมาณ  56,791.-
บาท ด้วยโปรดยกมือข้ึน 
 -สมาชิกเข้าร่วมประชุม  12   คน 
 -ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
 -เห็นชอบ   11   เสียง 
 -งดออกเสียง     1   เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบขอโอนลดงบประมาณ (สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

 งบประมาณ  124,699.- บาท   ขอโอนลด 50,000.- บาท  คงเหลือ 74,699.- 
              /บาท... 
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บาท ขอโอนเพ่ิม (สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด 
ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ก่อนโอนงบประมาณ เหลือ 6,791.-บาท  
หลังโอนเพ่ิม งบประมาณ  56,791.-บาท ต่อไป ระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
นายขยัน  เป็งเฟย ข้อ   6.1.  การต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   บริษัท   ซ ีพี  เอฟ 
(ประธานสภาฯ) (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “ฟาร์มสันกำแพง” และสรุปแผนการดำเนินงาน               

ปี พ.ศ.2563 เชิญ นิติกร ครับ 
นายกิติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาทุกท่าน  หลังจากทางเทศบาลตำบลหว้ยทราย 
(นิติกรชำนาญการ) ได้รับคำร้องในการต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่หมดในรอบปี 

เพื่อต่อในรอบต่อไป ทางเทศบาลตำบลห้วยทรายได้ออกตรวจสอบสถานประกอบ  
บริษัท  ซี พี  เอฟ  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “ฟาร์มสันกำแพง” เมื่อวันพุธที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา การเข้าไปตรวจสอบทางบริษัท  ซี พี  เอฟฯ ได้มี
การแจ้งผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา และแจ้งแผนการ
ดำเนินการ ปี พ.ศ.2563 ต่อไป เพื่อเป็นการพัฒนาสถานประกอบไม่ให้มีการ             
ก่อเหตุรำคาญ กับผู้ที่อยู่อาศัยโดยบริเวณโดยรอบภายใต้การมีส่วนร่วมที่ได้รับ
ผลกระทบ กระผมขอมอบหมายให้ทางเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นผู้ช้ีแจงต่อ ครับ 

นายขยัน เป็งเฟย เชิญ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวคนึงนิจ ดาวเวียงกัน เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  บริษัท  ซ ี พี เอฟ 
(จพง.สาธารณสุข) (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามที่นิติกรได้ช้ีแจง ไปแล้วนั้น วันนี้เราขอความ

ร่วมมือบริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าช้ีแจงแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเหตุร้องเรียนที่เกิด เราได้มีมติที่ประชุมฯ ที่ผ่านมาเพื่อแจ้งรายงานให้ทาง
สภาเทศบาลรับทราบต่อไป คะ 

นายขยัน เป็งเฟย เชิญ นิติกร ต่อ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายกิติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน  เนื่องด้วย บริษัท ซี พี เอฟ  (ประเทศ 
(นิติกร) ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นสถาน ประกอบกิจการฟาร์มไก่ในพื้นที่ตำบลห้วยทราย 

ซึ่งอยู่เขตรับชอบของเทศบาลตำบลห้วยทราย ที่ได้มาขอใบอนุญาตกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยทราย เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน หมายถึง นายกเทศมนตรีฯ ในการพิจารณาให้อนุญาตในการประกอบ
กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และตั้งแต่ ปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมาได้มีการ
ร้องเรียนมาทางเทศบาลตำบลห้วยทราย บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงมาตลอด เนื่องด้วยปัจจุบันยังมพีี่น้องประชาชน
บางกลุ่ม ได้แจ้งมายังเทศบาลตำบลห้วยทรายว่ายังได้รับผลกระทบอยู่ ทางเทศบาล
ตำบลห้วยทรายจึงได้เข้าไปดูสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เลยเป็น
ที่มาของการเรียนเชิญ ตัวแทนบริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มา
ช้ีแจง  ในวันนี้ ถึงการดำเนินงานในปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ว่าได้มีการดำเนินการ
อย่างไรบาง เพื่อให้เราทราบต่อไป ครับ นอกเหนือจากนั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มี
การสรุปแผนฯ ว่าในปี 2563 ที่จะถึงตอนนี้เราจะมีการดำเนินการยังไรต่อไป ครับ 

             /ขอเรียนเชิญ... 
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 ขอเรียนเชิญทางเจ้าหน้าที่ทาง บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   
ครับ 

นายขยัน เป็งเฟย เชิญ เจ้าหน้าที่ บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ช้ีแจง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายศิริยศ เปียจันทึก เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารทุกทา่น ครับ กระผม นายศิริยศ 
(ตัวแทน บ.ซี พี เอฟฯ) เปียจันทึก เป็นตัวแทน บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วันน้ีกระผม

ขออนุญาตนำเสนอผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา ทาง บริษัท ซี พี  เอฟ   
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมด 12 งาน ในปี พ.ศ.
2562 ที่ผ่านมา ก็จะเป็นงานที่ 12 ดังนี้ ผลการดำเนินงานป้องกันกลิ่น 1. งานดับ
กลิ่นบ่อ 80,000 คิว 2. งานเพิ่มบ่อน้ำเสีย 5,000 คิว 3. งานติดตั้งเครื่องตีน้ำ 
บ่อ 80,000 คิว 4. งานกลบบ่อข้ีไก่ที่ผุดข้ึน 5. งานติดตั้งสแลนกันฝุ่นท้ายและ
บริเวณรั้ว / งานติดตั้งสเปรย์ท้ายพัดลมและคลุมพัดลมทุกตัว 6. งานเทพื้นและทำ
รางรวบรวมน้ำท้ายพัดลม 7. งานปิดคลุมสายพานลำเลียงมูลไก่ออกจากโรงเรือน             
8. งานปิดคลุมบ่อผสมมูลไก่ท้ายโรงเรอืน 9. โรยปูนขาวบริเวณทรายและมูลไกท่ีห่ก
หล่น 10. การปลูกไม้ยืนต้น (ต้นสน ไผ่เลี้ยง) แนวรั้วฟาร์ม 11. งานเพิ่มบ่อน้ำเสีย
เพื่อลดความเข้มข้นของบ่อ 80000 คิว 12. การตรวจวัดและประเมินผล 
(วิทยาศาสตร์) ผมจะนำเสนอตาม Power Point ถ้ามีสมาชิกฯท่านไหนจะสอบถาม
สามารถได้นะครับ ทาง บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอนำเสนอ
แผนการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2562 เท่านี้ครับ (รายละเอียดแนบ) 

นายขยัน เป็งเฟย แนวทางการดำเนินงานต่อไป ขอทราบรายละเอียดด้วย ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายศิริยศ เปียจันทึก เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารทุกท่าน สำหรับแผนการดำเนิน 
(ตัวแทน บ.ซี พี เอฟฯ) งานในปี พ.ศ.2563 มีทั้งหมด 5 ข้อใหญ่ (1)การดำเนินการตรวจวัดค่ามาตรฐาน

สิ่งแวดล้อม ด้านกลิ่นและเสียง ขอรบกวนประสานทางเทศบาล ติดต่อกับหน่วยงาน
ภาครัฐเข้าตรวจ เพื่อเป็นมาตรฐาน รับผิดชอบเป็นธุรการให้ ตรวจวัดค่า กลิ่นและ
เสียง(รอสรุปในที่ประชุม) (2) การดำเนินการลดเสียงดังจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า –
ออกแบบโครงสร้าง –จัดหาผู้รับเหมาต่อรองราคา –จัดทำตามแบบ 2.1.เสียง
ภายในสถานประกอบการที่เกิดจากระบวนการ –สำรวจเครื่องจักรที่เกิดเสียง –
ปรับปรุงเครือ่งจกัรที่ก่อใหเ้กิดเสียงดัง 2.2.เสียงจากขนส่ง –เพิ่มขนาดขนส่งอาหาร
เพื่อลดเที่ยวการขนส่ง (3)การสร้างระบบเปิด บริเวณบ่อกวนมูลไก่ –ออกแบบ
โครงสร้าง –ติดต่อผู้รับเหมา ประมูลราคา –จัดทำโรงเรือนที่ปลดไก่ก่อน(H7,8) 
3.1.การสร้างระบบปิด บริเวณพัดลมท้าย โรงเรือน คงทนถาวร  -ออกแบบ
โครงสร้าง –ติดต่อผู้รับเหมา ประมูลราคา -จัดทำโรงเรือนที่ปลดไก่ก่อน(H7,8) 
(4)เสริมความแข็งแรงของบ่อบำบัด 80,000 คิวและทำสัญลักษณ์/เครื่องหมายใน
การกำหนดปริมาณสูงสุด –ติดต่อผู้รับเหมาต่อรองราคา – จัดทำเสริมคันดินบ่อ 
80000 คิว –ทำสัญลักษณ์/เครื่องหมายกำหนดปริมาณสูงสุด 4.1.หยุดการใช้บ่อ 
80,000 คิว เพื่อบำบัดเพื่อประสิทธิภาพที่ดี – เพิ่มบ่อรองรับน้ำเสีย – เปลี่ยนน้ำ
เสียลงบ่อที่เพิ่มข้ึน – หยุดการใช้น้ำจากบ่อ 80,000 คิว (5) ออกแบบรั้ว 5.1.
ออกแบบรั้วคอนกรีต –จัดทำแผนผังรั้วรอบแนว –ศึกษาก่อนการจัดทำ เพื่อมันใจว่า
สามารถป้องกันกลิ่นได้  รายละเอียดของแผนปี พ.ศ.2563 ครับ 

        /นายขยัน เป็งเฟย... 
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นายขยัน  เป็งเฟย         มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / เชิญ สท.ประเวท จินาจันทร์ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประเวท จินาจันทร์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ขอสอบถาม เรื่องบ่อ 
(สท.เขต.2) บำบัด 80,000 คิว ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านทางกระผมและนายกฯได้มีการลงพื้นที่ไปดูที่

สถานประกอบการตกบ่อบัด 80,000 คิว ไม่ได้มีการเอาน้ำออกก่อน ตอนนี้น้ำยังมี
อยู่หรือเปล่าครับ/แล้วเรือ่งกลิ่นเมื่อวานนี้มีกลิ่นเหมน็มากบา้นหม้อ บ้านสันเข้าแคบ
กลาง เป็นเพราะสาเหตุอะไร  ครับ / แผนฯ ของปี พ.ศ.2563  จะกักน้ำบ่อบำบัด 
80,000 คิว ออกให้หมดก่อนหรือเปล่า ครับ ตกบ่อบำบัด 80,000 คิว มีปัญหา
มาก จะแก้ไขอย่างไร /ถ้าทางบริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน ทำให้ดีที่สุด เรื่องกลิ่น เรื่องฝุ่น เรื่องเสียง จะมีไม่มีใครร้องเรยีน
ได้ครับ ครับ 

นายขยัน  เป็งเฟย         เชิญ ตัวแทน บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(ประธานสภาฯ) 
นายศิริยศ เปียจันทึก เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทกุท่าน สำหรับแผนการดำเนนิ 
(ตัวแทน บ.ซี พี เอฟฯ) ซึ่งตอนนี้ลดลงไป 60 เซนต์ แล้ว ครับ/กระผมได้ไปสำรวจแล้วครับ แต่ตอนที่ผมไป

สำรวจกลิ่นเริ่มจางแล้ว ครับ อาจจะเป็นทิศทางลมที่พัดมา บ่อบำบัด 80,000 คิว 
จะไม่ใช้แล้ว จะใช้บ่อใหม่ครับ มีบ่อที่เสริมอยู่แล้ว มี อยู่ 3 บ่อ รองน้ำกับน้ำได้ 
ครับ 

นายขยัน  เป็งเฟย         มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / เชิญ สท.เสาร์คำ  นันตาล 
(ประธานสภาฯ) 
นายเสาร์คำ  นันตาล เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท ซี พี เอฟ  
(สท.เขต 2) (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทุกท่าน กลิ่นมีปัญหา ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน 

พร้อมกับเสียงดังมาก กระผมขอแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น และเสียง แนวทางของปี 
2563 จะทำยังไงให้ลดเสียง และกลิ่น ด้วยครับ 

นายขยัน  เป็งเฟย         แนวทางการแก้ไข การสร้างกำแพงล้อมรอบจะทำมาในรูปแบบใด ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายศิริยศ เปียจันทึก เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทกุท่าน สำหรับแผนการดำเนนิ 
(ตัวแทน บ.ซี พี เอฟฯ) การสร้างกำแพงล้อมรอบทางบริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้

ทางวิศวกรของบริษัทฯออกแบบอยู่ คือตอนนี้จะทำของด้านที่ผู้ร้องเรียนที่เป็น             
สแลนกรองแสงเก่าอยู่ อาจจะเป็นเมทัลชีลก่อน ครับ 

นายขยัน  เป็งเฟย         เชิญ  นิติกร ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายกิติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท  ซี   พี   เอฟ 
(นิติกร)  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของแนวรั้วที่จะใช้ตอนนี้ดูตามแนวที่ตั้ง               

สแลนกรองแสงสูง เปิดดู Power Point ตรงที่มีสแลนกรองแสงเท่าเสาไฟฟ้า จุดนี้
จะเป็นสไลด์ข้ึนก่อนด้านข้างล้อมรอบสถานประกอบการ จุดที่มีสแลนเท่าเสาไฟฟ้า
จุดน้ีหน้าจะต้องทำก่อน และจุด(บ้านน้องเปีย)ตรงนั้นก็จะทำเนื่องจากเป็นสแลนจะ
ชำรุดได้เร็ว จะมีการเปลี่ยนเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงข้ึน หน้าจะเป็นเมทัลชีล ตามที่
จะออกแบบ ตามที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฝ่ายวิศวกรออกแบบยังไม่แล้วเสร็จ 
ถ้าออกแบบเสร็จแล้ว จะนำมาแจ้งให้กับทางเทศบาลทราบต่อไป ครับ 

        /นายขยัน เป็งเฟย... 
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นายขยัน  เป็งเฟย         มี ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / เชิญ นายกเทศมนตรีฯ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายวัยศักดิ์ ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  และตัวแทนบริษัท  ซี    พี   เอฟ 
(นายกเทศมนตรีฯ)  (ประเทศไทย) อยากให้ข้อคิด เพราะว่าการสร้างกำแพงการติดตั้งสแลนเป็นการ

แก้ไขที่ปลายเหตุ ตามความจริงต้องแก้ไขตรงบ่อบำบัด เครื่องปั่นไฟ ถ้าในเมื่อ ปี 
พ.ศ.2563 ทางบริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีแนวทางการทำ
ระบบห้องเก็บไม่ให้เสียงดังหรือมีเสียงลดลง ถือว่าเป็นเรื่องดี ต่อประชาชนในพื้นที่
ใกล้เคียง มีชาวบ้านร้องเรียนมาว่าไม่ให้ต่อใบอนุญาตกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ ครับ ทุกอย่างที่ทำ และมีข้อกฎหมายได้กำหนดที่มีขึ้น 
นั้นซึ่งมีเหตุรำคาน จะอยู่ก่อนอยู่หลังหรืออยู่พร้อมกัน เราต้องมีอย่างให้มีความสุข 
ถ้าแก้ไขตรงกลิ่นได้ย่ิงดี ครับ การสร้างกำแพงลงทุนสูงพอสมควร การบำบัดกลิ่นถ้า
แก้ไขได้ลงทุนต่ำ การสร้างกำแพงสูงมากเท่าไร ผมเป็นห่วงช่วงฤดูฝน ลม เมทัลชีส
อาจจะเอาไม่อยู่ ครับ ต้องคำนวณให้ดีนะครับ ขนาดสแลนยังไม่สามารถเอาอยู่ครับ 

 ผมอยากเสนอให้ไปแก้ไขที่ต้นเหตุคือตรงบ่อบำบัดน้ำเสีย การต่อใบอนุญาตจะมี
ปัญหาหรือเปล่า จะมีผลต่อเนื่องอะไร ให้แก้ไขตามแบบ ปรับปรุงตามแบบจริง 
แก้ไขจริง ครับ ขอบคุณครับ 

นายขยัน  เป็งเฟย         มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / เชิญ สท.ประเวท จินาจันทร์ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประเวท จินาจันทร์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท  ซี    พี    เอฟ 
(สท.เขต.2)  (ประเทศไทย) บ่อบำบัด 80,000 คิว หยุดใช้บ่อ 80,000 คิว หรือว่าปรับปรุงบ่อ

และจะนำกับมาใช้อยู่ ครับ ตอนนี้ยังปรับปรุงอยู่ใช้หรือเปล่า ครับ/อย่างบ่อบำบัด
ถ้าชาวบ้านอยากได้จะต้องนำรถมาเอาเองหรือทาง บริษัทฯจะมีบริการขนส่งให้
ชาวบ้าน  ครับ 

นายขยัน  เป็งเฟย         เชิญ ตัวแทน บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(ประธานสภาฯ) 
นายศิริยศ เปียจันทึก เรียนประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ   และคณะผู้บริหารทุกท่าน ครับ จะหยุดใช้บ่อ 
(ตัวแทน บ.ซี พี เอฟฯ) บำบัด 80,000 คิวจะนำมาบำบัดก่อนว่าบำบัดดีแล้วจะดีข้ึนไม่ แล้วจะพิจารณา

กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง ครับ/ใช้ครับปรับปรุงอยู่/จะนำพิจารณาอีกครั้งแล้วจะแจ้งให้
ทางเทศบาลฯทราบต่อไป ครับ 

นายขยัน  เป็งเฟย         เชิญ  นิติกร สรุปแนวทางการดำเนินงาน ปี 2563  ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายกิติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท   ซ ี   พี    เอฟ 
(นิติกร) สำหรับบ่อบำบัด 80,000 คิว ขอเพิ่มเติม บ่อ 80,000 คิว เนื่องจากบ่อมีความ

ลึกเกินมาตรฐานไปหน่อยบ่อลึกแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงเลยไม่สามารถบำบัดได้ ดังนั้น
ตามแผนการ ปี พ.ศ.2563 เราจะยุติการใช้บ่อ 80,000 คิว เดือนเมษายน 
2563 พอยุติการใช้ ให้ไปใช้บ่ออื่นแทน บ่อ 80,000 คิว ท้ายที่สุดต้องการ
ปรับปรุงก่อนจะกลับมาใช้อีกครั้งจะต้องมีการวัดระดับอีกครั้งเพราะ บ่อ 80,000 
ลึก จึงทำให้แสงอาทิตย์ส่งไม่ถึง ครับ มาตรฐานต้องส่องแสงถึง ประมาณ 4 เมตร 
ณ ตอนนี้ สำหรับการตรวจวัดค่าทางเทศบาลฯได้ประสานไปยังกรมควบคุมมลพิษ
ไดบ้ริษัทเอกชน ที่จะมาตรวจวัดค่าอยู่ 2 บริษัท ที่จะเข้ามาตรวจค่าทางสิ่งแวดล้อม 
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 ขอนำเรียนให้กับทางบรษัิท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วย ณ ตอนนี้ 
ว่า บริษัทที่ทางเทศบาลฯคัดเลอืกจะเข้ามาตรวจสอบสิง่แวดล้อมก่อน ณ ขณะนี้เป็น
ช่วงต้น หลังจากมีการดำเนินการจะตรวจอีก 1 ครั้ง เป็นช่วงปลาย เพื่อจะได้วัดผล
ว่าก่อนและหลังมีผลพัฒนาข้ึนหรืออย่างไร กระผมขอสรุปเพียงเท่านี้ ครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายขยัน  เป็งเฟย         เชิญ ตัวแทน บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(ประธานสภาฯ) 
นายศิริยศ เปียจันทึก ขอขอบคุณประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ครับ ที่ให้ทาง 
(ตัวแทน บ.ซี พี เอฟฯ) บริษัทซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอแผนพัฒนาปีที่ผ่านมา 

และแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2563 จะแก้ไขปัญหาทุกเรื่องต่อไป ขอบคุณครับ 
นายขยัน เป็งเฟย ข้อ 6.2.แนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวคนึงนิจ ดาวเวียงกัน เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน งานสาธารณสุข 
(จพง.สาธารณสุข) และสิ่งแวดล้อม แนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออก นำเรียนข้อมูลตั้งแต่ เดือน 

ตุลาคม 2562 – ถึง ณ ปัจจุบัน มีคนป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ 3 ราย เป็นหมู่ 3 
จำนวน 2 ราย และหมู่ 1 จำนวน 1 ราย เนื่องจากทางเทศบาลปฏิบัติตาม พรบ.
เทศบาล มีหน้าที่ระงับและควบคุมโรคติดต่อซึ่งเทศบาลจะต้องลงไปพ่นหมอกควัน
เพื่อควบคุมโรคติดต่อโดยคนไข้แต่ละคนจะต้องมีการควบคุมโรค 5 ครั้งต่อคน                  
ซึ่งจะมีระยะเวลาในการควบคุมโรค จะต้องการใช้ควบคุม 5 ครั้ง ปั จจุบัน
สาธารณสุขมีอุปกรณ์ในการควบคุมโรคจะมีเครื่อง ULV จำนวน 1 เครื่อง   และ
เครื่องละอองฝอย จำนวน 2 เครื่อง เนื่องจากเครื่องพ่นละอองฝอยมีอายุการใช้งาน
มามากแล้ว 2 เครื่องที่มีอยู่ตอนนี้ได้นำไปซ่อม พอซ่อมเสร็จสามารถใช้ได้ 1 เครื่อง 
อีก 1 เครื่องไม่สามารถซ่อมได้แล้ว พอซ่อมเสร็จนำไปใช้ก็ไม่สามารถใช้ไม่ได้นานก็
ต้องนำไปซ่อมใหม่ซึ่งอาจจะทำให้เสียงบประมาณในการซ่อมแซม ถ้าสามารถซื้อ
ใหม่ได้ การควบคุมโรคอาจจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพราะสามารถใช้ร่วมกับ
เครื่อง ULV ได ้จึงขอเรียนทางฝ่ายสภาฯ ทราบต่อไป ขอบคุณคะ 

 

นายขยัน  เป็งเฟย หมดระเบียบวาระการประชุม ขอปิดการประชุมครับ 
(ประธานสภาฯ)  
 
เลิกประชุมเวลา เวลา 16.00 น. 
 

…………………………………………………………………………… 
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