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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสีมามงคล 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ปี พ.ศ. 2562 

วันที่  20   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสีมามงคล 

ต าบลกลางดง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
------------------------------ 

ผู้มาประชุม 

  1. นายเสวก  ผิวละออ   ประธานสภาเทศบาลต าบลสีมามงคล 
  2. นายบุญเลิศ  มหาชน   รองประธานเทศบาลต าบลสีมามงคล 
  3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  วงษ์ระหงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสีมามงคล  เขตเลือกตั้งที่ 1     
   4. นายประภาส  อ่ าพันธุ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสีมามงคล  เขตเลือกตั้งที่ 1 
  5. นายสาธิต  พงษ์เดชา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสีมามงคล  เขตเลือกตั้งที่ 1 
  6. นายสุทิน  รักดี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสีมามงคล  เขตเลือกตั้งที่ 1 
  7. นายสมชาย  ศรีนาก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสีมามงคล  เขตเลือกตั้งที่ 2 
   8. นางอมร  ค าเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสีมามงคล  เขตเลือกตั้งที่ 2 

 9. นายทนงศักดิ์  พวงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสีมามงคล  เขตเลือกตั้งที่ 2 
 10. นางสวาส  จงใจกลาง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสีมามงคล  เขตเลือกตั้งที่2 
 11. นายยวน  เพ็ชรพล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสีมามงคล  เขตเลือกตั้งที่ 2  
 12. นางบังอร  รุนดารัตน์   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสีมามงคล 

ผู้ไม่มาประชุม 
- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายวิโรจน ์ ศรีสังข์   นายกเทศมนตรีต าบลสีมามงคล 

   2. นายสัมฤทธิ์  รุนดารัตน์  รองนายกเทศมนตรีต าบลสีมามงคล 
   3. นางพัชรี  ศรีสังข์   รองนายกเทศมนตรีต าบลสีมามงคล  
   4. นายจรัญ  ปรึกษาพรมราช  ที่ปรึกษานากเทศมนตรีต าบลสีมามงคล  
   5. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ส าเนียงใหม่ ปลัดเทศบาลต าบลสีมามงคล 
   6. นายภูวนนท์  ถาวรชูฟุ้ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
   7.นางอัญชลี  จันต๊ะเรือง           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
   8. นายปรมินทร์  แขะตะคุ  นักจัดการงานทั่วไป (จนท.รักษาความสบ)  
   9.  นางสาวละมุล  วาทสิทธิ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(จนท.รักษาความสบ) 
   10. นายปฐมพงศ์  ตันติปิยะพงศ์           ผู้รับมอบอ านาจจากนายพลพจน์  พลเจริญเกียรติ    

  11. นายสุเมธ   พลภักดี    
   12. นายชูแก้ว  เสาร์แก้ว 
   13. นายธนเดช  ทองพนังค์ 
   14. นายธนิต จูมจา 
   15. นายณรงค์ชัย  หายเจริญวนะภูษิต 
   16. นางสาวสุพัทรา  สงวนพันธ์ 
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   17. นางสาวภัสสร   วิลาวรรณ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   18. นางสาวอภิญญา  สิทธิพรมมา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

เริ่มประชุม  เวลา  10.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเสวก  ผิวละออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลสีมามงคลกล่าว
เปิดและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง   ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเสวก  ผิวละออ    1. เทศบาลต าบลสีมามงคลขอเชิญร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วม 
ประธานสภาเทศบาล   กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการกีฬาต้านยาเสพติด  ประจ าปี  

พ.ศ. 2562 (สีมามงคล คัพ ครั้งที่ 19)  ในวันที่  2 มีนาคม  2562  
เวลา 13.00 น.  โดยมีกิจกรรมการเกมการละเล่น  จ านวน  5  
กิจกรรม ประกอบด้วย 

1. กิจกรรมเกมการละเล่น หนูน้อยคลุกฝุ่น 
2. กิจกรรมเกมการละเล่นกินวิบาก 
3. กิจกรรมเกมการละเล่นพ้ืนที่สามัคคี 
4. กิจกรรมเกมการละเล่นชักคะเย่อ 
5. กิจกรรมเกมการละเล่นสายใยสื่อรัก 

2. เทศบาลต าบลสีมามงคลร่วมกับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลสีมามงคล ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการหนู
น้อยยิ้มสวย  ห่างไกลฟันผุ  ในวันที่  6  มีนาคม 2562  เวลา 
08.30 น.  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสีมามงคล
(โรงเรียนเบทาโกรวิทยา)  และวันที่  7 มีนาคม  2562 เวลา 
08.30 น.  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสีมามงคล
(โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์) 

ที่ประชุม    - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายเสวก  ผิวละออ   -  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสีมามงคล  
ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  26

ธันวาคม 2561  ส าหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสีมา
มงคลดังกล่าว  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯได้ตรวจ
รายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  และทางเลขานุการสภา
เทศบาลได้ส่งให้ท่านสมาชิกฯ  ได้พิจารณาตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว 
มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไร  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม    - ไม่มีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
นายเสวก   ผิวละออ   - ถ้าไม่มีสมาชิกฯ  ท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ผมขอมติที่
ประธานสภาเทศบาล           ประชุมว่า ผู้ใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
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ต าบลสีมามงคล  สมัยวิสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2561  
เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2561  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม    -  เห็นชอบ 10  เสียง  
-  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  
- งดออกเสียง    1  คน 

นายเสวก  ผิวละออ   - เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล    

ระเบียบวาระท่ี  3               เรื่อง  กระทู้ถาม 
     -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 การขอความเห็นชอบขออนุญาตปล่อยน้ าทิ้งออกสู่ล าราง
สาธารณะของ บริษัท เอบิโก้  แดรี่ ฟาร์ม จ ากัด 

นายเสวก  ผิวละออ   - ระเบียบวาระท่ี   5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ (5.1) เป็นญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   เรื่อง การขอความเห็นชอบขออนุญาตปล่อย           

น้ าทิ้งออกสู่ล ารางสาธารณะของ บริษัท เอบิโก้  แดรี่ ฟาร์ม จ ากัด            
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ฯ   ครับ 

นายวิโรจน์  ศรีสังข์    - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  และสมาชิกฯ  ทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี      เรื่อง  การขอความเห็นชอบขออนุญาตปล่อยน้ าทิ้งออกสู่ล าราง 
     สาธารณะของ บริษัท เอบิโก้  แดรี่ ฟาร์ม จ ากัด 

สืบเนื่องจากบริษัท  เอบิโก  แดรี่ ฟาร์ม  จ ากัด ซึ่งเป็น
โรงงานประกอบกิจการ  ผลิตภัณฑ์น้ านมดื่มจากนมสด  เครื่องดื่ม 
(โกโก้) และน้ าผลไม้  ตั้งอยู่ เลขที่ 333  หมู่ที่  5   ต าบลกลางดง  
อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ยื่นขอยกเลิกเง่ือนไข
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  ทะเบียนโรงงานเลขที่  
3-5(1)-1/28 นม  ข้อ 1.1 ห้ามระบายน้ าทิ้งออกนอกบริเวณ
โรงงาน ต่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือขอ
ระบายน้ าทิ้งสู่ล ารางสาธารณะ   ซึ่งส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมาได้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นพบว่า ขาดเอกสารที่ใช้
ประกอบการพิจารณาที่เก่ียวกับรายงานสภาพแหล่งรองรับน้ าทิ้ง 
ที่ระบายออกนอกบริเวณโรงงานและรูปภาพที่แสดงให้เห็นว่า
โรงงานไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมหนังสือให้ระบายน้ า
ทิ้งจากเจ้าของสถานที่(หนังสืออนุญาตให้ระบายน้ าลงรางของ 
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กรมทางหลวง, หนังสือขอความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ถ้ามี))  
 ส าหรับเทศบาลต าบลสีมามงคลมีพ้ืนที่ล ารางสาธารณะที่
รองรับการระบายน้ าทิ้งจากบริษัท  เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จ ากัด  
อยู่ 2 แห่ง  คือ อ่างเก็บน้ าป่าเสียด ซึ่งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 5  บ้าน
ปางแจ้ง  และอ่างเก็บน้ ามอตาทา อยู่บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านปาง
อโศก  ที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ าทั้ง 2 แห่ง  และ
บริษัท ฯ  ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงก านันต าบลกลางดง
เพ่ือจัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ผู้น าท้องถิ่น  เกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการปล่อยน้ าทิ้งของบริษัท  โดยได้มีการจัดประชุม
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านปางอโศก 
หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก  และวันที่  18   ธันวาคม  2561 ณ ศาลา
ประชาคมบ้านปางแจ้ง  หมู่ที่  5 บ้านปางแจ้ง  โดยมติที่ประชุมทั้ง 
2 ครั้ง สรุปได้ว่า อนุญาตให้บริษัทฯให้ปล่อยน้ าทิ้ง(คุณภาพน้ าทั้ง
จะต้องได้มาตรฐานตามกฎหมาย) สู่ล ารางสาธารณะได้   และหาก
คุณภาพน้ าทิ้งไม่ได้มาตรฐานจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ า
ใหม ่
 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุญาตปล่อยน้ า
ทิ้งออกสู่ล ารางสาธารณะของ บริษัท เอบิโก้  แดรี่ ฟาร์ม จ ากัด  

นายเสวก  ผิวละออ                      -  นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติฯ  ให้สมาชิก  รับทราบแล้ว  
ประธานสภาเทศบาล   ก่อนที่สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา ทางสภาเทศบาลต าบลสีมา 

มงคลได้เชิญตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือจะได้ชี้แจง
หรือตอบขอซักถามจากสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาใน เรื่องนี้   ดังนั้น จึงขอเชิญตัวแทนบริษัทฯ 
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตปล่อยน้ าทิ้ งออก                        
สู่ล ารางสาธารณะของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ  ขอเชิญ 

นายธณเดช ทองพนังค์  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  
ตัวแทนบริษัทฯ    นายกเทศมนตรี และทุกท่านในที่ประชุม 
     บริษัท  เอบิโก้  แดรี่ ฟาร์ม  จ ากัด  มีความยินดีน าเสนอข้อมูล 
     เกี่ยวกับการขออนุญาตปล่อยน้ าทิ้งสู่ล ารางสาธารณะ  ให้สมาชิก 
     สภาเทศบาลต าบลสีมามงคลทุกท่านพิจารณา  ในการนี้ทางบริษัท 

ได้มีบุคลากรหลายท่านที่มาน าเสนอข้อมูลในครั้งนี้   
กระผม  นายธณเดช ทองพนังค์  เป็นผู้จัดการฝ่ายส านักงาน  ดูแล
ด้านสิ่งแวดล้อม   ส าหรับท่านอ่ืนขอให้แนะน าตัวให้กับที่ประชุม
รู้จัก ขอเชิญ 
นายชูศักดิ์   แสงแก้ว     ต าแหน่ง  ผู้จัดการอาวุโส ดูแลด้าน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
นายสุเมธ  พลภักดี   ต าแหน่ง  รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ 
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นายธนิต  จูมจา    ต าแหน่งวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
นายณรงค์ชัย   หาญเจริญวนะภูษิต  ต าแหน่ ง ผู้จัดการฝ่าย
แผนกธธุรการ 
นางสาวสุพัทรา  สงวนพันธ์ ต าแหน่ง 
 ก่อนอ่ืนเริ่มจากที่บริษัทฯเคยได้ยื่นเรื่องขออนุญาตปล่อย
น้ าทิ้งของโรงงาน เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2549 ต่อสภาเทศบาล
ต าบลสีมามงคล แล้วครั้งหนึ่ง  และน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิต
ของบริษัท  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์  และกระบวนการผลิต  
ณ  เวลานั้น  ปริมาณน้ าที่ใช้ยังไม่เยอะมาก จึงท าให้การบริหาร
จัดการภายในได้ดี  เนื่องจากระยะหลังจากนี้  อัตราก าลังการผลิต
ได้มีมากขึ้น  ปริมาณน้ าที่จะใช้ก็ต้องมีประมาณเพ่ิมมากขึ้น  
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นความสามารถของบ่อส าหรับกักเก็บ
น้ า   ด้วยข้อก าหนดของการออกแบบในครั้งนี้  ส าหรับปริมาณการ
ผลิตและปริมาณน้ าทิ้ง ทางบริษัทได้จัดฐานข้อมูลน าเสนอตาม
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 
โดยจะเห็นว่าปริมาณใช้น้ าจะอยู่ประมาร 324 คิว/วัน  แต่ใน
ปัจจุบันปริมาณน้ าเข้าจะอยู่ปริมาณ400 กว่าคิว เพราะฉะนั้นจะ
เกิดภาวะน้ าล้นแล้ว และหากมีฝนตกหนักๆมันจะเอ่อล้น  รอบ
บริเวณโรงงาน   

      และส าหรับผลิตภัณฑ์ในโรงงานจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 
     พร้อมดื่ม  เช่น ผลิตภัณฑ์นม ขนาด200ml/400ml/800ml/2l/5l  

และผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้  ขนาดบรรจุ  300 ml/1l  ซึ่งผลิตภัณฑ์
พวกนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทรับผลิต 

ส าห รั บ ห น่ ว ย งาน ที่ ดู แ ล แล ะค วบ คุ ม เร าอ ยู่  จ ะ
ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมอนามัยรวมถึงเทศบาล
ต าบลสีมามงคล  และยังมีอีกส่วนหนึ่งจะเป็นในรูปแบบเชิงการค้า
จะเป็นหน่วยงานในระบบคุณภาพที่ควบคุม  เช่น ระบบISO GMP  
SGS  รวมทั้งหลัก TNP ขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดให้บริษัทหน่วยงาน
จะต้องปฏิบัติ   เช่น เรื่อง บุคลากร  สุขาภิบาลโรงงาน การ
อุตสาหกรรม   

ด้านที่ 1เรื่องจริยธรรมในการด าเนินการทางธุรกิจ เช่น 
แรงงาน กฎหมายแรงงาน 

ด้านที่ 2  ด้านความปลอดภัย 
ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านที่ 4 ความโปร่งใสในการงาน 

      นอกกจากนี้ทางบริษัทได้มีบุคลากรที่รับผิดชอบผ่านการ 
     ขึ้นทะเบียน แล้วจ านวน 2 ท่าน  ประกอบด้วย นายธนเดช   

ทองพนังค์และนางสาวเนทิยา  สนิทกลาง   



-6- 
 

และในส่วนปริมาณการผลิตและปริมาณน้ าทิ้งของโรงงาน 
ปริมาณน้ าใช้ต่อเดือนใช้ค่าสัมประสิทธิ์  ตามเกณฑ์กฎหมาย
ก าหนด= 5.7คิวน้ า ต่อ 1 ตันผลิตภัณฑ์   ปริมาณน้ าทิ้งต่อเดือนใช้
ค่าสัมประสิทธิ์ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด = 2.5 คิวน้ า ต่อ 1 
ตันผลิตภัณฑ์  ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วปริมาณน้ าทิ้งต่อวันจะอยู่ที่ 413 
คิว  ซึ่งหากจะจ าแนกเพ่ือการจัดการน้ าโดยรวม  สมารถจ าแนก
การใช้น้ าโดยรวม  ก็คือ  ปริมาณน้ าเข้าสู่กระบวนการผลิต ต่อ
เดือน  27,324 คิว  จ าแนกสัดส่วนการใช้  ดังนี้ 

- ให้เป็นผลติภัณฑ์ร้อยละ  30 คิดต่อเดือน  8,197 คิว 
- ใช้เป็นสาธารณูปโภคภายในร้อยละ 6.67   คิดต่อ 

    เดือน 1,823 คิว 
- ใช้ในการผลิตพลังงาน ร้อยละ 20 คิดต่อเดือน 5 

    465 คิว 
รวมการใช้ประโยชน์ร้อยละ 56.67  คิดต่อเดือน  

                                                  14,923 คิว 
   ที่เหลือจะเป็นน้ าที่ต้องเข้าสู่กระบวนการบ าบัดจ านวน ร้อยละ 

43.33  คิดต่อเดือน 12,401 คิว  หรือคิดต่อวัน เท่ากับ 413 คิว 
และแหล่งที่มาของน้ าทิ้งปัจจุบัน จะประกอบด้วย 

1. น้ าหล่อเย้นของปั๊มต่างๆ(ปะเกน็,วงแหวน) 
2. น้ าหล่อเย็นระบบปิดผนึก  กล่องบรรจุนม 
3. น้ าล้างมือ  ล้างพ้ืน  ภายในโรงงาน 
4. น้ าล้างกรอง  เครื่องกรอง 
5. น้ าล้างอุปกรณเ์ครื่องจักร 
6. น้ าล้างท าความสะอาดท่อนม 
7. น้ าใช้ในห้องน้ า(ผ่านบ่อเกรอะ) 

การบ าบัดน้ าเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่ล ารางสาธารณะทางบริษัทได้
ออกแบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย   จะใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยบ่อปรับ
เสถียร  โดยมีปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นสูงสุดเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน  มีค่าความสกปรกในรูป BOD เท่ากับ 2,000 มิลลิกรัม
ต่อลิตร  บ่อบ าบัดน้ าทิ้ง มีจ านวน  6  บ่อ ขนาดปริมาตรของบ่อ
บ าบัดบรรจุกักเก็บน้ าทิ้งแต่ละบ่อ ดังนี้ 
 บ่อดักไขมัน  ขนาด 8x15x2.7 เมตร  บรรจุได้ 352 คิว  
ระยะพักน้ า 7.7 ชั่วโมง ท าหน้าที่แยกไขมัน  และน้ ามันออกจาก
น้ าเสีย  โดยอาศัยหลักที่ว่าไขมันและน้ ามันมีน้ าหนักเบากว่าน้ า  
จะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบน  และแยกตัวออกจากน้ า  ไขมันและน้ ามัน
ลอยอยู่บนผิวน้ า  จะถูกตักออกไปจ ากัดโดยการฝังกลบ  ส่วนน้ า
เสียจะไหลไปยังบ่อท่ี บ าบัดที่ 1 
 บ่อบ าบัดที่  1  ขนาด 47.4x132x3.2  เมตร  บรรจุได้ 
20,080  คิว  กักเก็บไว้ 20 วัน  น้ าเสียที่ไหลมายังบ่อนี้จะถูกลด
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ความสกปรกที่วัดในรูป BOD 5 โดยแบคทีเรียชนิดไม่ใช้ออกซิเจน  
ซ่ึงจะท างานได้ดีในสภาพไร้อากาศ  จึงออกแบบบ่อให้มีความลึก
อย่างน้อย  3.0  เมตร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
แบคทีเรียดีที่สุด 
 บ่อบ าบัดที่  2  ขนาด 49.4x94.4x2  เมตร  บรรจุได้ 
9,326  คิว กักเก็บได้ 9.3 วัน  เป็นบ่อรองรับน้ าเสียที่ได้รับการ
บ าบัดมาจากบ่อที่ 1 ซึ่งบ่อนี้จะย่อยสลาย BOD ที่ยังคงเหลืออยู่  
โดยแบคทีเรียที่ไม่ต้องการออกซิเจน  แบคทีเรียต้องการออกซิเจน  
และแบคทีเรียที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งในสภาพที่มีและไม่มี
ออกซิเจน   
 ดังนั้น  ในบ่อนี้จะมีการย่อยสลายโดยธรรมชาติ  
 บ่อบ าบัดที่  3  ขนาด 39.4x77.4x1.5  เมตร  บรรจุได้  
4,574  คิว   กักเก็บได้ 4.6 วัน 
 บ่อบ าบัดที่ 4ขนาด  78x192x1 เมตร  บรรจุได้ 14,976 
คิว  กักเกบ็ได้ 15 วัน   

      บ่อบ าบัดท่ี 5  ขนาด 60x176x1 เมตร  บรรจุได้ 10,560  
     คิว กักเก็บได้ 10.5 วัน  

รวมบรรจุทั้งสิ้น 29,518 คิว  ส าหรับใน บ่อที่ 5  จะมี
กังหันปรับอากาศ  รวมทั้งมีการปล่อยปลา ซึ่งเป็นดัชนีการชี้วัดถึง
ความสะอาดและน้ าได้มาตรฐานสิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้  
 ทางบริษัทได้ให้ความส าคัญกับน้ าซึ่งเป็นปัจจัยหลักของ
โรงงานที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของโรงงาน  จึงได้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของน้ าทั้งในโรงงาน  อ่างเก็บน้ าป่าเสียด  อ่างเก็บน้ า            
มอตาทา  ซึ่งเป็นล ารางสาธารณะที่หากมีการปล่อยน้ าทิ้งลงไปจะ
เป็นที่รองรับน้ าดังกล่าว โดยผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าทั้ง  3  
แห่ง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่มีสิ่งเจือปนในน้ าที่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสิ่งมีชีวิต 
      จากที่ได้น าเสนอมา การประกอบการของโรงงานในอนาคต  
มีอัตราก าลังการผลิตเพ่ิมมากขึ้น  ปริมาณน้ าทิ้งก็จะเพ่ิมมากขึ้น  
การรองรับของบ่อบ าบัดของบริษัทจะสามารถรองรับกับปริมาณน้ า
ทิ้งที่ เพ่ิมขึ้นได้อย่างแน่นอน  จึงจ าเป็นต้องปล่อยน้ าสู่ล าราง
สาธารณะ  โดยน้ าที่ปล่อยสู่ล ารางสาธารณะจะต้องได้มาตรฐาน  
หากไม่มีเหตุเกิดขึ้น  เช่น  มีข้อร้องเรียน  เกี่ยวกับปล่อยน้ าทิ้งของ
โรงงาน  ทางบริษัทยินดีเข้าร่วมตรวจสอบหาข้อเท็จจริง  หรือให้
หน่วยงานอ่ืนเข้าตรวจสอบภายในบริษัทได้  จากเหตุผลดังกล่าวที่
กล่าวมา  ทางบริษัทจึงได้ยื่นเรื่องให้สภาเทศบาลต าบลสีมามงคล
พิจารณาให้อนุญาตปล่อยน้ าทิ้งสู่ล ารางสาธารณะ  และหากท่าน
สมาชิก หรือคณะผู้บริหารมีข้อสงสัย  ขอเชิญสอบถามครับ 
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นายเสวก  ผิวละออ   - เมื่อตัวแทนบริษัทฯได้น าเสนอหลักการและเหตุผลในการขอ
ประธานสภาเทศบาล   อนุญาตปล่อยน้ าทิ้งสู่ล ารางสาธารณะแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มหรือไม่  ถ้ามี  ขอเชิญ 
นายสมชาย  ศรีนาก   - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  
ส.ท. เขตเลือกตั้งที่ 2   ทุกท่าน 

ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับน้ าทิ้งใช้วันและ 400กว่าคิว ซึ่งบ่อเก็บ
น้ าไดเ้พียง 360คิว  และบ่อบ าบัดน้ าเสียมี 6 บ่อ  ซึ่งดูจากรูปบ่อ
ของบ่อบ าบัดและหากเป็นการระบายหากมีการต่อตรงระหว่างบ่อ
ไขมันจะมีการไหลไปกับน้ าทั้ง 6 บ่อ  เพราะดูจากรูปที่น าเสนอจะ
เห็นได้ว่าบ่อไม่สมดุลกัน  และก่อนใช้งานมีน้ าดีใส่ไว้ก่อนหรือไม่
เพ่ือที่จะได้ให้น้ าดีดันน้ าเสียออกไป ขอบคุณครับ 

นายชูศักดิ์   แสงแก้ว        ขออนุญาตตอบค าถาม คือ ระบบบ่อบ าบัดของบริษัท  จ านวน
ตัวแทนบริษัท    6 บ่อ  โดยบ่อแรกจะมีการปล่อยน้ าเข้าไปเพื่อจะดันไขมันให้ลอย 
     ขึ้นมาแล้วจะท าการตักไขมันออก และท าการฝังกลบ  และน้ าจะมี 
     การไหลไปยังบ่อที่1-5 โดยในแต่ละบ่อจะมีแบคทีเรียที่อาศัย 
     ออกซิเจนและแบคทีเรียที่ไม่อาศัยออกซิเจนในกระบวนการบ าบัด 
      จากข้อสงสัยที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม ทางบริษัทได้ 
     ออกแบบบ่อบ าบัดตามหลักของกฎหมาย และได้มีการปล่อยน้ าดี 
     เข้าไปในกระบวนการด้วย  และหากท่านสมาชิกต้องการที่จะเข้า 
     ไปดูกระบวนการบ าบัดน้ าของบริษัท  ทางบริษัทยินดีต้อนรับ 
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  วงษ์ระหงษ์  ขออนุญาตสอบถามข้อมูล ที่ทางบริษัทได้กล่าวว่าในบ่อบ าบัดที่ 5  
ส.ท. เขตเลือกตั้งที่ 1   ได้มีการปล่อยปลาลงไปเพื่อเป็นตัวชี้วัดถึงมาตรฐานของน้ าที่ 
     สิ่งมีชีวิตอยู่ได้  ไม่ทราบปลาที่ปล่อยจะเป็นปลาจ าพวกไหน   

มีเกล็ดหรือไม่มีเกล็ด  เพราะปลาบางชนิดสามารถอยู่ในน้ าได้ใน 
สภาพที่ยังไม่ได้มาตรฐาน 

นายธณเดช ทองพนังค์  - ส าหรับปลาที่ทางบริษัทปล่อยลงไปจะเป็นพวกปลานิล 
ตัวแทนบริษัท    นอกจากปลาแล้วยังมีนกที่มาอาศัยอยู่บริเวณบ่อบ าบัด  

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดได้อย่างดี 
นายวิโรจน์   ศรีสังข ์   - ขอสอบถาม  หากในอนาคตมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับน้ าบริเวณอ่าง
นายกเทศมนตรี    เก็บน้ าป่าเสียด อ่างเก็บน้ ามอตาทา แล้วทางบริษัทจะมีแนวทาง 
     ในการแก้ไขอย่างไร  เพราะมีบางบริษัทมีการปฏิเสธโดยบอกว่า 
     ไม่ใช่น้ าทิ้งที่มาจากโรงงานของเขา 
นายสุเมธ  พลภักดี      - ส าหรับประเด็นที่ท่านนายกเทศมนตรีได้สอบถาม  ถ้าหากเกิดใน
ตัวแทนบริษัท    กรณีนี้  ทางบริษัทจะไม่กล่าวหาหน่วยงานไหน  แต่บริษัทจะกับมา 
     ย้อนดเูส้นทางของน้ าว่าเกิดขึ้นที่ไหน และพร้อมที่จะรับผิดชอบเข้า 
     ร่วมตรวจสอบ เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
นายเสวก  ผิวละออ   - ขอสอบถาม ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมทั้ง 2 ครั้ง ที่
ประธานสภาเทศบาล   บริษัทฯได้เข้าไปชี้แจ้ง  ได้มีประเด็นหนึ่งที่ว่าบริษัทจะปล่อยน้ า 
     ทางร่องระบายน้ าหรือท่อระบายน้ าของบริษัท จึงขอสอบถาม 
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เพ่ือความชัดเจน 
นายสุเมธ  พลภักดี      ส าหรับหากทางบริษัทฯได้รับอนุญาตให้ปล่อยน้ าทิ้งแล้ว การปล่อย
ตัวแทนบริษัท    น้ าทิ้งจะปล่อยทางท่อระบายน้ าของบริษัทที่ได้วางท่อไว้แล้ว ไม่ได้ 
     ปล่อยทางร่องระบายน้ าแน่นอน 
นายบุญเลิศ   มหาชน     - จากที่ได้ฟังทางบริษัทน าเสนอ  ยังไม่ได้เห็นถึงการมีส่วนร่วมต่อ
ส.ท. เขตเลือกตั้งที่ 2   ชุมชุน เลย ไม่ทราบว่าทางบริษัทได้มีนโยบายการดูแล หรือเข้า 
     ร่วมกับชุมชนหรือไม่ 
นายสุเมธ  พลภักดี      ส าหรับการมีส่วนร่วมกับชุมชนทางบริษัทได้เข้ารว่มอย่างต่อเนื่อง  
ตัวแทนบริษัท    โดยเฉพาะ  ม.5 บ้านปางแจ้ง  และ ม.1  บ้านปางอโศก  รวมทั้ง 
     หน่วยงานเทศบาลต าบลสีมามงคลที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้การ 
     สนับสนุนงบประมาณ และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
นายบุญเลิศ  มหาชน   เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้  ทางบริษัทได้ชี้แจงเพียงเอกสาร 
ส.ท. เขตเลือกตั้งที่ 2   เท่านั้น  จึงท าให้ไม่สามารถมองภาพของบ่อดักไขมัน  และระบบ 
     บริหารจัดการเกี่ยวกับน้ าที่จะปล่อยออกมา  ดังนั้น  จึงขอเสนอให้ 

สมาชิกทุกท่านเข้าไปตรวจบริษัท เอบิโก้  แดรี่ ฟาร์ม จ ากัด ก่อน 
ที่จะลงมติ 

นายเสวก  ผิวละออ   -  ตามท่ีท่านบญุเลิศ  มหาชน  สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่  
ประธานสภาเทศบาล    2  ได้เสนอให้มีการเข้าไปตรวจบริษัท เอบิโก้  แดรี่ ฟาร์ม จ ากัด  
     ก่อน ที่จะลงมติในเรื่องนี้  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอ 
     เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม        - ไม่มี 
 
นายเสวก  ผิวละออ      - เมื่อที่ประชุม ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน จึงขอให้สอบ 
ประธานสภาเทศบาล   ถามที่ประชุมว่า เห็นชอบให้เข้าตรวจสอบบริษัทฯก่อนที่จะลง 
     มติอนุญาตให้ปล่อยน้ าทิ้งก่อน หรือไม่ โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม    -  เห็นชอบ 10  เสียง  

-  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  
- งดออกเสียง  1 คน 
 

นายเสวก  ผิวละออ   -  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีการเข้าไปตรวจระบบบ่อบ าบัด 
ประธานสภาเทศบาล น้ าเสียของ บริษัท  เอบิโก้  แดรี่ ฟาร์ม จ ากัด ก่อนที่จะลงมติ  

ส าหรับการจะเข้าตรวจสอบวันไหนจะให้ฝ่ายเลขานุการสภา
เทศบาลฯเป็นผู้แจ้งให้บริษัททราบ  

 5.2  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  จ านวนเงิน  24,800 บาท   
เพื่อจ่ายให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ  จ านวน  4  คน   
ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการ  หรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  
เพิ่มเติม   
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นายเสวก  ผิวละออ   ระเบียบวาระท่ี 5.2  เป็นญัตติที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ 
ประธานสภาเทศบาล   ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  จ านวนเงิน  24,800 บาท   เพ่ือจ่ายให้ 
     ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ  จ านวน  4 ราย   ตามโครงการ 

สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ  หรือ
ทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  เพ่ิมเติม  ขอเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายวิโรจน์  ศรีสังข์    - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  และสมาชิกฯ  ทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี      เรื่อง  การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  จ านวนเงิน  24,800 บาท  

เพ่ือจ่ายให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ  จ านวน  4  คน   ตาม
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ  
หรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  เพ่ิมเติม   
 เนื่ อ งจาก เทศบาลต าบลสี มามงคล  ได้ รับ จั ดสรร
งบประมาณ  จ านวน  299,200 บาท เพ่ือจ่ายให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย
ยังชีพผู้พิการ  จ านวน  42  คน   ตามโครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการ  หรือทุพพลภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  เพ่ิมเติม  ซึ่งเทศบาลต าบลสีมา
มงคล  ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ               
ผู้พิการที่ได้รับจัดสรรแล้ว จ านวน 38 คน จ านวนเงิน 274,400
บาท   เมื่อวันที่  28  กันยายน  2561  โดยใช้แนวทางการเบิกจ่าย
ตามข้อ  3   ของหนั งสื อกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่ น                 
ด่วนที่สุด ที่มท 0810.6/ 3064  ลงวันที่ 28  กันยายน  2561 
         และยังไมไ่ด้ด าเนินการเบิกจ่าย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  จ านวน  4 คน  จ านวนเงิน  24,800 บาท    ประกอบด้วย 
       1. นางดาหวัน  ธาตุจันทร์  เสียชีวิตวันที่  1 กรกฎาคม  
2560ได้รับจัดสรรจ านวน  10 เดือน  เป็นเงิน  8,000 บาท  
       2. นายบุญมา  ทับโคกสูง  เสียชีวิตเมื่อวันที่  26 ตุลาคม 
2559  ได้รับจัดสรรจ านวน 10 เดือน  เป็นเงิน  8,000 บาท  
       3. นางสาววิภา  เฉกแสงทอง  เสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 มกราคม 
2559  ได้รับจัดสรรจ านวน 4 เดือน เป็นเงิน 3,200  บาท 
       4. นายประสาน  กองโคกสูง  เสียชีวิต เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2560 ได้รับจัดสรรจ านวน 7เดือน เป็นเงิน 5,600 บาท 

เนื่องจากผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการเสียชีวิต  เทศบาล
จะต้องด าเนินการพิสูจน์สิทธิความเป็นทายาทโดยธรรมทีจ่ะได้รับ
เงินแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ก่อน ที่จะท าการ
เบิกจ่ายได้     จึงท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561   และเงินจ านวน 24,800 บาท ได้ตกเป็นเงินสะสม
ของเทศบาลเรียบร้อยแล้ว     
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ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.6/ ว 3064  ลงวันที่ 28  กันยายน 2561 ข้อ 4 ความว่า 
“กรณีไม่ได้ประมาณการรายรับไว้และไม่สามารถตราข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้ทันเมื่อปีงบประมาณ   
เงินที่ได้รับจัดสรรจะตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีสิทธิได้รับ
เบี้ยความพิการ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอท าข้อตกลง
กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือ ขอใช้จ่ายเงินสะสมไปจ่ายเบี้ยความ
พิการตามที่ได้รับจัดสรร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ 
89”    

ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น              
ที่ มท 0808.2/ว 218  ลงวันที่ 17 มกราคม 2562  เรื่อง แจ้ง
แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ  หรือ             
ทุพพลภาพ  ประจ าปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม    ซึ่งได้แจ้งว่า ตาม
นัยส าคัญของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.6/ ว 3064  ลงวันที่ 28  กันยายน 2561 มีเจตนารมณ์
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท าความตกลงกับผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพื่อน าเงินสะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการที่ได้รับจัดสรร  โดย
ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   และที่แก้ไขเพ่ิม  
ข้อ 4 ก าหนดว่า  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบได้ ให้ขอท าความตกลงกับปลัดกระทรวง
มหาดไทยก่อนปฏิบัติ(ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบอ านาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน)   

ปัจจุบัน  เทศบาลต าบลสีมามงคลมีเงินสะสม  ณ  วันที่ 
31 มกราคม  2562  จ านวน 16,837,676.74  บาท  สามารถ
น าไปใช้ได้  จ านวน 12,149,465.07  บาท 

 ดังนั้น  เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการเพ่ือจ่ายให้
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการที่เสียชีวิต  จ านวน  4  คน   
ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการ  หรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  เพ่ิมเติม 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ  จึงขอเสนอญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสม  
จ านวน 24,800 บาท เพื่อจ่ายให้ผู้มีสิทธิ ซึ่งเมื่อสภาเทศบาลต าบล
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สีมามงคลได้อนุมัติแล้ว  จะได้จัดท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อขอท าความตกลงในการยกเว้นระเบียบ ต่อไป 

นายเสวก  ผิวละออ   - ขอเชิญเลขานุการสภาฯแจ้งระเบียบข้อกฎหมายที่ใช้ในการ 
ประธานสภาเทศบาล   พิจารณาในการอนุมัติใช้ใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้  ขอเชิญ  
 
นางบังอร  รุนดารัตน์    -  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลให้ปฏิบัติตาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  

การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 
ก าหนดไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและ
สังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 (2) ได้มีการส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว    

(3)  ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด้าน
บุคลากรไม่น้อยกว่า 3เดือนและกันไว้อีกร้อย10 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณี
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  

(4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดย
ค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
มีเสถียรภาพในระยะยาว 

ซึ่งจากการที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม  จ านวนเงิน  24,800 บาท   เพ่ือจ่ายให้ผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ  จ านวน  4  คน   ตามโครงการสนับสนุน
การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ  หรือทุพพลภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  เพิ่มเติม   เมือ่พิจารณาตาม
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ระเบียบและหนังสือสั่งการแล้ว  แล้วจะเห็นว่า การขออนุมัติ ไม่ได้
อยู่ในเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมตาม ข้อ 89  แต่จะขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม จากสภาท้องถิ่น   เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการ
พิจารณาท าความตกลงในการของยกเว้นระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย  การรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561 กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  

จึงน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ 
นายเสวก  ผิวละออ                -   เมื่อเลขานุการสภาฯได้แจ้งระเบียบ/กฎหมายที่ใช้
ประธานสภาเทศบาล   ประกอบการพิจารณาและนายกเทศมนตรีได้เสนอหลักการและ 
     เหตุผลฯ  รับทราบแล้ว  มีสมาชิกฯท่านใดขออภิปรายหรือไม่ 

 ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม    - ไม่มี 
นายเสวก  ผิวละออ   - เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย  ผมขอถามที่ประชุมว่า  
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวนเงิน 24,800 บาท   

เพ่ือจ่ายให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ จ านวน  4  คน 
ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการ  หรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  เพ่ิมเติม  
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม    -  อนุมัติ  10  เสียง  
-  ไม่อนุมัติ   -   เสียง  

          - งดออกเสียง   1 คน 
 
นายเสวก   ผิวลออ      -เป็นอันว่าสภาเทศบาลฯ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของ
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาล  จ านวน เงิน  24,800 บาท   เพ่ือจ่ายให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย 

ยังชีพผู้พิการ จ านวน  4  คน   ตามโครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ  หรือทุพพลภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  เพิ่มเติม  
 
  5.3  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562  และ
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 

นายเสวก  ผิวละออ   - ขอเชิญเลขานุการฯ  ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  ให้ที่
ประธานสภาเทศบาลฯ   ประชุม ทราบ  
นางบังอร  รุนดารัตน์   - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 12 
เลขานุการฯ    พ.ศ.2546 มาตรา 24 ก าหนดไว้ว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 
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สี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ 
ประจ าปี ให้สภาเทศบาลก าหนด   สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ 
ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดประกอบกับ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด  2  การ
ประชุม   ข้อ 21 “ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่
ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  
ให้ประธานสภาเทศบาลน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของแต่ละปี  โดยน าความในข้อ  11  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
ข้อ 11 (2)  ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุม
สมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  และแต่ละสมัย
ในปีนั้นก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสมัย
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและก าหนดกี่วัน  จึงน าเรียนให้
ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม    - รับทราบ 
นายเสวก  ผิวละออ          -ขอให้ที่ประชุมเสนอการก าหนดสมัยประชุม ประจ าปี 2562
ประธานสภาเทศบาล   และก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี 2563ขอเชิญ 
นายบุญเลิศ  มหาชน       - ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562 
ส.ท. เขตเลือกตั้งที่ 2       ดังนี้ 

- สมัยสามัญ สมัยที่สอง มีก าหนด 30 วัน เริ่ม
ประชุมวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน  2562 

-  สมัยสามัญ สมัยที่สาม มีก าหนด 30 วัน เริ่มประชุม
วันที่ 10  สิงหาคม 2562 ถึงวันที่8 กันยายน  2562 

- สมัยสามัญ สมัยที่สี่ มีก าหนด 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม  2562 

- สมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี 2563 มีก าหนด 30 วัน 
เริ่มประชุมวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2563   ถึงวันที่ 10 มีนาคม  
25633 

 
นายเสวก  ผิวละออ     -  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ    
นายทนงศักดิ์  พวงแก้ว   - ขอรับรอง 
ส.ท. เขตเลือกตั้งที่ 2 
นายสุทิน  รักดี   - ขอรับรอง 
ส.ท. เขตเลือกตั้งที่ 1 
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นายเสวก  ผิวละออ   - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม    -  เห็นชอบ 10  เสียง  

-  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  
- งดออกเสียง  1 คน 
 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่อง   อ่ืนๆ 
6.1 รายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2560 ถึง 30  กันยายน  2561) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

นายเสวก  ผิวละออ   -  ขอเชิญนายกเทศมนตรีรายผลการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาเทศบาล   แผนพัฒนาเทศบาล  ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (ห้วงระยะเวลา 
     ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30  กันยายน  2561) ประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ.2561 
นายวิโรจน์  ศรีสังข์    -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
นายกเทศมนตรี แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561             

ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ วน ท้ อ งถิ่ น  พ .ศ . 2548   ซึ่ งแก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม โดยระ เบี ยบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน 

ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้รายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบเดือน 
ตุลาคม 2561 (ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30  
กันยายน  2561) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561ของเทศบาลต าบล
สีมามงคลเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 

ที่ประชุม    -รับทราบ 
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6.2  รายงานสถานะการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  ณ  วันที่ 31 มกราคม  2562 

นายเสวก  ผิวละออ   - ขอเชิญนายกเทศมนตรีรายงานรายงานสถานการคลัง  ประจ าปี
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่  31  มกราคม  2562 

  ให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญ 
นายวิโรจน์  ศรีสังข์         - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   และหัวหน้าส่วนราชการ  ทุกท่าน ส าหรับสถานะการคลัง   

ประจ าปีงบประมาณ 2562  ณ วันที่  31 มกราคม  2562  
   มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

                         เทศบาลต าบลสีมามงคล 
 

รายงานสถานะการคลัง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 

ด้านรายจ่าย 
    รายการ ประมาณการ  จ่ายจริง  

1 งบกลาง 14,187,980.00  4,760,757.60  
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,850,000.00  909,120.00  
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 16,959,785.00  4,314,187.00  
4 ค่าตอบแทน 1,213,200.00  160,199.00  
5 ค่าใช้สอย 7,756,020.00  1,950,900.52  
6 ค่าวัสดุ 4,759,480.00  600,593.70  
7 ค่าสาธารณูปโภค 912,000.00  249,535.67  
8 ครุภัณฑ์ 480,200.00  129,722.40  
9 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 10,126,000.00             -    
10 รายจ่ายอื่น           -              -    
11 งบเงินอุดหนุน 2,315,135.00  1,278,578.35  

  รวมทั้งสิ้น 
  

61,559,800.00  
  

14,353,594.24  

    ด้านรายรับ 
  

รายการ  ประมาณการ  
รับจริงจนถึง 

ปัจจุบัน 
รายได้จัดเก็บเอง     

     หมวดภาษีอากร     

(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,700,000.00  164,299.40  
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รายการ  ประมาณการ  
รับจริงจนถึง 

ปัจจุบัน 

 (2) ภาษีบ ารุงท้องที่  100,000.00  17,977.80  

(3) ภาษีป้าย 4,500,000.00   19,733.00  

รวม 7,300,000.00  
      

202,010.20  

     หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต     

(1) ค่าธรรมเนียมกับใบอนุญาตการขายสุรา     4,000.00       29.10  

(2) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 5,000.00  95,000.40  

(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 500,000.00  209,880.00  

(4) 
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 23,000.00    6,800.00  

(5) 
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิวเพ่ือการโฆษณา    200.00         80.00  

(6) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร    10,000.00    3,230.00  
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 1,000.00      330.00  

(8) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ    500.00     100.00  
 

รายการ  ประมาณการ  
รับจริงจนถึง 

ปัจจุบัน 

(9) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 400,000.00  9,900.00  

(10) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 2,000.00      100.00  

(11) ค่าปรับการผิดสัญญา  250,000.00  310,210.50  

(12) 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 180,000.00  121,340.00  

(13) 
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตรม.   4,000.00  2,600.00  

(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,000.00     260.00  
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง    200.00    160.00  
(16) ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ  25,000.00    4,000.00  

รวม 1,405,900.00  
      

764,020.00  
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รายการ  ประมาณการ  
รับจริงจนถึง 

ปัจจุบัน 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     

(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 140,000.00  29,359.21  
(2) ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. 80,000.00    

รวม 220,000.00  29,359.21  

     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และการพาณิชย์     

     (1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ          -               -    

     (2) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          -                -    

รวม              -                     -    

     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     

(1) ค่าขายแบบแปลน   80,000.00  18,000.00  

(2) ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร     100.00              -    
      (3)        ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

400,000.00  180,350.00  (4) เงินชดเชยค่าขนส่งขยะมูลฝอย 
(5) รายได้เบ็ตเตล็ดอ่ืนๆ 
  รวม 480,100.00  198,350.00  

     หมวดรายได้จากทุน     
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน           -                -    

รวม            -                     -    

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

     หมวดภาษีจัดสรร     

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 1,000,000.00  212,519.87  

(2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 8,600,000.00  3,340,049.49  

(3) ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 4,000,000.00  1,147,896.77  

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 250,000.00    47,917.80  

(5) ภาษีสรรพสามิต 6,200,000.00  2,391,879.55  

(6) ค่าภาคหลวงแร่    2,900,000.00  513,101.02  

(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 100,000.00     17,723.47  

(8) 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 3,600,000.00  1,255,840.00  

รวม 26,650,000.00  8,926,927.97  

รวมเงินรายได้ 36,056,000.00  10,120,667.38  



-19- 
 

  

รายการ  ประมาณการ  
รับจริงจนถึง 

ปัจจุบัน 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     

(1) 
เงินอุดหนุนทั่วไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ฯ 

10,000,000.00  9,039,972.00  

(2) เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพคนชรา 9,056,880.00  3,681,600.00  

(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,052,800.00   1,269,600.00  

(4) เงินอุดหนุนทั่วไป  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000.00      35,000.00  

(5) 
เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครู 
ศพด.   450,000.00  

  106,750.00  

(7) เงินอุดหนุนทั่วไป  ค่าจัดการเรียนการสอน 125,800.00  125,800.00  

(8) เงินอุดหนุนทั่วไป  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 83,620.00              -    

(9)  เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับสนุนอาหารเสริม(นม)  ศพด. 141,800.00  70,896.00  

(10) เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับสนุนอาหารเสริม(นม) สพฐ 588,300.00  295,094.00  
(11) เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. 362,600.00  183,520.00  
(12) เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับสนุนอาหารกลางวัน สพฐ. 1,228,000.00  616,000.00  

(13) 
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับสนับสนุนการด าเนินงาน
สาธารณสุข 240,000.00  240,000.00  

(14) 
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด
โรคฯ  54,000.00            -    

รวมเงินอุดหนุนทั่วไป 25,503,800.00  15,664,232.00  
รวมเงินรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไป 61,559,800.00  25,784,899.38  

    

 

เงินสะสม 
  

 

เงินสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 
 

16,837,676.74 

 
ประกอบด้วย 

  

 

1.  เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
 

4,442,912.67  

 
2.  ลูกหนี้ค่าภาษี 

  

 

    2.1  ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 160,289.00  
 

 

    2.2  ลูกหนี้ภาษีป้าย   40,010.00  200,299.00  

 
3.  เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 

 
12,194,465.07 

 
ที่ประชุม     -  รับทราบ 
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      6.3   การชี้แจง  กรณี  นายพลพจน์  พลเจริญเกียรติ   
ผู้ประกอบการโรงแรม  เครื่องเล่น  สวนสนุก  ชมรมท่องเที่ยว         
ปากช่องเขาใหญ่ ได้มีหนังสือเรียนนายอ าเภอปากช่อง  ลงวันที่           
6  กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยวกับรถไฟทางคู่ฯ 

นายเสวก  ผิวละออ    -  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติเกี่ยวกับการขอชี้แจง   
ประธานสภาเทศบาล   กรณี  นายพลพจน์  พลเจริญเกียรติ  ผู้ประกอบการโรงแรม 

เครื่องเล่น  สวนสนุก  ชมรมท่องเที่ยว ปากช่องเขาใหญ่ ได้
หนังสือเรียนนายอ าเภอปากช่อง  ลงวันที่   6  กุมภาพันธ์ 2562 
เกี่ยวกับรถไฟทางคู่ฯ 

เนื่องจากเทศบาลต าบลสีมามงคลได้รับหนังสือจาก          
นายพลพจน์  พลเจริญเกียรติ  ผู้ประกอบการโรงแรม  เครื่องเล่น  
สวนสนุก  ชมรมท่องเที่ยวปากช่องเขาใหญ่ และผู้ลงนาม  เมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2562 จึงได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลต าบล
สีมามงคลทราบและพิจารณาเกี่ยวกับการขอชี้แจงกรณี  นายพล
พจน์  พลเจริญเกียรติ  ผู้ประกอบการโรงแรมเครื่องเล่น  สวนสนุก  
ชมรมท่องเที่ยว ปากช่องเขาใหญ่ ได้ท าหนังสือเรียนนายอ าเภอ            
ปากช่อง  ลงวันที่   6  กุมภาพันธ์ 2562     เพราะได้รับความ
เดือดร้อยจากผลกระทบจากการสร้างรถไฟรางคู่  ตาม พ.ร.ฎ 
ก าหนดที่ดินที่จะเวนคืน ฯ  แผนที่หมายเลข 2/16   โดยขอให้สภา
เทศบาลต าบลสีมามงคลอนุญาตให้นายปฐมพงศ์    ตันติปิยะพงศ์    
ผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจ จากนายพลพจน์  พลเจริญเกียรติ   เมื่อวันที่  
5 กุมภาพันธ์  2562  โดยมีอ านาจจัดการ รับ-ส่ง หนังสือขอให้
ยกเลิกการก่อสร้างบางส่วนไว้ก่อน กับการรถไฟแห่งประเทศไทย
,ลงลายมือชื่อ,ให้ถ้อยค าและอ่ืนๆ  เข้าร่วมชี้แจงเกี่ยวกับการส่ง
หนังสือเรียนนายอ าเภอปากช่อง  ลงวันที่   6 กุมภาพันธ์ 2562 
เกี่ยวกับรถไฟทางคู่ฯ   เพ่ือแจ้งให้ อปท.ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินการของนายพลพจน์  พลเจริญเกียรติ  ผู้ประกอบการ
โรงแรม  เครื่องเล่น  สวนสนุก  ชมรมท่องเที่ยวปากช่องเขาใหญ่   
ดังนี้ 
    1. ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยยุติการก่อสร้างถนนทาง

ลอดหรืออุโมงค์ไว้ก่อน บริเวณ กม. 0+000  ถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2422  ถึง กม. 0+443 
    2. ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยแก้ไขแบบก่อสร้างและ

เพ่ิมเติมทางลอดหรืออุโมงค์และช่องทางเดินรถ  เป็น 3 ช่องทาง  
ไป 1ช่องทาง กลับ 2 ช่องทาง  และขอเพ่ิมเส้นทาง
รถจักรยานยนต์และคนเดินสัญจร  โดยเป็นสะพานต่างระดับข้าม
ทางรถไฟ  1 เส้นทาง  แยกจากกัน 

จึงน าเรียนให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
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นายเสวก  ผิวละออ    - เนื่องจากญัตติเรื่องนี้นายกเทศมนตรีฯได้เสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล   ให้กับทางฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์   
     2562  และเลขานุการสภาฯได้แจ้ง ให้ประธานสภาเทศบาลทราบ 
     เพ่ือจะได้น าวาระการประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งได้แจ้งรายละเอียด 

ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบแล้ว  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  
2562  จึงมีระยะเวลาเกิน 24 ชั่วโมงก่อนประชุม  แต่เนื่องจาก
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวมีจ านวนมาก  ประกอบกับในหนังสือ
ได้ประสงค์ให้นายปฐมพงศ์    ตันติปิยะพงศ์    ผู้ซึ่งได้รับมอบ
อ านาจ จากนายพลพจน์  พลเจริญเกียรติ เข้าชี้แจงเรื่องดังกล่าว
ในการประชุม  ดังนันจึงขอเชิญนายปฐมพงศ์    ตันติปิยะพงศ์     
ชี้แจงรายละเอียดตามวัตถุประสงค์แจ้งให้นายกเทศมนตรีต าบล
สีมามงคลเสนอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลสีมามงคลในครั้งนี้  ขอเชิญครับ 

นายปฐมพงศ์    ตันติปิยะพงศ์      -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะ
ผู้รับมอบอ านาจ    ผู้บริหาร  ทุกท่าน 
      ก่อนอ่ืน  ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด  ข้อเท็จจริงใน 

เบื้องต้น  เนื้อหามีอยู่ว่า  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ผมได้
เดินทางไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นส านักงานวิศวกร
ใหญ่ ส านักงานโครงการพิเศษและก่อสร้าง ซึ่งเจตนารมณ์ที่ไปนี้  
เพ่ือต้องการไปดูว่าแบบก่อสร้าง  แบบประชาพจิารย์  แบบ
รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการด าเนินการเป็นอยางไร  
เนื่องจากวันนั้นเป็นวันศุกร์เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าได้มีการไปประชุมที่
ส านักงานมวกเหล็ก  โดยให้มารับเอกสารที่มวกเหล็ก  และได้มา
เจอกับ       ทีป่รึกษาโครงการพิเศษ โดยมีตัวแทนบริษัทที่ท า
ร่วมกัน 3 บริษัท  จึงได้แบบก่อสร้างที่ชัดเจน  ว่าการท าที่เป็นทาง
ลอดหรืออุโมงค์               2 เส้นทาง คือ เข้าเส้น 1 ออกเส้น 1  
ซึ่งจากบริเวณทางออกตรงถนนเทศบาล 9  จะมีระยะทางจากริม
ถนนไปถึงกลางทางรถไฟประมาณ 80 เชตติเมตร ในขณะเดียวกัน  
อุโมงค์มีความสูงอุโมงค์ 5.50 เมตร  ผิวการจราจรประมาณ 7 
เมตร 2 ช่องทาง  รวมไหล่ทางเล็กน้อย   เนื่องจากว่าระยะการไต่
ขึ้นเมื่อเราออกมาจากเส้นทางหนองกะจะพอหลุดจากอุโมงค์จะ
เป็น แนวดิ่งๆแนวชัน  เราจะต้องไปติดไฟแดงด้วย  มันจึงเป็น
ปัญหาว่ามันจะเกิดอันตราย ไม่ปลอดภัย    จึงได้มีการคุยกันกับ
บริษัทออกแบบก่อสร้าง (คอนเซาท์)ว่า บริเวณด้านข้างมันจะมีโรง
เหล้าอยู่เขาจะเวนคืนตรงนั้น  และเจ้าของที่ดินเขาจะให้ 2 เมตร  
แต่ว่าจากตรงบริเวณอุโมงค์ขึ้นมาเข้าจะมีการขยายผิวการจราจร
ขึ้นมา โดยจะให้รถเลี้ยวซ้ายผ่านได้ตลอด  ก็จะเป็นว่า เข้า 2 
ช่องทาง ออก 1 ช่องทาง  ดังนั้น  จึงเอาแบบได้หารือกับชุมชนที่
ได้รับความเดือดร้อน  นั้นก็คือชุมชนเทพสถิต  ในวันรุ่งขึ้น  มี
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ความเห็นว่า ตรงบริเวณแยกหนองกะจะ   จะต้องมีการขยายผิว
จราจร เป็น 3 ช่องทาง  และตรงอุโมงค์ 3ช่องทางเหมือนกันตลอด
ทาง เพ่ือให้อย่างน้อยสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด  เนื่องจากทาง
ฝ่ายผู้ออกแบบ(คอนเซาท์)  เข้าได้มีการท าผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไว้ว่า ในกรณี  ที่เปน็ชุมชนเมือง เขาจะต้องท าถนนในรูปแบบที่
จะต้องไม่ติดไฟแดง ไปแล้วไปเลย  เข้า 2 ออก 2  แต่ในการเขียน
แบบไม่ได้เขียนไว้แบบนั้น  เนื่องจากบริเวณนี้ไม่ใช่ชุมชนเมือง   จึง
มองว่าตรงนี้ไม่ใช่ชุมชนเมืองหรืออย่างไร จึงไม่เขียนแบบนั้น 
เพราะตรงนี้เป็นเทศบาลเมือง  และอีกประเด็นเรื่องนี้ได้ว่าจ้าง
หน่วยงานอื่นด าเนินการแล้ว  สร้างไปแล้ว  ไม่สามารถแก้ไขได้แล้  
แต่ผมได้แจ้งว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา40 ระบุว่า บุคคล
และชุมชุน มีสิทธิในการโต้แย้ง เพราะฉะนั้นเราก็อาศัยสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญในการไปโต้แย้ง  ว่าเรามีสิทธิ 

และในวันที่ 27 มกราคม 2562 ได้คุยกับชุมชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการก่อสร้างได้มีการร่วมลงชื่อประมาณ  200 
คน และจากนัน้ได้มีหนังสือไปถึงเขา  ซึ่งเข้าอยู่มวกเหล็ก  และเข้า
ได้ส่งเอกสารต่อไปยังกรุงเทพฯ  และได้มีหนังสือตอบกลับมาเม่ือ
วันที่ 30 มกราคม 2562  และผมได้รับทราบประมาณวันที่            
4-5 กุมภาพันธ์ 2562   และเห็นว่าเขาตรวจสอบแล้วจะเป็นวิธี
ใหน เรื่องท่ีเราเสนอเข้าไปเป็นหน่วยงานย่อยของการรถไฟฯ จึงได้
มีหนังสือออกไปอีก 3 ฉบับ คือหนังสือผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย เพ่ือให้เขารับทราบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เพ่ือที่จะให้เขาสนับสนุน
งบประมาณ  และนายกรัฐมนตรี  เพื่อที่จะให้ฝ่ายบริหารอนุมัติ
งบประมาณในการก่อสร้างดังกล่าว  ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งจึงได้มีหนังสือไปถึง นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ในฐานะ
เจ้าของพ้ืนที่  และนายอ าเภอปากช่องที่เป็นผู้ปกครองท้องที่     
และเจตนารมณ์เพ่ือขอความสนับสนุนความสามัคคี เนื่องจากการ
ประสานจากกระทรวงเพ่ือให้เขามองเห็นว่าจะสนับสนุน
งบประมาณเม่ือประชาชนหรือหน่วยงานให้การสนับสนุนการ
ด าเนนการมากน้อยเพียงใด จึงเป็นที่มาท่ีไปว่าจะต้องมีหนังสือไป
ถึงนายอ าเภอปากช่อง  และผมได้มีหนังสือไปถึงนายอ าเภอปาก
ช่องเมื่อวันที่ 6  กุมภาพันธ์  2562  จนถึงวันนี้ ยังไม่ได้มีหนังสือถึง
ท้องถิ่นเลย  แต่ผมก็ได้ไประชุมแล้วหลายที่ เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์  2562 ก็ไปเข้าร่วมประชุมจ านวน  4 แห่ง และวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2562 อีก 1 แห่ง  และวันนี้อีก 1แห่ง  และในวันที่ 
18  กุมภาพันธ์  2562 ได้ไปประชุมที่เทศบาลเมืองปากช่อง  แต่
เนื่องจากสมัยการประชุมเขามีหลายวัน  และยังไม่ได้บรรจุระเบียบ
วาระไม่ทัน ซึ่งผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมได้น าเอกสารให้ดูว่า  
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เมื่อประมาณ 2549 ได้มีการยื่นเรื่องนี้กับผู้ออกแบบ ว่าเป็นแบบ 
เข้า 2  ออก 2   แล้วต่อมาประมาณปี พ.ศ.2556-2557  ทาง
รัฐมนตรีท่านประจิน  จั่นตอง  ในสมัยนั้น  ถ้าท าเปน็สะพานกลับ
รถต่างระดับ จะใช้งบประมาณน้อยต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
ประมาณ 500-600  กว่าล้าน  จะท าให้ช้าหน่อย ก็เลยได้เรียก  
กรมทางหลวงมาคุยเรื่องงบประมาณ  แต่เนื่องจากท่านได้เปลี่ยน
ต าแหน่งใหม่จึงท าให้เรื่องดังกล่าวตกไป 

      ส าหรับวันนี้ เนื่องจากต้องการความเจริญให้ประชาชน 
     ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง จึงต้องมีความจ าเป็นต้อง 

ขอเป็นทางเดิน ทางรถจักรยานยนต์  ออกเป็นอีกเส้นทางแยก
ออกจากกัน   จึงจ าเป็นต้องเสนอเรื่องดังกล่าวให้ทางสภาเทศบาล
ให้การสนับสนุนขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยยุติการก่อสร้าง
ถนนทางลอดหรืออุโมงค์ไว้ก่อน บริเวณ กม. 0+000  ถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2422  ถึง กม. 0+443  และ ขอให้การ
รถไฟแห่งประเทศไทยแก้ไขแบบก่อสร้างและเพ่ิมเติมทางลอดหรือ
อุโมงค์และช่องทางเดินรถ  เป็น 3 ช่องทาง  ไป 1ช่องทาง กลับ 2 
ช่องทาง  และขอเพิ่มเส้นทางรถจักรยานยนต์และคนเดินสัญจร  
โดยเป็นสะพานต่างระดับข้ามทางรถไฟ  1 เส้นทาง  แยกจากกัน 
 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมพิจารณา 

นายเสวก  ผิวละออ    - เมื่อนายปฐมพงศ์    ตันติปิยะพงศ์  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ 
ประธานสภาเทศบาล   กรณี  นายพลพจน์  พลเจริญเกียรติ  ผู้ประกอบการโรงแรม 

เครื่องเล่น  สวนสนุก  ชมรมท่องเที่ยว ปากช่องเขาใหญ่ ได้ท า
หนังสือเรียนนายอ าเภอปากช่อง  ลงวันที่   6  กุมภาพันธ์ 2562 
เกี่ยวกับรถไฟทางคู่ฯ  เรียบร้อยแล้ว 
 ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาถึงอ านาจหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่นว่ามีอ านาจหน้าที่อย่างไร  ซึ่งตามที่ทุกท่านได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมาแล้วจะเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของสภาท้องถิ่น 
ตามท่ีสถาบันพระปกเกล้าได้สรุปจาก พระราชบัญญัติเทศบาล .ศ.
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2553  ดังนี้ 

 (1) หน้าที่ในการเลือกฝ่ายบริหาร ยกลิกแล้ว 
   (2) หน้าที่ในการสะท้อนความต้องการของประชาชนใน
เขตเทศบาล  

 (3) หน้าที่ในการออกเทศบัญญัติ  
 (4) หน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหาร 

  และส าหรับญัตติเกี่ยวกับเรื่องนี้ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ประกอบกับ พ.ร.บ.ก าหนด
แผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  ได้ให้อ านาจเฉพาะการดูแลในประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งใน
กรณีนี้ หากสภาเทศบาลต าบลสีมามงคลให้การสนับสนุนในเรื่องนี้
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ถือว่าเป็นการกระท าการนอกเขต   และหากจะท าการนอกเขต
จะต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552    
มาตรา57  ทวิ เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อ 
            (1 ) การนั้นจ าเป็นต้องท า และเป็นการที่เก่ียวเนื่องกับ

กิจการที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน 
            (2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการ

สุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาต าบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ 
            (3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 ส าห รับ เรื่ อ งเกี่ ย วกับ การก่ อสร้ างท างรถไฟรางคู่                   
การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เสนอเรื่อง ให้สภาเทศบาลต าบลสีมา
มงคลพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องการขออนุญาตเข้า                  
ท าประโยชน์ในเขตป่า ในท้องที่ต าบลกลางดง  เพ่ือด าเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ  
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  เพ่ือให้การรถไฟฯสามารถเข้าพ้ืนที่
ก่อสร้างในเขตป่าที่แนวเส้นทางรถไฟพาดผ่าน  รวมถึงพ้ืนที่ของ
สัญญา  3  งานอุโมงค์รถไฟ  และเร่งรัดงานก่อสร้างตลอดแนวทาง
ให้แล้วเสร็จภายใน 48 เดือน  พร้อมกันตามนโยบายของรัฐบาล 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากการสัญจรและขนส่ง
สินค้าทางรถไฟผ่านโครงการรถไฟทางคู่ฯ โดยสภาเทศบาลต าบล
สีมามงคลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องการขออนุญาตเข้า
ท าประโยชน์ในเขตป่า ในท้องที่ต าบลกลางดง  เพ่ือด าเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ  
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในคราวการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลสีมามงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  
ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่  7 มิถุนายน  2561 
 จึงขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาในเรื่องอ านาจหน้าที่ดัวย 

นายบุญเลิศ  มหาชน      - เนื่องจากที่ได้รับฟังจะเห็นได้ว่าการที่เราจะให้การสนับสนุน
ส.ท. เขตเลือกตั้งที่ 2   เรื่องดังกล่าวจะเป็นการกระท านอกเขต ถ้าหากมีประชาชนในเขต 
     พ้ืนที่เราได้รับความเดือดร้อน  ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 

เรียบร้อยแล้ว ทางสภาเทศบาลต าบลสีมามงคลก็จะมีอ านาจใน
การพิจารณาได้  ดังนั้น ส าหรับในญัตตินี้  จึงเสนอให้เป็นการ
รับทราบการด าเนินการของกรณี  นายพลพจน์  พลเจริญเกียรติ  
ผู้ประกอบการโรงแรมเครื่องเล่น  สวนสนุก  ชมรมท่องเที่ยว ปาก
ช่องเขาใหญ่ ได้หนังสือเรียนนายอ าเภอปากช่อง  ลงวันที่   6  
กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยวกับรถไฟทางคู่ฯ ในการขอการสนับสนุน
ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยยุติการก่อสร้างถนนทางลอดหรือ
อุโมงค์ไว้ก่อน บริเวณ กม. 0+000  ถนนทางหลวงแผ่นดิน 
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