
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2562 
วันท่ี  24  ธันวาคม 2562 เวลา 10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง   

---------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ  ประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
2. นายชนะชัย  นิพนธน์ิมิต  รองประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
3. จ่าเอกสุทิน  แจ้งสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
4. นายพิชิต  มีนาม   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
5. นายทิน  ครุฑพงษ ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
6. นายอำนวย  พราหมณ์แก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
7. นายเหลียว  อินทวาด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
8. นายสมยศ  คุ้มสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
9. นายสมชาย  เผือกเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
10. นายเจือ  ใยบำรุง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
11. นายวัน  เขียวชะอุ่ม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
12. นายนคร  ทองแท่ง   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนายาง 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอนุรักษ ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี 
2. นายฉลอง  ช้างสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายอุดม  วงวาทิน   รองนายกเทศมนตรี 
4. นางสาวนิตยา  พรสมบูรณ์ศิริ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   
5. นางสาวพรพรรณ พรสมบูรณ์ศิริ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายอำนาจ  บัวหลวง   ปลัดเทศบาล 
7. นางทัศนีย์  สิงห์ภู่   รองปลัดเทศบาล 
8. นางสาวนพวรรณ ตระกูลรังสิ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
9. นางดวงตา  สุวรรณวัฒน ์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
10. นายโสภณ  พรสมบูรณ์ศิริ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
11. นายบุญชู  บัวสด   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
12. นางสาวอภิชยา กีรติธนกรกุล  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
13. นางยุวดี  กล่ันยิ่ง   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
14. นางสาวเยาวรินทร์ รุ่งฟ้า   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน 
15. นางปาลิดา  เกตุรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
16. พ.จ.อ.ประจักษ์ วันจันทร์  เจ้าพนักงานป้องกันฯ(เจ้าหน้าท่ีรักษาความสงบฯ) 
17. นางสาวพรสุดา วงษ์ขวัญเมือง  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
18. นางสาวรัตนา มาแป้น   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
19.นายภาณุวัชร  แตงพลับ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
20. นายณัฐพล  ม่วงไหมทอง  คนงาน 
 
 
 
 



เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
นายนคร  ทองแท่ง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4      
เลขานุการสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2562  ขณะนี้ได้เวลาการประชุม  และสมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  

กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   ขอเรียนเชิญครับ 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมานั่งครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2562   

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ย้ายมาใหม่ ขอเชิญแนะนำตัวครับ 
นางดวงตา สุวรรณวัฒน์  เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ดิฉัน นางดวงตา สุวรรณวัฒน์ 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ย้ายมาจากเทศบาลเมืองเพชรบุรี คะ 
นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่ 2          เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
                              ประจำปี พ.ศ.2562 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี  

                   พ.ศ.2562 ได้สำเนาแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าไปแล้ว จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม 
ในรายงานการประชุม โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ผมขอ 
ถามท่านสมาชิกว่า  ผู้ใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง         
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือ) ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรด   
ยกมือ (ไม่มี) 

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  ทุกท่านเห็นชอบ  ยกมือเป็นเอกฉันท์ 
     เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
     ตำบลนายาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมคร้ังที่ 1/2562 
   ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลฯ  ว่าได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2562 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน 
ท้องถิ่น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ 
รวมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ 
หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และ
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม) 

จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2562 

ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2562 
      ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระที่  4 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการ
โครงการปรับปรุงระบบผลิตประปา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

                                                        ขอเชิญนายกเทศมนตรี     
          /นายอนุรักษ์... 



                             -2-      
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม  

กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบผลิตประปา 
หมู่ท่ี 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยเทศบาลตำบลนายาง มีความประสงค์จะดำเนินโครงการปรับปรุงระบบผลิตประปา  
หมู่ท่ี 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เนื่องจากปัจจุบัน อัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีอย่ าง
ต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น กำลังการผลิตจึงไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่อบริการให้แก่ประชาชน
ในเขตเทศบาล อีกท้ังเครื่องสูบน้ำดิบซึ่งมีอยู่ 4 เครื่อง ต้องทำงานอย่างหนักเกินกำลังท่ีจะรับได้ ทำให้ประสิทธิภาพ
การทำงานลดลง เครื่องเสียอยู่บ่อยครั้ง การผลิตน้ำไม่ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงจำเป็นต้องปรับปรุง
ระบบการผลิตประปา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง  

เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง      
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

  ค่าโครงการปรับปรุงระบบผลิตประปา หมู่ที่  5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 
970,000.-บาท โดยโครงการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 2  
ลำดับท่ี 1   
   จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้ว ปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไปใช้จ่าย ได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2562                     
   1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
           และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว 12,635,540.52  บาท 
   1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีมีภาระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่าย 
           แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ และ 
           ยังไม่ได้เบิกจ่าย                                                                00.00  บาท 
      1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน     12,635,540.57  บาท 
      1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)                  774,000.00  บาท  
      1.5 สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน 
           - เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำถ่ายโอน                    15,000.00  บาท 

     1.6 เงินสะสมคงเหลือ                 11,846,540.57  บาท 
     1.7 สำรองกรณีสาธรณภัย 10 %        1,184,654.06  บาท 
     1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้                10,661.886.51 บาท 

 2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 จำนวน                  7,695,254.14  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ดังนี้ 
   ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1)  ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทำ
เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

        (2) ได้ส่งเงิน... 
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(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม 

ระเบียบแล้ว 
(3)  ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 

ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
                   (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน          
ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบผลิตประปา หมู่ท่ี 5  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เป็นเงิน  970,000- บาท โดย
ทำการเปล่ียนท่อทางดูด ขนาด 200  มม. เปล่ียนเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 75 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง พร้อม
ระบบไฟฟ้า ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 1/2563 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
 ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า

สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ)  
และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ
โครงการปรับปรุงระบบผลิตประปา หมู่ท่ี 5  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เป็นเงินจำนวน  970,000- บาท  
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตประปา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี 

                                                        ขอเชิญนายกเทศมนตรี      

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม  

กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ผลิตประปา หมู่ท่ี 9 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

ด้วยเทศบาลตำบลนายาง มีความประสงค์จะดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตประปา   
หมู่ท่ี 9  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เนื่องจากปัจจุบัน อัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง  
มีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น กำลังการสูบน้ำท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นการสูบจ่ายขึ้นหอถังสูง กำลัง 
จ่ายช้า และเกิดขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง ทำให้การสูบจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนไม่เพียงพอแก่การอุปโภค บริโภค เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบผลิตประปา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาให้
ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง  

               เทศบาลตำบลนายาง จึงมีความประสงค์ ขออนุมั ติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แผนงานการพาณิชย์   งานกิจการประปา   
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   
          /ค่าโครงการ... 
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   ค่าโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตประปา หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน  

960,000.-บาท โดยโครงการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562  หน้าท่ี 2 
ลำดับท่ี 2           
            จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้ว ปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป         
ใช้จ่ายได้ดังนี้  

  1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2562                     
   1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
           และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว 12,635,540.52  บาท 
   1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีมีภาระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่าย 
           แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ และ 
           ยังไม่ได้เบิกจ่าย                                                                00.00  บาท 
      1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน     12,635,540.57  บาท 
      1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)                  774,000.00  บาท  
      1.5 สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน 
           - เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำถ่ายโอน                    15,000.00  บาท 

     1.6 เงินสะสมคงเหลือ                  11,846,540.57  บาท 
     1.7 สำรองกรณีสาธรณภัย 10 %         1,184,654.06  บาท 
     1.8  คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้                10,661.886.51  บาท 
  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 จำนวน                 7,695,254.14  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ดังนี้ 
   ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1)  ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทำ
เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม 
ระเบียบแล้ว 

(3)  ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
                   (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน          
ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

 เทศบาลตำบลนายาง จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตประปา หมู่ท่ี 9  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เป็นเงิน  960,000-บาท 
โดยทำการปรับปรุงโรงสูบน้ำติดต้ังท่อทางดูด ติดต้ังเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 80 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง  
พร้อมระบบไฟฟ้า  ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 2/2563 
          /นายสายันต์... 
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นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
 ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า

สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ)  
และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตประปา หมู่ท่ี 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เป็นเงินจำนวน  960,000- บาท 
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระที่  6 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่าย
เป็นค่าเคร่ืองสูบน้ำแบบจุ่มสำหรับน้ำเสีย (Submersible sewage Pump)      
จำนวน 2 เคร่ือง 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี                        
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มสำหรับ  
น้ำเสีย (Submersible sewage Pump) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

      เพื่อนำมาสูบน้ำดิบในกรณีการผลิตประปาน้ำดิบขาด และใช้ในการดูแลถังน้ำใส เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ได้ใช้น้ำประปาท่ีสะอาดและเพียงพอ  แต่เทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  จึงมีความประสงค์โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

 โอนต้ังรายการใหม่ 
                    แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
                    ค่าเคร่ืองสูบน้ำแบบจุ่มสำหรับน้ำเสีย (Submersible sewage Pump) จำนวน 2 เคร่ือง  
เป็นเงิน 28,000.-บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มสำหรับน้ำเสีย โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
                       - ขนาด  2  แรงม้า 1  เฟส   

  - สามารถสูบน้ำได้ 800 ลิตร/นาที   
  - ส่งน้ำสูง 13  เมตร  

           ซึ่งไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการจึงจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
1/2562  ของเทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หน้าท่ี 3 ลำดับท่ี 1)    

  โอนลด 
                     ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบบุคลากร เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) 
เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้จำนวน 2,192,000.-บาท คงเหลือ 1,977,153.55.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน  28,000.-บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ  
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
          /นายสายันต์.... 
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นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
 ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า

สมาชิกท่านใด  เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา  ท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภายกมือ)  และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

         เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า สภาเทศบาล  มีมติ 
เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม
สำหรับน้ำเสีย (Submersible sewage Pump) จำนวน 2 เครื่อง ดังนี้  

โอนต้ังรายการใหม่ 
                    แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
                    ค่าเคร่ืองสูบน้ำแบบจุ่มสำหรับน้ำเสีย (Submersible sewage Pump) จำนวน 2 เคร่ือง  
เป็นเงิน 28,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มสำหรับน้ำเสีย โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
                       - ขนาด  2  แรงม้า 1  เฟส   

  - สามารถสูบน้ำได้ 800 ลิตร/นาที   
  - ส่งน้ำสูง 13  เมตร  

           ซึ่งไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการจึงจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
1/2562  ของเทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หน้าท่ี 3 ลำดับท่ี 1)    

  โอนลด 
                     ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบบุคลากร เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) 
เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้จำนวน 2,192,000.-บาท คงเหลือ 1,977,153.55.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน  28,000.-บาท 
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระที่  7 เร่ือง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอ เรื่อง ขอความ

ยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า) รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการ
จ้างเหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้าจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล ไปส่งท่ีบริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
พร้อมทำหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการ 
นอกเขตดังกล่าว     

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562) ตามมาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหาร     
ส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การ  บริหารส่วน
ตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการ    
ท่ีจำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน     
          /จึงเสนอต่อ... 
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จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

         สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมว่า ท่านใดยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล       
มาบปลาเค้า ทำกิจการดังกล่าวข้างต้นในเขตเทศบาลตำบลนายาง โปรดยกมือ (สมาชิกยก 
มือเห็นชอบ)  ท่านผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี) 

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล  
มาบปลาเค้า ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่งอง ค์การ
บริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้าจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค 
จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ 
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 

ระเบียบวาระที่  8 เร่ือง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอ เรื่อง ขอความ

ยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว) รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการ
จ้างเหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
ไปส่งท่ีบริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4  ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
พร้อมทำหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการ 
นอกเขตดังกล่าว     

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562) ตามมาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหาร     
ส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การ  บริหารส่วน
ตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ี
จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน      

จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางแก้ว ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

         สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมว่า ท่านใดยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว       
         ทำกิจการดังกล่าวข้างต้นในเขตเทศบาลตำบลนายาง โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือเห็นชอบ) 

                             ท่านผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี) 

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล  
บางแก้ว ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางแก้วจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่
ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ 
          /ต่อไปเป็น... 
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     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 9 

ระเบียบวาระที่  9 เร่ือง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอ เรื่อง ขอความ

ยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม) รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้าง
เหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขามจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไป
ส่งท่ีบริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4  ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อม
ทำหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขต
ดังกล่าว     

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562) ตามมาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหาร     
ส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การ บริหารส่วน
ตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการ    
ท่ีจำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน      

จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

         สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมว่า ท่านใดยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม       
ทำกิจการดังกล่าวข้างต้นในเขตเทศบาลตำบลนายาง โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือเห็นชอบ) 
ท่านผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี) 

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล  
ไร่มะขาม ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไร่มะขามจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่
ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้   
     ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 10 

ระเบียบวาระที่ 10 เร่ือง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ)  
ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอ เรื่อง ขอความ

ยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ) รายละเอียดดังนี้  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้างเหมาทำ
การกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ีบริษัท 
เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4  ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทำหนัง สือ
แจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขตดังกล่าว    

        /เพื่อให้เป็นไปตาม... 
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เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562) ตามมาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหาร     
ส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วน จังหวัด หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การ  บริหารส่วน
ตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการ    
ท่ีจำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลตำหรุ ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม ่

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

         สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมว่า ท่านใดยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ       
         ทำกิจการดังกล่าวข้างต้นในเขตเทศบาลตำบลนายาง โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือเห็นชอบ) 
         ท่านผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี) 

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล  
ตำหรุ ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลตำหรุจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 
หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 11 

ระเบียบวาระที่ 11 เร่ือง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอ เรื่อง ขอความ

ยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน) รายละเอียดดังนี้  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้างเหมา
ทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางจานจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิง-ปฏิกูล ไปส่งท่ี
บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4  ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทำ
หนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขต
ดังกล่าว     

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562) ตามมาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหาร       
ส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การ  บริหารส่วน
ตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการ    
ท่ีจำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางจาน ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 

        /นายสายันต์... 
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นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

         สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมว่า ท่านใดยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน       
         ทำกิจการดังกล่าวข้างต้นในเขตเทศบาลตำบลนายาง โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือเห็นชอบ) 
         ท่านผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี) 

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล  
บางจาน ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางจานจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่
ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 12 

ระเบียบวาระที่ 12 เร่ือง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอ เรื่อง ขอความ

ยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ) รายละเอียดดังนี้  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้าง
เหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไป
ส่งท่ีบริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4  ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อม
ทำหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขต
ดังกล่าว     

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562) ตามมาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหาร     
ส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริห าร
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหาร     
ส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็น
กิจการท่ีจำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

         สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมว่า ท่านใดยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ       
         ทำกิจการดงักล่าวข้างต้นในเขตเทศบาลตำบลนายาง โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือเห็นชอบ) 
         ท่านผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี) 

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล  
บ้านหม้อ ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านหม้อจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ัง 
อยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ 
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 13 
                                                                                                  /ระเบียบวาระ... 



-11- 
ระเบียบวาระที่ 13 เร่ือง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอ เรื่อง ขอความ

ยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน) รายละเอียดดังนี้  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้าง

เหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวานจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
ไปส่งท่ีบริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4  ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
พร้อมทำหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการ 
นอกเขตดังกล่าว     

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562) ตามมาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ
ร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การ  บริหารส่วนตำบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจำเป็นต้องทำและเป็น
การเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม ่

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

         สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมว่า ท่านใดยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล      
         โพไร่หวานทำกิจการดังกล่าวข้างต้นในเขตเทศบาลตำบลนายาง โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือ 

เห็นชอบ) ท่านผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี) 

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล  
โพไร่หวาน ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพไร่หวานจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ัง 
อยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้  
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  14 

ระเบียบวาระที่ 14 เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอเรื่อง รายงานผลการติดตาม 
   และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   รายละเอียดดังนี้ 

ด้วยเทศบาลตำบลนายางได้รับแจ้งจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาเทศบาลตำบลนายาง ว่าได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) กำหนดให้ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
                                                                                                   /แผนพัฒนา... 
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แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม 
ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี      

ดังนั้น   เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ข้อ 29 (3) เทศบาลตำบลนายาง จึงเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล นายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภาเทศบาลตำบลนายางทราบ (รายละเอียด
แนบท้ายรายงานการประชุม) 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ จะสอบถามนายกเทศมนตรีเพิ่มเติม โปรดยกมือ (ไม่มี)   

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามเพิ่มเติม  เป็นอันว่า สภาเทศบาล 
ตำบลนายาง  มีมติ  รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล    
นายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 15 

ระเบียบวาระที่ 15 เร่ือง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออนญุาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอำและป่าบา้นโรง ท้องที่ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัด 
เพชรบุรี เพือ่สร้างวัดเขาหนอกวัว 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอเรื่อง สำนักงานพระพุทธ- 
   ศาสนาแห่งชาติ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอำและ 

ป่าบ้านโรง ท้องท่ีตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างวัดเขาหนอกวัว
รายละเอียดดังนี้ 

  ด้วยเทศบาลตำบลนายาง ได้รับแจ้งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีว่า สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอำและป่าบ้านโรง ท้องท่ีตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างวัดเขาหนอกวัว เนื้อท่ี 14 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา  

ปัจจุบันพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวต้ังเป็นสำนักสงฆ์เขาหนอกวัว เมื่อต้องการท่ีจะสร้างเป็นวัดตาม
หลักเกณฑ์ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นท่ี หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลสถานท่ี ซึ่งท่ีดินท่ีจะสร้างวัดเขา-   
หนอกวัวอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ การอนุญาตของกรมป่าไม้จะต้องสอบถามความเห็นชอบของประชาชน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี และความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี ดังนั้น เทศบาลตำบลนายางได้
ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นท่ี หมู่ท่ี 8 และหมู่ท่ี 10 ตำบลเขาใหญ่ เมื่อวันท่ี 20 
พฤศจิกายน 2562 และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอำและป่าบ้านโรง ท้องท่ีตำบลเขา
ใหญ่ เพื่อสร้างวัดเขาหนอกวัว 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลนายางจึงขอเสนอต่อ
สภาเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอำและป่าบ้านโรง ท้องท่ีตำบล
เขาใหญ่ เพื่อสร้างวัดเขาหนอกวัว 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ จะสอบถามนายกเทศมนตรีเพิ่มเติม โปรดยกมือ (ไม่มี)  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะ 
 สอบถามเพิ่มเติม   ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ี 
        /นายกเทศมนตรี... 
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   นายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ) และท่านใดไม่เห็นชอบ  
   โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์  เป็นอันว่า 
สภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  เห็นชอบให้ใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอำและป่า 
บ้านโรง ท้องท่ีตำบลเขาใหญ่ เพื่อสร้างวัดเขาหนอกวัว เนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 16 

ระเบียบวาระที่ 16 เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ผมขอถามท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม ่

                            โปรดยกมือ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอ เรื่อง ขอความ

ยินยอมทำกิจการนอกเขต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบ้ีย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และ
องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากเทศบาลไม่
สามารถส่งเรื่องเข้าบรรจุในระเบียบวาระได้ทันตามกำหนด จึงขอเสนอในเรื่องอื่น ๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้าง
เหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอยจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่ง
ท่ีบริษทั เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4  ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทำ
หนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขต
ดังกล่าว     

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562) ตามมาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหาร     
ส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหาร    
ส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็น
กิจการท่ีจำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าคอย ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม ่

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

         สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมว่า ท่านใดยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล      
         ท่าคอยทำกิจการดังกล่าวข้างต้นในเขตเทศบาลตำบลนายาง โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือ 

เห็นชอบ) ท่านผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี) 

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล  
ท่าคอย ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าคอยจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ัง อยู่
ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้  
           /ต่อไปเป็น... 
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  ต่อไปเป็นขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย) ขอเชิญ
นายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบ้ีย  อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
นายกเทศมนตรี  จะดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบ้ีย
จะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ีบริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4  
ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทำหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภา
เทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขตดังกล่าว     

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2562) ตามมาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหาร     
ส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหาร    
ส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็น
กิจการท่ีจำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมผักเบ้ีย ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

         สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมว่า ท่านใดยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล      
         แหลมผักเบ้ียทำกิจการดังกล่าวข้างต้นในเขตเทศบาลตำบลนายาง โปรดยกมือ (สมาชิก 

ยกมือเห็นชอบ) ท่านผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี) 

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล  
แหลมผักเบี้ยทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค 
จำกัด ซึ่งต้ัง อยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ 

  ต่อไปเป็นขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย) ขอเชิญ
นายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
นายกเทศมนตรี  จะดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย จะต้อง
นำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ีบริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4  ตำบล   
เขาใหญ่  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทำหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภา
เทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขตดังกล่าว     

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2562) ตามมาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหาร     
ส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหาร    
ส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็น
กิจการท่ีจำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลธงชัย ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม ่

                               /นายสายันต์... 
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นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

         สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมว่า ท่านใดยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย      
         ทำกิจการดังกล่าวข้างต้นในเขตเทศบาลตำบลนายาง โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือเห็นชอบ) 

ท่านผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี) 

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล  
ธงชัยทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลธงชัยจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ัง อยู่ท่ี 140 
หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ 

จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) ถ้าไม่มีเรื่องอื่นๆ ผม 
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่ีได้สละเวลามาประชุมในวันนี้  ผมขอ
ปิดประชุม  ขอบคุณครับ 
    …………………………………..                
            ปิดประชุมเวลา  12.30  น.  
 
         ปาลิดา  เกตุรัตน์   ผู้จดรายงานการประชุม       นคร  ทองแท่ง   เลขานุการสภาฯ 
     (นางปาลิดา  เกตุรัตน์)                        (นายนคร  ทองแท่ง) 
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน      สมาชิกสภาเทศบาล  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลนายาง  ได้ตรวจรายงานการ 
ประชุมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี      25 ธันวาคม   2562         จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

ลงช่ือ จ่าเอก สุทิน  แจ้งสุวรรณ  ประธานกรรมการ                  ลงช่ือ      เจือ  ใยบำรุง    กรรมการ 
              (สุทิน  แจ้งสุวรรณ)                            (นายเจือ  ใยบำรุง) 

                                      ลงช่ือ วัน  เขียวชะอุ่ม   กรรมการและเลขานุการ      
                          (นายวัน  เขียวชะอุ่ม)        

ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง     สมัยสามัญ     สมัยท่ี 1    ประจำปี พ.ศ.    2563        .             
เมื่อวันท่ี     28 กุมภาพันธ์ 2563    ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 
 

ลงช่ือ   สายันต์  ม่วงสวาสดิ   ประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
                                                (นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ)    
 


