
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 
วันท่ี  1  มีนาคม  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. นายอำนาจ  บัวหลวง   ปลัดเทศบาล  
5. นางสาวนพวรรณ ตระกูลรังสิ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
6. นายโสภณ  พรสมบูรณ์ศิริ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นายบุญชู  บัวสด   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
8. นางมธุรจน ์  สุภาษิต   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
9. นางสาวเรณู  เอี่ยมโซ๊ะ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
10. นางสาวรัตนา มาแป้น   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
11. นางสาวอภิชยา กีรติธนกรกุล  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
12. นางสาวพรสุดา วงษ์ขวัญเมือง  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
13. นางยุวดี  กล่ันยิ่ง   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
14. นางเอมอร  เกตุสอาด  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง     
15. นายณัฐพล  ม่วงไหมทอง  คนงาน 
16. พ.จ.อ.ประจักษ์ วันจันทร์  เจ้าพนักงานป้องกันฯ (เจ้าหน้าท่ีรักษาความสงบฯ) 
17. นางสาวเยาวรินทร์ รุ่งฟ้า   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน 
18. นางปาลิดา  เกตุรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 
 
 
 



 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
นายนคร  ทองแท่ง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1      
เลขานุการสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2562  ขณะนี้ได้เวลาการประชุม  และสมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  

กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   ขอเรียนเชิญครับ 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมานั่งครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562   

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     -ไม่มี- 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระที่ 2          เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
                              ประจำปี พ.ศ.2561 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี  

                    พ.ศ.2561 ได้สำเนาแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าไปแล้ว จะมสีมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม 
ในรายงานการประชุม โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ผมขอ 
ถามท่านสมาชิกว่า  ผู้ใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง         
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2561 โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือ) ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรด   
ยกมือ (ไม่มี) 

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  ทุกท่านเห็นชอบ  ยกมือเป็นเอกฉันท์ 
     เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
     ตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2561 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และกำหนดวันเร่ิมสมัยประชุม

สามัญ สมัยแรกของปีต่อไป 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลทราบ   

นายนคร ทองแท่ง  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภา  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13 )พ.ศ.2552  

มาตรา 24 วรรคแรก  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญส่ีสมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด และวรรคส่ี สมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุม
สามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย
ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถ่ินพร้อม 
ทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     /ข้อ 11 (2) สำหรับเทศบาล... 
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 ข้อ 11 (2)  สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ 
ประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ผมขอถามท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า   สมาชิกท่านใดจะเสนอให้กำหนดวันเริ่มต้น 
ประธานสภาฯ         ประชุมและจำนวนวันประชุมของสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 แต่ละสมัย และกำหนด 
                         วันเริ่มต้นประชุมและจำนวนวันประชุมของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2563 
                         เมื่อใดบ้าง 

            ขอเชิญ นายสมชาย เผือกเงิน  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสมชาย เผือกเงิน  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน         
สมาชิกสภาฯ     กระผม นายสมชาย เผือกเงิน   สมาชิกสภาเทศบาลขอเสนอให้มีสมัยประชุมสภาเทศบาล  ดังต่อไปนี้ 

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 มีกำหนด 30 วัน 

เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
2. สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  มีกำหนด  30 วัน 

                                              เริ่มต้ังแต่วันท่ี  1  สิงหาคม  2562  เป็นต้นไป 
3. สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 4  มีกำหนด 30 วัน 

                                              เริ่มต้ังแต่วันท่ี  1  ธันวาคม  2562  เป็นต้นไป 
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 

สมัยประชุมสามัญ   สมัยท่ี 1  มีกำหนด  30 วัน   
เริ่มต้ังแต่วันท่ี  1 กุมภาพันธ์  2563  เป็นต้นไป     

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ขอสมาชิกยกมือรับรอง (สมาชิกยกมือรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคนถูกต้อง) 
ประธานสภาฯ         มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอเป็นอื่นอีกหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด 

     ประสงค์ท่ีจะเสนอเป็นอื่นอีก  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ี 
      นายสมชาย เผือกเงิน  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอมา  ท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือ  (สมาชิกทุกคน  
      ยกมือเห็นชอบเปน็เอกฉันท์)   

เมื่อสมาชิกทุกท่านเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เป็นอันว่า สภาเทศบาล   มีมติ  
    เห็นชอบกำหนดให้มีสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง   ดังนี้     

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 มีกำหนด 30 วัน 

เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
2. สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  มีกำหนด  30 วัน 

                                              เริ่มต้ังแต่วันท่ี  1  สิงหาคม  2562  เป็นต้นไป 
3. สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 4  มีกำหนด 30 วัน 

                                              เริ่มต้ังแต่วันท่ี  1  ธันวาคม  2562  เป็นต้นไป 
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 1  มีกำหนด  30 วัน   
เริ่มต้ังแต่วันท่ี  1 กุมภาพันธ์  2563  เป็นต้นไป  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) คร้ังที่ 5/2562 
                       /ตามท่ีเทศบาลฯ... 
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ตามท่ีเทศบาลตำบลนายางได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2561  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 แล้วนั้น  

เทศบาลฯ ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 5/2562 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการ
ประชุม) 
   จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลตำบลนายางรับทราบการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 
– 2564) ครั้งท่ี 5/2562       

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ เร่ือง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)    
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                        

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) รายละเอียดดังนี้ 
   ตามท่ีเทศบาลตำบลนายาง ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 814,000 บาท รายละเอียดตาม
บัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มกราคม 2561 นั้น 

เนื่องจากสำนักงบประมาณ ได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ในเดือนธันวาคม 
2561 ซึ่งราคารถบรรทุก (ดีเซล) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นมีราคาสูงขึ้น ทำให้งบประมาณท่ีต้ังไวไ้ม่เพียงพอต่อ
การจัดซื้อ เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 

  โอนเพิ่ม 
  ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  รถบรรทุก (ดีเซล) ต้ังไว้จำนวน 814,000 บาท คงเหลือ 814,000 บาท โอนเพิ่มครั้งนี้จำนวน 
54,000 บาท 
  โอนลด 
  ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร ท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน        
(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้จำนวน 5,290,000.-บาท คงเหลือ 3,392,750.- บาท  โอนลดครั้งนี้
จำนวน 54,000.-บาท 
  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543    

ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทำให้ลักษณะ   
ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
                      /นายสายันต์.... 
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นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
 ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า

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

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)   ดังนี้  

โอนเพิ่ม 
  ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  รถบรรทุก (ดีเซล) ต้ังไว้จำนวน 814,000 บาท คงเหลือ 814,000 บาท โอนเพิ่มครั้งนี้จำนวน 
54,000 บาท 
  โอนลด 
  ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน        
(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้จำนวน 5,290,000.-บาท คงเหลือ 3,392,750.- บาท  โอนลดครั้งนี้
จำนวน 54,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 
ระเบียบวาระที่  6 ญัตติ เร่ือง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2562 ค่าเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี        
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรยีนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง การแก้ไข

เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
ขนาด 5 กิโลวัตต์ รายละเอียดดังนี้ 

              เนื่องจากกองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ ได้จัดทำบัญชีราคามาตรฐานขึ้น
ใหม่เมื่อเดือนธันวาคม 2561  ทำให้คุณลักษณะและราคาเปล่ียนไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
   เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงินงบประมาณ  57,500.-บาท  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
   1) ขนาด 5 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 
   2) ทุกขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ 

 3) รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้ 
       (1) แผงสวิทซ์ 1 อัน 
       (2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน 
      (3) แอมมิเตอร์ 1 อัน 
       (4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด 
       (5) สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน 
              /(6) คัตเอาต์... 
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(6) คัตเอาต์ 1 อัน 

       (7) ท่ีเสียบปล๊ัก  2 จุด 
4) คุณสมบัติทางเทคนิคท่ัวไป 

             (1) ไฟ AC 220 โวลต์ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า   
10 กิโลวัตต์                           
                             (2) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ(Automatic Voltage Regulation Control) โดยมี
อัตราการเปล่ียนแปลงดังนี้ 
            -ไม่เกิน +2.5, -2.5% สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 
                              (3) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าท่ีมีขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ท่ีมีค่า Power Factor ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
       (4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทุกขนาดส่งกำลังขับโดยตรง(Direct Coupling)  
หมายเหตุ: 1 kVA = 0.8 kW 
การติดต้ังอย่างน้อยควรประกอบด้วย 
1.การติดต้ังเดินรางแลดเดอร์ หรือท่อร้อยสายไฟฟ้า 
2.การติดต้ังอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์พร้อมบานเกร็ดของระบบระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำไปสู่ 
  ภายนอกห้อง 
3.การเดินไฟฟ้าและการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้า 
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มกราคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 2/2561 หน้าท่ี 69  ลำดับท่ี 12 
  ข้อความใหม่ 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5  กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงินงบประมาณ  57,500.- บาท  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
   1)  ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 
   2) ทุกขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ 

 3) รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้ 
       (1) แผงสวิทซ์ 1 อัน 
       (2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน 
         (3) แอมมิเตอร์ 1 อัน 
         (4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด 
         (5) สวิตช์ปดิ - เปิดหลอดไฟ 1 อัน 
        (6) คัตเอาต์ 1 อัน 
         (7) ท่ีเสียบปล๊ัก  2 จุด 
        (8) ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน (สำหรับขนาด 10 กิโลวัตต์ ขึ้นไป) 

 4) คุณสมบัติทางเทคนิคท่ัวไป 
         (1) ไฟ AC 220 โวลต์ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า       
10 กิโลวัตต์ 
                         (2) ไฟ AC 380/220 โวลต์ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ 220 โวลต์ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิรตซ์ 
สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ 
          (3) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมี
อัตราการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 
          /-ไม่เกิน 
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                            - ไม่เกิน + 5 , - 5% สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 

  - ไม่เกิน + 2.5 , - 2.5 % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 
                          (4) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าท่ีมีขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์  สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ี
มีค่า Power Factor  ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
                          (5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกำลังขับโดยตรง (Direct Coupling) 
หมายเหตุ : 1 kVA = 0.8 kW 
การติดต้ังอย่างน้อยควรประกอบด้วย 
 1. การติดต้ังเดินรางแลดเดอร์ หรือท่อร้อยสายไฟฟ้า 
 2. การติดต้ังอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์พร้อมบานเกร็ดของระบบระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำไปสู่    
     ภายนอกห้อง 
3. การเดินสายไฟฟ้าและการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้า 
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 2/2561 หน้าท่ี 69 ลำดับท่ี 12  

โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

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

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

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบใหแ้ก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ขนาด 5 กิโลวัตต์ ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
   เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงินงบประมาณ  57,500.-บาท  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
   1) ขนาด 5 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 
   2) ทุกขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ 

 3) รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้ 
       (1) แผงสวิทซ์ 1 อัน 
       (2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน 
      (3) แอมมิเตอร์ 1 อัน 
       (4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด 
       (5) สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน        

(6) คัตเอาต์ 1 อัน 
       (7) ท่ีเสียบปล๊ัก  2 จุด 
                           /4) คุณสมบัติ... 
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4) คุณสมบัติทางเทคนิคท่ัวไป 
             (1) ไฟ AC 220 โวลต์ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า   
10 กิโลวัตต์                           
                             (2) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ(Automatic Voltage Regulation Control) โดยมี
อัตราการเปล่ียนแปลงดังนี้ 
            -ไม่เกิน +2.5, -2.5% สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 
                              (3) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าท่ีมีขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ท่ีมีค่า Power Factor ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
       (4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทุกขนาดส่งกำลังขับโดยตรง(Direct Coupling)  
หมายเหตุ: 1 kVA = 0.8 kW 
การติดต้ังอย่างน้อยควรประกอบด้วย 
1.การติดต้ังเดินรางแลดเดอร์ หรือท่อร้อยสายไฟฟ้า 
2.การติดต้ังอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์พร้อมบานเกร็ดของระบบระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำไปสู่ 
  ภายนอกห้อง 
3.การเดินไฟฟ้าและการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้า 
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มกราคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 2/2561 หน้าท่ี 69  ลำดับท่ี 12 
  ข้อความใหม่ 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5  กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงินงบประมาณ  57,500.- บาท  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
   1)  ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 
   2) ทุกขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ 

 3) รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้ 
       (1) แผงสวิทซ์ 1 อัน 
       (2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน 
         (3) แอมมิเตอร์ 1 อัน 
         (4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด 
         (5) สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน 
        (6) คัตเอาต์ 1 อัน 
         (7) ท่ีเสียบปล๊ัก  2 จุด 
        (8) ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน (สำหรับขนาด 10 กิโลวัตต์ ขึ้นไป) 

 4) คุณสมบัติทางเทคนิคท่ัวไป 
         (1) ไฟ AC 220 โวลต์ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า       
10 กิโลวัตต์ 
                         (2) ไฟ AC 380/220 โวลต์ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ 220 โวลต์ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิรตซ์ 
สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ 
          (3) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมี
อัตราการเปล่ียนแปลง ดังนี้           
                            - ไม่เกิน + 5 , - 5% สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 

  - ไม่เกิน + 2.5 , - 2.5 % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 
         /(4) สำหรับ... 
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                          (4) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าท่ีมีขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์  สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ี
มีค่า Power Factor  ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
                          (5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกำลังขับโดยตรง (Direct Coupling) 
หมายเหตุ : 1 kVA = 0.8 kW 
การติดต้ังอย่างน้อยควรประกอบด้วย 
 1. การติดต้ังเดินรางแลดเดอร์ หรือท่อร้อยสายไฟฟ้า 
 2. การติดต้ังอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์พร้อมบานเกร็ดของระบบระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำไปสู่    
     ภายนอกห้อง 
3. การเดินสายไฟฟ้าและการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้า 
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 2/2561 หน้าท่ี 69 ลำดับท่ี 12  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 
ระเบียบวาระที่  7 เร่ือง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต 
             ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอ เรื่อง องค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองโสน ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้าง
เหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไป
ส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อม
ทำหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขต
ดังกล่าวข้างต้น 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
ร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจำเป็นต้องทำและเป็น
การเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองโสนทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

         สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมว่า ท่านใดยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน   
        ทำกิจการดังกล่าวข้างต้นในเขตเทศบาลตำบลนายาง โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือเห็นชอบ)  
        ท่านผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี) 
            /เป็นอันว่า... 
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 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  ยินยอมใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบล
หนองโสน ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ
มูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 
ระเบียบวาระที่  8 เร่ือง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต 

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

ส่วนตำบลท่าช้าง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้าง
เหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไปส่ง
ท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทำ
หนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขต
ดังกล่าวข้างต้น 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
ร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจำเป็นต้องทำและเป็น
การเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าช้างทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม ่

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

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

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล 
ท่าช้าง ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ   
มูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอ
ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 9 
ระเบียบวาระที่  9 เร่ือง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต 
 
          /ขอเชิญนายกเทศมนตรี... 
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ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

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

ส่วนตำบลยางหย่อง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้าง
เหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่องจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไป
ส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อม
ทำหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขต
ดังกล่าวข้างต้น 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
ร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจำเป็นต้องทำและเป็น
การเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหย่องทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

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

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล 
ยางหย่อง ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ   
มูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่องจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 10 
ระเบียบวาระที่ 10 เร่ือง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต 

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

ส่วนตำบลท่าเสน ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้าง
เหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสนจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไปส่ง
ท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทำ
หนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขต
ดังกล่าวข้างต้น 

        /เพื่อให้เป็นไปตาม... 
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เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
ร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจำเป็นต้องทำและเป็น
การเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าเสนทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม ่

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

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

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล 
ท่าเสน ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ   
มูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสนจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอ
ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 11 
ระเบียบวาระที่ 11 เร่ือง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต 

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

ส่วนตำบลสมอพลือ ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้าง
เหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมอเพลือจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไป
ส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อม
ทำหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขต
ดังกล่าวข้างต้น 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
ร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจำเป็นต้องทำและเป็น
การเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลสมอพลือทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 

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

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

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล 
สมอพลือ ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ   
มูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอ
ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 12 
ระเบียบวาระที่ 12 เร่ือง พื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโรง การเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ 
   ตามกฎหมาย  

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

เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโรง การเพิ่มพื้นท่ีอนุรักษ์ตามกฎหมาย
รายละเอียดดังนี้  

    ด้วยเทศบาลตำบลนายาง ได้รับแจ้งจากหน่วยควบคุมพื้นท่ีเตรียมประกาศเป็นเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโรง ว่าได้ดำเนินการสำรวจพื้นท่ีและขอบเขตพื้นท่ีเตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโรง 
จังหวัดเพชรบุรี แล้วพบว่าพื้นท่ีท่ีดำเนินการสำรวจจัดต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชะอำและป่าบ้านโรง ซึ่งมีพื้นท่ี
ท่ีมีความเหมาะสมในการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เนื้อที่ประมาณ 59,430 ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ี 2 อำเภอ ได้แก่ 
  1.อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ท้องท่ีตำบลดอนขุนห้วย ตำบลเขาใหญ่ ตำบลสามพระยา และตำบล
ห้วยทรายเหนือ 
  2.อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ท้องท่ีตำบลเขากระปุก และตำบลท่าไม้รวก 

  เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโรง เทศบาลตำบลนายางจึงได้
จัดทำการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนในเขตตำบลดอนขุนห้วย และตำบลเขาใหญ่ เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 
2562 และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ   

เทศบาลฯ จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเขตพื้นท่ี
ตำบลดอนขุนห้วยและตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโรง 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมว่า ท่านใดเห็นชอบให้พื้นท่ีดังกล่าวประกาศเป็นเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าบ้านโรง โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือเห็นชอบ)  ท่านผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ  
(ไม่มี) 
 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  เห็นชอบใหพ้ื้นท่ีตำบลดอนขุนห้วย 
และตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโรง ได้ 

                                       ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 13  
          /ระเบียบวาระท่ี 13… 
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ระเบียบวาระท่ี 13 เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
    ผมขอถามท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม ่
                            โปรดยกมือ    ขอเชิญ นายทิน  ครุฑพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายทิน ครุฑพงษ์   เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ         กระผม นายทิน ครุฑพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอให้หน่วยงานกำชับองค์การบริหารส่วน   
                           ตำบลท่ีนำขยะมาท้ิงในพื้นท่ีเรื่องน้ำท่ีรั่วซึมจากรถขยะส่งกล่ินเหม็นมากพื้นถนนสกปรกและล่ืน 
นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจง 
ประธานสภาฯ 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ ขอขอบคุณครับ สำหรับเรื่องนี้ผมจะมอบให้กองสาธารณสุขทำหนังสือกำชับ 
นายกเทศมนตรี ท้องถิ่นที่นำขยะมาท้ิงในพื้นท่ีดูแลเรื่องความสะอาด และประสานการเปล่ียนเส้นทางการวิ่ง 
 ของรถขยะให้ผ่านชุมชนน้อยท่ีสุด 
นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ  จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีเรื่องอื่นๆ ผมขอขอบคุณ 
ประธานสภา           คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่ีได้สละเวลามาประชุมใน 

      วันนี้  ผมขอปิดประชุม  ขอบคุณครับ 
    …………………………………..               
                                  

       ปิดประชุมเวลา  12.25  น.  
 

        ปาลิดา  เกตุรัตน์   ผู้จดรายงานการประชุม       นคร  ทองแท่ง   เลขานุการสภาฯ 
     (นางปาลิดา  เกตุรัตน์)                        (นายนคร  ทองแท่ง) 
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน      สมาชิกสภาเทศบาล  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลนายาง  ได้ตรวจรายงานการ 
ประชุมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี      4   มีนาคม   2562         จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

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

                                      ลงช่ือ วัน  เขียวชะอุ่ม   กรรมการและเลขานุการ      
                          (นายวัน  เขียวชะอุ่ม)        

ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง     สมัยสามัญ     สมัยท่ี 2    ประจำปี พ.ศ.    2562        .             
เมื่อวันท่ี     29    พฤษภาคม   2562    ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 
 

ลงช่ือ   สายันต์  ม่วงสวาสดิ   ประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
                                                (นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ)    


