
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2562 
วันท่ี  14   สิงหาคม 2562   เวลา 10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง   
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ  ประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
2. นายชนะชัย  นิพนธ์นิมิต  รองประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
3. จ่าเอกสุทิน  แจ้งสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
4. นายพิชิต  มีนาม   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
5. นายทิน  ครุฑพงษ์  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. นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี 
2. นายฉลอง  ช้างสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายอุดม  วงวาทิน   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายอำนาจ  บัวหลวง   ปลัดเทศบาล  
5. นางทัศนีย์  สิงห์ภู่   รองปลัดเทศบาล 
6. นายโสภณ  พรสมบูรณ์ศิริ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นางสาวนพวรรณ ตระกูลรังสิ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
8. นางสาวเรณู  เอี่ยมโซ๊ะ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
9. นางมธุรจน์  สุภาษิต   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
10. นายบุญชู  บัวสด   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
11. นางสาวพุทธาณี พ่วงทอง   นิติกรปฏิบัติการ 
12. พ.จ.อ.ประจักษ์ วันจันทร์  เจ้าพนักงานป้องกันฯ (เจ้าหน้าท่ีรักษาความสงบฯ) 
13. นางยุวดี  กล่ันยิ่ง   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
14. นางปาลิดา  เกตุรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
15. นายณัฐพล  ม่วงไหมทอง  คนงาน 
16. นางสาวอภิชยา กีรติธนกรกุล  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
17. นางเอมอร  เกตุสอาด  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
18. นางสาวรัตนา มาแป้น   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
19. นางสาวพรสุดา วงษ์ขวัญเมือง  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
 
 
 



เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
นายนคร  ทองแท่ง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3       
เลขานุการสภาฯ ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ขณะนี้ได้เวลาการประชุม และสมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุม

แล้ว  
กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   ขอเรียนเชิญครับ 
นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมานั่งครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2562   
  
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                   -ไม่มี-  
   
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระที่ 2          เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
                             ประจำปี พ.ศ.2562 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี  

                   พ.ศ.2562 ได้สำเนาแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าไปแล้ว จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม 
ในรายงานการประชุม โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ผมขอ 
ถามท่านสมาชิกว่า ผู้ใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัย 
สามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2562 โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือ) ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรด   
ยกมือ (ไม่มี) 

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  ทุกท่านเห็นชอบ  ยกมือเป็นเอกฉันท์ 
     เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
     ตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2562 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 
 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    วาระที่ 2 
    ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล 
นายอำนวย พราหมณ์แก้ว เรียนท่านประธานท่ีเคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ  กระผม นายอำนวย พราหมณ์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ทำหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ    
    แปรญัตติ ขอรายงานผลต่อสภาเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลนายาง ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระท่ี 1 ในสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อ
วันท่ี 7 สิงหาคม 2562 และมีมติให้ดำเนินการรับคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ต้ังแต่วันท่ี 9 - 11 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 – 17.00 น. นั้น 
  คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 

1. นาย อำนวย พราหมณ์แก้ว ประธานกรรมการ 
2. นายสมยศ   คุ้มสะอาด กรรมการ 
3. นาย สมชาย เผือกเงิน กรรมการและเลขานุการ  

/ได้ดำเนินการ... 



                                      -2- 
ได้ดำเนินการรับคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต้ังแต่วันท่ี 9 - 11 
สิงหาคม 2562 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดมาขอยื่นแปรญัตติ หรือ ช้ีแจงและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

  และเมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติได้มาประชุมช้ีแจงและแสดง
ความคิดเห็นเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563  ปรากฏว่า ไม่มีท่านใดขอ
แก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใด เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ  จึงเป็นอันว่าท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ   
มีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ 

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  จากการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม   
ประธานสภาฯ  ทุกประการ ผมขอถามว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย      

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านวาระท่ี 2 ได้ โปรดยกมือ  
-สมาชิกสภายกมือให้ความเห็นชอบ 11 คน   

มีสมาชิกสภายกมือออกเสียงให้ความเห็นชอบ 11 คน และผมในฐานะประธานสภาขอ 
ยกมือออกเสียงให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ให้ผ่านวาระท่ี 2 ได้  

เป็นอันว่า สภาเทศบาล มีมติ  เห็นชอบให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านวาระท่ี 2 ได้ 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4     

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                             วาระที่ 3 

    ตามท่ีสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านวาระท่ี 2 ผมขอถามท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า  สมาชิกท่านใด   
เห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็น     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โปรดยกมือ  
-สมาชิกสภายกมือให้ความเห็นชอบ 11 คน  
 มีสมาชิกสภายกมือออกเสียงให้เห็นชอบ 11 คน และผมในฐานะประธานสภาขอ 
ยกมือออกเสียงให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ได้  

เป็นอันว่า สภาเทศบาล  มีมติ เห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตราเป็นเทศบัญญัติได้  ซึ่งสภาเทศบาลจะได้นำเสนอต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อประกาศใช้ต่อไป 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  5 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ือง การส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงานท้องถ่ินดูแลบำรุงรักษา 
     ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอ เรื่อง การส่งมอบ

ทรัพย์สินส่ิงปลูกสร้างให้หน่วยงานท้องถิ่นดูแลบำรุงรักษา รายละเอียดดังนี้  
        /ด้วยกรมโยธาธิการ... 
 
 
 



-3- 
ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง  แจ้งว่าได้ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะชุมชนเมืองชะอำและ 

นายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวงเงิน 78,790,000. -บาท ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 264/2559 ลงวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2559 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2561  

ดังนั้น เพื่อให้ทรัพย์สินส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี พร้อมท่ีจะใช้งานได้
ตลอดเวลาและเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นท่ี กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะส่งมอบทรัพย์สิน       
ส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวให้เทศบาลตำบลนายาง ดูแลรักษา และให้เทศบาลตำบลนายาง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น
ท้ังหมด (ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายท้ังหมด) นับต้ังแต่วันท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจรับมอบงาน (งวดสุดท้าย) จากผู้รับ
จ้าง จนถึงวันท่ีเทศบาลตำบลนายาง รับมอบทรัพย์สินจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 

  เทศบาลตำบลนายาง ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นการติดต้ังระบบประปาท่ีมีขนาดใหญ่
ขึ้น ต้ังอยู่ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 5, 8, 10 ตำบลเขาใหญ่ สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เป็นประโยชน์
กับประชาชนในพื้นท่ี แต่เนื่องจากการรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวมีภาระติดพันในเรื่องของงบประมาณท่ีจะเป็นค่าใช้จ่ายท่ี
จะเกิดขึ้นหลังจากรับมอบทรัพย์สินมา เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดูแลบำรุงรักษา จึงนำเสนอต่อสภาเทศบาล
ตำบลนายางเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ) 

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม                                 

         เพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมว่า ท่านใดเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวจากกรมโยธาธิการและ      
ผังเมือง โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือเห็นชอบ)  ท่านผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี) 
 เป็นอันว่าสภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบรับมอบทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินดังกล่าว
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ือง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (เทศบาลตำบลท่ายาง) 
     ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอ เรื่อง ขอความยินยอม

ทำกิจการนอกเขต (เทศบาลตำบลท่ายาง) รายละเอียดดังนี้ 

ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ     
มูลฝอย ซึ่งเทศบาลตำบลท่ายางจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไปส่งท่ีบริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด 
ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทำหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอ
ความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขตดังกล่าว 

เทศบาลตำบลนายางได้พิจารณาแล้วตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  
14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 กำหนดว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าท่ีต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
กล่าวคือ (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และมาตรา 
16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนด
ว่า ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  กล่าวคือ (18) การกำจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ำเสีย และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การเก็บ ขน หรือกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และวรรคสามได้กำหนดว่า ในกรณีท่ีมีเหตุอัน 
                                                                                                     /สมควร... 
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สมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการ ส่วน
ท้องถิ่นได้ โดยมาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 กำหนดให้
เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ (1) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีดำเนินตามอำนาจ
หน้าท่ีอยู่ภายในเขตของตน (2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภา
ตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ (3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำกิจการนอกเขต ตามมาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 ดังกล่าวข้างต้น  

จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้เทศบาล
ตำบลท่ายาง ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

         สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมว่า ท่านใดยินยอมให้เทศบาลตำบลท่ายาง ทำกิจการ       
ดังกล่าวข้างต้นในเขตเทศบาลตำบลนายาง โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือเห็นชอบ)  ท่านผู้ใด 
ไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี) 

 เป็นอันว่าสภาเทศบาล  มีมติ  ยินยอมให้เทศบาลตำบลท่ายาง ทำกิจการในเขต  
เทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่งเทศบาลตำบล 
ท่ายาง  จะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค  
จำกัด ต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล 
ตำบลนายาง ได้  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  7 
ระเบียบวาระที่ 7 เร่ือง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก)  

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

ทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก) รายละเอียดดังนี้ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้างเหมาทำ
การกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออกจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี
บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4  ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทำ
หนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขตดังกล่าว     

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562) ตามมาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ
ร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การ  บริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจำเป็นต้องทำและเป็นการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน  

จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 
          /นายสายันต์...  
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นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

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

 เป็นอันว่าสภาเทศบาล  มีมติ  ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก 
 ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก จะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี 
บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 
ระเบียบวาระที่ 8  เร่ือง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม) 

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

ทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม) รายละเอียดดังนี้ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้างเหมาทำการ
กำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้มจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ีบริษัท        
เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4  ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทำหนังสือแจ้ง
เทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขตดังกล่าว     

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562) ตามมาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
อื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การ  บริหารส่วนตำบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจำเป็นต้องทำและเป็นการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน  

จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

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

 เป็นอันว่าสภาเทศบาล  มีมติ  ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม 
 ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท 
เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 9 
       /ระเบียบวาระท่ี 9... 
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ระเบียบวาระที่  9 เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
    ผมขอถามท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ 
                             โปรดยกมือ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มีเรื่องอื่น ๆ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ 

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีได้สละเวลามาประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุม 
    ขอบคุณครับ 
    …………………………………..  

 
ปิดประชุมเวลา  12.20 น. 

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลนายาง  ได้ตรวจรายงานการ 
ประชุมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี      15 สิงหาคม  2562         จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

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

                                      ลงช่ือ วัน  เขียวชะอุ่ม   กรรมการและเลขานุการ      
                          (นายวัน  เขียวชะอุ่ม)        

ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง     สมัยวิสามัญ     สมัยท่ี 1    ประจำปี พ.ศ.    2562        .             
เมื่อวันท่ี     23   กันยายน   2562    ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 
 

ลงช่ือ   สายันต์  ม่วงสวาสดิ   ประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
                                                (นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


