
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันท่ี  16  สิงหาคม 2564   เวลา 10.00  น. 

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

ผู้มาประชุม 
1.  นายพิชิต  มีนาม  ประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
2.  นายสมชาย  เผือกเงิน รองประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
3.  นายทิน  ครุฑพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
4.  จ่าเอก สุทิน  แจ้งสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
5.  นายนคร  ทองแท่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
6.  นายสมนึก  นิพนธ์นิมิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
7.  นายเจือ  ใยบำรุง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
8.  นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
9.  นายธนวัฒน์  อินทวาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
10. พันจ่าเอก ประจักษ์ วันจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
11. นายสมยศ  คุ้มสะอาด เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนายาง 
ผูไ้ม่มาประชุม 
1. นายอำนวย  พราหมณ์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง  (ลา)  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี 
2. นายฉลอง  ช้างสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายอุดม  วงวาทิน   รองนายกเทศมนตรี 
4. นางทัศนีย์  สิงห์ภู่   รองปลัดเทศบาล 
5. นายบญุชู  บัวสด   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
6. นายโสภณ  พรสมบูรณ์ศิริ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นางสาวนพวรรณ ตระกูลรังสิ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
8. นายภาณุวัชร  แตงพลับ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
9. นางสาวกนกวรรณ ศรีมงคล   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
10. นางนุชจรีย์  หินแก้ว   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นางดวงตา  สุวรรณวัฒน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  
12. นางสาวสายฝน อ่ำกอง   นายช่างชลประทานโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานท่ี 14 
13. นายนนทชัย  ขันธวุธ   นายช่างชลประทานโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานท่ี 14 
14. นางสาวอภิชยา กีรติธนกรกุล  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
15. นางปาลิดา  เกตุรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
16. นางสาวชญาณ์นันท์ พราหมณ์แก้ว  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
17. นายธีรวัฒน์  สืบพงษ์   คนงาน 
 
 
 
 
 
 



 
 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
นายสมยศ คุม้สะอาด  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2    
เลขานุการสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564  ขณะนี้ได้เวลาการประชุม  และสมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  

กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป   ขอเรียนเชิญครับ 

นายพิชิต  มีนาม  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมานั่งครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2564  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                วันนี้ นายอำนวย พราหมณ์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากยัง 

อยู่ในช่วงกักตัวไม่ครบตามกำหนด 
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระที่ 2          เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
                              คร้ังที ่1 ประจำปี พ.ศ.2564 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยวสามญั สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี  

                     พ.ศ.2564 ได้สำเนาแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบล่วงหน้าไปแล้ว จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข 
หรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุมโปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  
เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความและสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอมติท่ีประชุม 
สภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564 โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือ 10 คน) และท่านใด    
ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

มติที่ประชุม  มีมติ เหน็ชอบรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  
ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    วาระที่ 2 
    ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอผลการแปรญัตติร่างเทศบญัญัติ 
   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล 
จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ  กระผม จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล ทำหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ    
    แปรญัตติ ขอรายงานผลต่อสภาเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลนายาง ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 วาระท่ี 1 ในสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.
2564 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 และมีมติให้ดำเนินการรับคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ต้ังแต่วันท่ี 11 - 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. นั้น 
           /คณะกรรมการ... 
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  คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 
1. จ่าเอกสุทิน   แจ้งสุวรรณ ประธานกรรมการ 
2. นายธนวัฒน์  อินทวาด กรรมการ 
3. นาย ทิน        ครุฑพงษ์ กรรมการและเลขานุการ  

ได้ดำเนินการรับคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต้ังแต่วันท่ี 11 - 13 
สิงหาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดมาขอยื่นแปรญัตติ หรือ ช้ีแจงและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
  และเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติได้มาประชุมช้ีแจงและแสดง
ความคิดเห็นเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  ปรากฏว่า ไม่มีท่านใด     
ขอแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใด เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ  จึงเป็นอันว่าท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ   
มีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทุกประการ 

นายพิชิต  มีนาม  จากการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม   
ประธานสภาฯ  ทุกประการ (ประธานตรวจนับองค์ประชุม) และมีสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอถามว่า  

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผ่านวาระท่ี 2 ได้ โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือให้ความเห็นชอบ 10 คน)  และท่านใด          
ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

มีสมาชิกสภายกมือออกเสียงให้ความเห็นชอบ 10 คน และผมในฐานะประธานสภาขอ 
ยกมือออกเสียงให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ให้ผ่านวาระท่ี 2 ได้  

มติท่ีประชุม  มีมติ  เห็นชอบให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ผ่านวาระท่ี 2 ได้ 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4     

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ือง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
                             วาระที่ 3 
    ตามท่ีสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านวาระท่ี 2 (ประธานตรวจนับองค์ประชุม) และมีสมาชิกอยู่ครบ    
องค์ประชุม ผมขอถามท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือให้ความเห็นชอบ 10 คน) และ
ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี)  
 มีสมาชิกสภายกมือออกเสียงให้เห็นชอบ 10 คน และผมในฐานะประธานสภาขอ 
ยกมือออกเสียงให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ได้  

มติที่ประชุม   มีมติ เห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
ตราเป็นเทศบัญญัติได้  ซึ่งสภาเทศบาลจะได้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุร ีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เพื่อประกาศใช้ต่อไป 

                       /ต่อไปเป็น... 
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    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็น 
                              ค่าเคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เคร่ือง (กองช่าง) 

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

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดดังนี้  

เนื่องจากเพื่อนำมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับกรณีไฟฟ้าดับ หากไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้า  

อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เสียหายได้ และทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทำงาน เทศบาลฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้ามาทดแทนเครื่องเดิม แต่เนื่องจากเทศบาลฯ  ไม่ได้
ต้ังงบประมาณไว้สำหรับจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงมีความประสงค์ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
  โอนลด 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง งบประมาณต้ังไว้ 1,000,000.-บาท คงเหลือจำนวน 269,827.70 บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 17,400.-บาท  

 โอนต้ังรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA  จำนวน  17,400.-บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

  -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563               
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิน่ 

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอมติท่ี
ประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภายกมือ 10 คน) และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 
          /ท่ีประชุม.... 
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มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่าย
เป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง ดังนี้ 

โอนลด 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง งบประมาณต้ังไว้ 1,000,000.-บาท คงเหลือจำนวน 269,827.70 บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 17,400.-บาท  

 โอนต้ังรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA  จำนวน  17,400.-บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

  -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563   

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 
ระเบียบวาระที่  6 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็น 
                              ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จำนวน 1 เคร่ือง (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

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

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้  
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้อยู่ปัจจุบัน มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้เส่ือมสภาพหมดอายุ

การใช้งาน เสียและซ่อมบ่อยครั้ง การซ่อมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับราคาซ่อมหากซื้อใหม่จะเกิด
ความคุ้มค่ามากกว่า ประกอบกับหน่วยประมวลผล หน่วยความจำ หน่วยจัดเก็บข้อมูล ไม่รองรับโปรแกรมสำหรับ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เทศบาลฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์          
มาทดแทนเครื่องเดิม แต่เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้สำหรับจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงมีความประสงค์     
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเปน็ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
  โอนลด 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง งบประมาณต้ังไว้ 1,000,000.-บาท คงเหลือจำนวน 252,427.70 บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 17,000.-บาท  

 โอนต้ังรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 
          /เครื่องคอมพิวเตอร์... 
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 17,000.-บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มี ช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือจำนวน        

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

  -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563               
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอมติท่ี
ประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภายกมือ 10 คน) และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่าย
เป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   
จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้ 

โอนลด 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง งบประมาณต้ังไว้ 1,000,000.-บาท คงเหลือจำนวน 252,427.70 บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 17,000.-บาท  
  โอนต้ังรายการใหม่ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                                                /เครื่องคอมพิวเตอร์... 

 
 
 
 
 



 
-6-  

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 17,000.-บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดกีว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มี ช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือจำนวน        

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

  -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 
ระเบียบวาระที่  7 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินการ 
                               ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (กองการประปา) 

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

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ หมู่ท่ี 5 ตำบล
เขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  จำเป็นต้องให้
การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา 
และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16  
กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
ดังนี้ (4) การสาธารณูปโภคและส่ิงก่อสร้างอื่นๆ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีความประสงค์
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

                               /โอนลด... 
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โอนลด 
  ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ 1,982,790.- บาท คงเหลือ  1,236,387.88 บาท โอนลดครั้งนี้ จำนวน  
260,000.-บาท 

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   

ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี เป็นเงิน 260,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ  โดยทำการวางท่อ HDPE dia.315 มม. ระยะทางยาว 42 เมตร 

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมประตูน้ำ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ท่ี กช 4/2564  
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 51(1)  

- เป็นไปตามพระราชบัญญั ติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 10 ลำดับท่ี 2 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563               
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอมติท่ี
ประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภายกมือ 10 คน) และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

มติที่ประชมุ  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อ
ดำเนินการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ หมู่ท่ี 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 

โอนลด 
  ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ 1,982,790.- บาท คงเหลือ  1,236,387.88 บาท โอนลดครั้งนี้ จำนวน  
260,000.-บาท 

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   

ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นเงิน 260,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ  โดยทำการวางท่อ HDPE dia.315 มม. ระยะทางยาว 42 เมตร 

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมประตูน้ำ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ท่ี กช 4/2564  
               /-เป็นไปตาม... 
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                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 51(1)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญั ติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 6/2564 หน้าท่ี 10 ลำดับท่ี 2 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 
ระเบียบวาระที่  8 เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
    ผมขอถามท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ 
                             โปรดยกมือ  (ไมม่ี) ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องอื่น ๆ เสนอหรือไม่ โปรดยกมือ  

        ขอเชิญ นางสาวสายฝน  อ่ำกอง 
นางสาวสายฝน อ่ำกอง  เรยีนท่านประธาน  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และท่านนายกเทศมนตรี 
นายช่างชลประทานฯ ดิฉัน นางสาวสายฝน  อ่ำกอง  ตำแหน่งนายช่างชลประทานโครงการก่อสร้าง สำนักงาน 
   ชลประทานท่ี 14 โครงการก่อสร้างขนาดเล็กรับผิดชอบดูแลงานก่อสร้าง 4 จังหวัด ได้แก่ 
   จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง สำนักงานก่อสร้าง 
   ต้ังอยู่ท่ี ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สำนักงานใหญ่ต้ังอยู่ท่ี ตำบลวังพงษ์  
   อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายจาก นายณัฎฐพล ทับทอง 
   นายช่างชลประทานอาวุโส ให้มาช้ีแจงรายละเอียดในการก่อสร้างฝายบ้านไร่บน หมู่ท่ี 9  
   ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายางได้รับทราบ 
    สืบเนื่องจากชาวบ้าน หมู่ท่ี 9 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้มีหนังสือ 
   ขอรับการสนับสนุนจากกรมชลประทานในการก่อสร้างฝายลำห้วยในพื้นท่ีบ้านเขาโป่ง (ไร่บน) 
   หมู่ท่ี 9 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทางโครงการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรในการอุปโภค-บริโภคและเกษตรกรรม จึงได้บรรจุโครงการฝาย 
บ้านไร่บน หมู่ท่ี 9 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เข้าแผนไว้  

ทางโครงการฯ ทำการสำรวจพื้น ท่ี เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าท่ีชลประทาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 9 ตำบลเขาใหญ่ กำนันตำบลเขาใหญ่ นายช่างเทศบาล
ตำบลนายาง และนำเข้างบประมาณในการก่อสร้างไว้ในปีงบประมาณ 2565 ในวงเงิน
งบประมาณ 20,000,000.-บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 7 เดือน เริ่ม   
การก่อสร้างประมาณเดือนธันวาคม 2564 โดยทำการก่อสร้างฝายบ้านไร่บน พื้นท่ีรับประโยชน์ 
200 ไร่ ท่ีต้ังหัวงาน ลำดับชุด L 7018 ระวาง 4934l พิกัดหัวงาน 47 PPQ 987-155 ลักษณะ
อาคาร สันฝายสูง 3.00 เมตร ความยาวฝาย 20.68 เมตร ความกว้างฝาย 25.00 เมตร ระดับ
ท้องคลองถึงตล่ิง 5.00 เมตร ระดับพื้นฝายถึงสะพานคนเดินข้าม 5.50 เมตร พื้นท่ีขุดลอกหน้า
ฝายประมาณ 107.10 X 98 เมตร หินเรียงหน้าฝาย กว้าง 10 เมตร ยาว 45 เมตร หินเรียง  
ท้ายฝาย กว้าง 15 เมตร ยาว 45 เมตร รายละเอียดตามแบบก่อสร้างท่ีแนบมาด้วย 

    และได้มีการจัดประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนดำเนินการก่อสร้างฝาย เมือ่ 
วันท่ี 13 สิงหาคม 2564 มีมติให้ก่อสร้างฝายบ้านไร่บน ได้ตามรายงานการประชุมท่ีแนบมาด้วย 

      /เมื่อดำเนินการ... 
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 เมือ่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างจะส่งมอบงานให้ชลประทานจังหวัด 
เพชรบุรี เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา โดยท่ีสำนักงานเทศบาลตำบลนายางไม่ต้องเป็นผู้ดูแล 

    โครงการฯ จึงนำเรียนท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อรับทราบการดำเนินการ 
   โครงการฝายบ้านไร่บน หมู่ท่ี 9 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ี 
   รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนายาง 
นายพิชิต มีนาม   ระยะปลายทางน้ำออกกว้างเท่าไร 
ประธานสภาฯ 
นางสาวสายฝน อ่ำกอง  20 เมตร 
นายช่างชลประทานฯ  
นายพิชิต มีนาม   พื้นท่ีก่อสร้างจะมีปัญหากับชาวบ้านหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นางสาวสายฝน อ่ำกอง  พื้นท่ีก่อสร้างเป็นท่ีสาธารณะ ไม่ได้รุกล้ำท่ีของชาวบ้าน และหากระหว่างก่อสร้าง 
นายช่างชลประทานฯ หากเกิดปัญหากับชาวบ้าน ทางโครงการจะพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
นายฉลอง ช้างสุวรรณ  ปลายทางน้ำออกยาวถึงคลองชลประทานหรือไม่ 
รองนายกเทศมนตรี 
นางสาวสายฝน อ่ำกอง  ไม่ถึงคะ 
นายช่างชลประทานฯ  
นายฉลอง ช้างสุวรรณ  ถ้าทำทางน้ำออกไม่ถึงคลองชลประทาน หน้าฝนอาจจะเกิดน้ำล้นฝายและท่วมได้  
รองนายกเทศมนตรี  ให้ทางโครงการฯ พิจารณาปัญหาตรงนี้ด้วย 
นางสาวสายฝน อ่ำกอง  รับทราบคะ 
นายช่างชลประทานฯ  
นายพิชิต มีนาม   จากท่ีดูแบบก่อสร้างปลายน้ำจะไหลลงไปทางบ่อขยะ หากเกิดปญัหาน้ำล้น น้ำจะ 
ประธานสภาฯ  ไปลงทางบีชวิลล่า เมื่อข้ามถนนจะเกิดปัญหาได้ บ้านท่ีจะเดือดร้อนคือบ้านนายฉลอง  

ขอใหท้างโครงการไปตรวจสอบตรงนี้ แต่ส่วนตัวผมก็มีท่ีดินบริเวณฝายเหมือนกัน แต่ไม่ได้ 
คัดค้านการสร้างถ้าชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นว่าการสร้างฝายจะเกิดประโยชน์ต่อการทำมาหากิน 
ผมก็ไม่ว่าอะไร  

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ ผมขออนุญาตช้ีแจงต่อสภาเทศบาล โครงการฝายบ้านไร่บน เป็นโครงการและ 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณของโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานท่ี 14 เสนอให้สภาเทศบาลเพื่อ 
   รับทราบการดำเนินโครงการซึ่งอยู่ในพื้นท่ี ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลแจ้งให้ชาวบ้านทราบด้วย 
   ว่าโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานท่ี 14 จะเข้ามาดำเนินการทำอะไร เมื่อไร และผม 
   ขอฝากทางโครงการด้วยว่า หากอนาคตเกิดเหตุการณ์น้ำล้นฝาย ทำให้น้ำท่วม จะแก้ไขปัญหา 
   อย่างไร 
นางสาวสายฝน อ่ำกอง  เมื่อสร้างฝายเสร็จทางโครงการจะส่งมอบให้ชลประทานจังหวัดเพชรบุรี  
นายช่างชลประทานฯ เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา รวมถึงการแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยท่ีทางเทศบาล 
   ตำบลนายางไม่ต้องรับผิดชอบ 
                    /นายพิชิต... 
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นายพิชิต มีนาม   ตามท่ีทางโครงการฯ ได้เสนอและช้ีแจงมา จะมีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือเสนอ 
ประธานสภาฯ  เพิ่มเติมหรือไม่  (ไม่มี) เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามหรือเสนอเพิ่มเติม เป็นอันว่า ท่ีประชุมรับทราบ 
   การดำเนินการโครงการฝายบ้านไร่บน 
ท่ีประชุมฯ   รับทราบการดำเนินการโครงการฝายบ้านไร่บน หมู่ท่ี 9 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ 
   จังหวัดเพชรบุรี 
นายพิชิต มีนาม   มสีมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่โปรดยกมือ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มีเรื่องอื่น ๆ 
ประธานสภาฯ             ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีได้สละเวลามา 

ประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุม  ขอบคุณครับ 
………………………………….. 

ปิดประชุมเวลา  12.20 น. 
         ปาลิดา  เกตุรัตน์   ผู้จดรายงานการประชุม  สมยศ  คุ้มสะอาด    เลขานุการสภาฯ 
             (นางปาลิดา  เกตุรัตน์)                             (นายสมยศ  คุ้มสะอาด) 
     เจ้าพนกังานธุรการ ระดับชำนาญงาน                    สมาชิกสภาเทศบาล  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลนายาง  ได้ตรวจรายงานการ 
ประชุมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี      17  สิงหาคม  2564           จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

ลงช่ือ    สายันต์ ม่วงสวาสดิ    ประธานกรรมการ                  ลงช่ือ   ธนวัฒน์  อินทวาด    กรรมการ 
        (นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ)                          (นายธนวัฒน์  อินทวาด) 

                                          ลงช่ือ    ทิน  ครุฑพงษ์   กรรมการและเลขานุการ      
                           (นายทิน  ครุฑพงษ์)    
  

 
 
 
 


