
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี พ.ศ.2564 

วันที่  27  ธันวาคม  2564  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง   

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

ผู้มาประชุม 
1.  นายพิชิต  มีนาม  ประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
2.  นายสมชาย  เผือกเงิน รองประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
3.  นายทิน  ครุฑพงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
4.  จ่าเอก สุทิน  แจ้งสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
5.  นายอำนวย  พราหมณ์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
6.  นายนคร  ทองแท่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
7.  นายสมนึก  นิพนธน์ิมิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
8.  นายเจือ  ใยบำรุง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
9.  นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
10. นายธนวัฒน ์ อินทวาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
11. พันจ่าเอก ประจักษ์ วันจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
12. นายสมยศ  คุ้มสะอาด เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนายาง 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอนุรักษ ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี 
2. นายฉลอง  ช้างสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวัน  เขียวชะอุ่ม  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายเผิน  กำไลแก้ว  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นางทัศนีย์  สิงห์ภู่   รองปลัดเทศบาล 
6. นางสาวนพวรรณ ตระกูลรังสิ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
7. นายโสภณ  พรสมบูรณ์ศิริ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
8. นางสาวกนกวรรณ ศรีมงคล   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
9. นางนุชจรีย์  หินแก้ว   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นายบุญชู  บัวสด   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
11. นางดวงตา  สุวรรณวัฒน ์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  
12. นายภาณุวัชร แตงพลับ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
13. นางปาลิดา  เกตุรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
14. นายณัฐพล  ม่วงไหมทอง  คนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
นายสมยศ คุ้มสะอาด  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4      
เลขานุการสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564  ขณะนี้ได้เวลาการประชุม  และสมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  

กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   ขอเรยีนเชิญครับ 

นายพิชิต  มีนาม  เมือ่สมาชิกสภาเทศบาลมานั่งครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2564  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     -ไม่มี- 
     ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
          ประจำปี พ.ศ.2564  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจำปี พ.ศ.2564  
ได้สำเนาแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าไปแล้ว จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมใน  
รายงานการประชุม โปรดยก (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม) เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไข  
หรือเพิ่มเติมข้อความและสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามญั สมัยท่ี 3  
ประจำปี  พ .ศ.2564 โปรดยกมื อ (สมาชิกยกมื อเห็ นชอบ 11 คน ไม่ เห็ นชอบ - คน               
งดออกเสียง 1 คน) 

ที่ประชุมฯ  มีมติ เห็นชอบรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจำปี พ.ศ.2564   

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) 
ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลฯ  ว่าได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   

(พ.ศ.2566-2570)  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ 
หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–
2570) (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม) 

ที่ประชุมฯ  รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
      /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 7/2564 
ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลฯ  ว่าได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7/2564 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ 
รวมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–
2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7/2564 (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม) 

ที่ประชุมฯ  รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
7/2564 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ือง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม คร้ังที ่8/2564 
ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลฯ  ว่าได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 8/2564 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ 
รวมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–
2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 8/2564 (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม)     

ที่ประชุมฯ  รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
8/2564 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างห้องสุขาหอประชุมเทศบาลตำบลนายาง (อาคารญาณโมลี) 
หมู่ที่ 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

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

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างห้องสุขา
หอประชุมเทศบาลตำบลนายาง (อาคารญาณโมลี) หมู่ ท่ี 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

ด้วยห้องสุขาหอประชุมเทศบาลตำบลนายาง (อาคารญาณโมลี) ไม่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ และมีไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สะดวกต่อการดำเนินการจัดกิจกรรมของเทศบาลตำบลนายาง 
และไม่สะดวกต่อการให้บริการประชาชนท่ีมารับบริการ จึงจำเป็นต้องก่อสร้างห้องสุขาให้มีสภาพท่ีดี
พร้อมใช้งานและถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการให้บริการประชาชนและ
สามารถรองรับประชาชนท่ีมาใช้บริการได้อย่างเพียงพอ แต่เทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ จึงมี
ความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
โอนลด 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือน   

(ฝ่ายประจำ) ต้ังไว้ 5,287,140.00 บาท คงเหลือ 4,628,500.00 บาท โอนลดครั้งนี้ จำนวน 333,000.00 บาท 
 2. แผนงานบริหารงาน ท่ัวไป  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร          

หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ต้ังไว้ 355,320.00 บาท คงเหลือ 355,320.00 บาท โอนลดครั้งนี้ 
จำนวน 67,000.00 บาท  

โอนต้ังรายการใหม่ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท         
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  

    โครงการก่อสร้างห้องสุขาหอประชุมเทศบาลตำบลนายาง (อาคารญาณโมลี) หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 400,000.00 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องสุขา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร หรือพื้น ท่ีท ำการ          
ไม่น้อยกว่า 71.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 1/2565 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 8/2564 หน้าท่ี 2 ลำดับท่ี 1 
  ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

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

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์
ประชุม ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรี
เสนอมา โปรด ยกมือ (สมาชิกยกมือเห็นชอบ 11 คน ไม่เห็นชอบ - คน งดออกเสียง 1 คน) 
        /ท่ีประชุม... 
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ที่ประชุมฯ  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างห้องสุขาหอประชุมเทศบาลตำบลนายาง (อาคารญาณโมลี) 
หมู่ท่ี 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 

โอนลด 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือน   

(ฝ่ายประจำ) ต้ังไว้ 5,287,140.00 บาท คงเหลือ 4,628,500.00 บาท โอนลดครั้งนี้ จำนวน 333,000.00 บาท 
 2. แผนงานบริหารงาน ท่ัวไป  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร          

หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ต้ังไว้ 355,320.00 บาท คงเหลือ 355,320.00 บาท โอนลดครั้งนี้ 
จำนวน 67,000.00 บาท  

โอนต้ังรายการใหม่ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท         
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  

    โครงการก่อสร้างห้องสุขาหอประชุมเทศบาลตำบลนายาง (อาคารญาณโมลี) หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 400,000.00 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องสุขา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร หรือพื้น ท่ีทำการ          
ไม่น้อยกว่า 71.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 1/2565 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 8/2564 หน้าท่ี 2 ลำดับท่ี 1 
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระที่  7 เร่ือง  ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (เทศบาลตำบลบ้านแหลม) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

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

ทำกิจการนอกเขต (เทศบาลตำบลบ้านแหลม) รายละเอียดดังนี้  

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแหลม  อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้างเหมาทำการ
กำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านแหลมจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี 
รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทำหนังสือแจ้งเทศบาล
ตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขตดังกล่าว 

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 กำหนดว่า  
ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่ อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ กล่าวคือ (18) การกำจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ำเสีย และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การเก็บ ขน หรือกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือ                   

                                                                                                         /มูลฝอย... 
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มูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และวรรคสามได้กำหนดว่า ในกรณีท่ีมี
เหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการตามวรรคหนึ่ งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของ
ราชการส่วนท้องถิ่นได้ โดยมาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.
2562 กำหนดให้เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ (1) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการ     
ท่ีดำเนินตามอำนาจหน้าท่ีอยู่ภายในเขตของตน (2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล 
สภาจังหวัด หรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ (3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำกิจการนอกเขต ตามมาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 ดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล
นายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้เทศบาลตำบลบ้านแหลม ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอรายละเอียดต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ 

ประชุม)  
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์

ประชุม ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรี
เสนอมา โปรดยกมือ  (สมาชิกยกมือเหน็ชอบ 11 คน ไม่เห็นชอบ - คน งดออกเสียง 1 คน) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบยินยอมให้เทศบาลตำบลบ้านแหลม ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบล
นายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่ งเทศบาลตำบลบ้านแหลม
จะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด 
ต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบล
นายาง ได้ 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 

ระเบียบวาระที่  8 เร่ือง  ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

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

ทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง) รายละเอียดดังนี้  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้างเหมาทำการ
กำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้งจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไปส่งท่ี บริษัท   
เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พรอ้มทำหนังสือแจ้ง
เทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขตดังกล่าว 

เทศบาลตำบลนายางได้พิจารณาแล้วตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหาร                

                                                                                         /ราชการส่วนท้องถิ่น...               
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ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วน  
ตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ี
จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำกิจการนอกเขต ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 ดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอต่อท่ี
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง       
ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอรายละเอียดต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ 

ประชุม)  
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์

ประชุม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรี
เสนอมา โปรดยกมือ  (สมาชิกยกมือเหน็ชอบ 11 คน ไม่เห็นชอบ - คน งดออกเสียง 1 คน) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง ทำกิจการในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาวุ้งจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค 
จำกัด ต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง ได้ 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 9 
ระเบียบวาระที่  9 เร่ือง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอเรื่อง รายงานผลการติดตาม 
   และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   รายละเอียดดังนี้ 

ด้วยเทศบาลตำบลนายางได้รับแจ้งจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตำบลนายาง ว่าได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) กำหนดให้ “รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
                                                                                                                         /ดังนั้น... 
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ดังนั้น   เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ข้อ 29 (3) เทศบาลตำบลนายาง จึงเสนอผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาเทศบาลตำบลนายาง        
เพื่อทราบ (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม) 
นายพิชิต  มีนาม  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ จะสอบถามนายกเทศมนตรีเพิ่มเติม โปรดยกมือ (ไม่มี)   
ท่ีประชุมฯ  รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 
     ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 10 
ระเบียบวาระที่  10 เร่ือง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลนายาง 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณศ์ิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอเรื่อง รายงานแสดงผลการ 
   ปฏิบติังานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลนายาง ประจำปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2564 รายละเอียดดังนี้ 

ตามท่ีนายกเทศมนตรี ได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง 
สำหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี และได้แถลงนโยบายการบริหารราชการต่อสภาเทศบาลตำบลนายางในคราวประชุมสภา
เทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 นั้น 
   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 48 ทศ กำหนดให้
นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี โดยคำแถลง
นโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยท่ีสำนักงานเทศบาลด้วย 

บัดนี้ เทศบาลตำบลนายางได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลนายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลนายาง        
เพื่อทราบ (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม) 
นายพิชิต มีนาม   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ จะสอบถามนายกเทศมนตรีเพิ่มเติม โปรดยกมือ (ไม่มี)   
ท่ีประชุมฯ  รับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลนายาง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 11       
ระเบียบวาระท่ี 11 เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
    ผมขอถามท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม ่

         โปรดยกมือ   ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
       /นายอนุรักษ์... 
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นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี เนื่องจากเทศบาลได้รับเรื่องขอความยินยอมทำกิจการนอกเขตจากเทศบาลตำบล        

หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 ทำให้ไม่สามารถ
เสนอเรื่องเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมได้ทันภายในกำหนด จึงมีความประสงค์ขอ
อนุญาตนำเสนอ เรื่อง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขตของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ 
ในระเบียบวาระอื่น ๆ 

นายพิชิต  มีนาม  อนุญาต 
ประธานสภาฯ 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ ด้วยเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการ  
นายกเทศมนตรี จ้างเหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญจะต้องนำรถบรรทุกขยะ

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทำหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อ
ขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขตดังกล่าว 

เทศบาลตำบลนายางได้พิจารณาแล้วตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 กำหนดว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล  
มีหน้าท่ีต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ กล่าวคือ (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและ     
ท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดว่า ให้เทศบาล      
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ กล่าวคือ (18) การกำจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 
และน้ำเสีย และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า     
การเก็บ ขน หรือกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือ มูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นอำนาจของ
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และวรรคสามได้กำหนดว่า ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่น
อาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นได้ 
โดยมาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 
กำหนดให้เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ (1) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
กิจการท่ีดำเนินตามอำนาจหน้าท่ีอยู่ภายในเขตของตน (2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล 
คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และ (3) ได้รับอนุมัติ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำกิจการนอกเขต ตามมาตรา 57 ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 ดังกล่าวข้างต้น        
จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้เทศบาล
ตำบลหาดเจ้าสำราญ ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 

        /นายพิชิต... 
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นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอรายละเอียดต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ 

ประชุม)  
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์

ประชุม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรี
เสนอมา โปรดยกมือ  (สมาชิกยกมือเหน็ชอบ 11 คน ไม่เห็นชอบ - คน งดออกเสียง 1 คน) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบยินยอมให้เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ทำกิจการในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่ง เทศบาลตำบล        
หาดเจ้าสำราญจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี   
รีพับบลิค จำกัด ต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ใน
เขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่  โปรดยกมือ (ไม่มี)  ถ้าไม่มีเรื่องอื่น ๆ  
ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีได้สละ
เวลามาประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุม 

                       ขอบคุณครับ 
               ………………………………….. 

ปิดประชุมเวลา  12.25  น. 
        ปาลิดา  เกตุรัตน์   ผู้จดรายงานการประชุม  สมยศ  คุ้มสะอาด    เลขานุการสภาฯ 
     (นางปาลิดา  เกตุรัตน์)                     (นายสมยศ  คุ้มสะอาด) 
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน             สมาชิกสภาเทศบาล  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลนายาง  ได้ตรวจรายงานการ 
ประชุมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี        28 ธันวาคม  2564                จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

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

                                          ลงช่ือ    ทิน  ครุฑพงษ์   กรรมการและเลขานุการ      
                           (นายทิน  ครุฑพงษ์)    
 


