
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 
สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 

วันที่  7  กรกฎาคม  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.  นายอำนวย  พราหมณ์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
6.  นายนคร  ทองแท่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
7.  นายสมนึก  นิพนธ์นิมิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
8.  นายเจือ  ใยบำรุง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
9.  นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
10. นายธนวัฒน์  อินทวาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
11. พันจ่าเอก ประจักษ์ วันจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
12. นายสมยศ  คุ้มสะอาด เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนายาง 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี 
2. นายฉลอง  ช้างสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายอุดม  วงวาทิน   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายเผิน  กำไลแก้ว  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายวัน  เขียวชะอุ่ม  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นางทัศนีย์  สิงห์ภู่   รองปลัดเทศบาล 
7. นางสาวกนกวรรณ ศรีมงคล   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8. นางดวงตา  สุวรรณวัฒน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  
9. นายบุญชู  บัวสด   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
10. นางนุชจรีย์  หินแก้ว   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นายโสภณ  พรสมบูรณ์ศิริ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
12. นางสาวรัตนา มาแป้น   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
13. นางสาวรัตนาภรณ์ ชาญนาวี  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
14. นางปาลิดา  เกตุรัตน ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
15. นายบรรณพต เจริญกิจสัมพันธ์  ผู้ส่ือขา่ว (เพชรบุรี) 
16. นางสาวชญาณ์นันท์ พราหมณ์แก้ว  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
17. นายภาณุวัชร แตงพลับ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
18. นายณัฐพล  ม่วงไหมทอง  คนงาน 
 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
นายสมยศ คุ้มสะอาด  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1       
เลขานุการสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2564 ขณะนี้ได้เวลาการประชุม และสมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  

กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   ขอเรียนเชิญครับ 



นายพิชติ  มีนาม  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมานั่งครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ตำบลนายาง สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564    
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง ท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ผมขออนุญาตอ่านประกาศอำเภอชะอำ เรื่อง อนุญาตเปิดประชุมสภาเทศบาล 
   ตำบลนายาง สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564 
    ตามท่ีเทศบาลตำบลนายาง มีความประสงค์จะขออนุญาตเปิดประชุมสภาเทศบาล 
   ตำบลนายาง สมัยวิสามญั ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลนายางได้ 
   พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อนำไปจัดซื้อวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) ไว้สำหรับบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นท่ี และเรื่องอื่น ๆ ระหว่างวันท่ี      
1 – 15 กรกฎาคม 2564 มีกำหนด 15 วัน ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง นั้น 
 อาศัยอำนาจตามคำส่ังจังหวัดเพชรบุรี ท่ี 1376/2555 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2555 
เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ประกอบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 36(2) นายอำเภอชะอำ จึงให้เรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลนายาง สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันท่ี 1 – 15 
กรกฎาคม 2564 มีกำหนด 15 วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
    ประกาศ ณ วันท่ี 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 
       ภคพัส  ส่งวัฒนายุทธ 
                (นายภคพัส  ส่งวัฒนายุทธ) 
         นายอำเภอชะอำ 

        ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 
ระเบียบวาระที่ 2          เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2 
                              ประจำปี พ.ศ.2564 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจำปี  

                    พ.ศ.2564 ได้สำเนาแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบล่วงหน้าไปแล้ว จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข 
หรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุมโปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม) เมื่อไม ่
มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความและสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอมติท่ีประชุมสภา 
เทศบาลวา่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัย 
สามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจำป ีพ.ศ.2564 โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือ 11 คน) 
               มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 

ครั้งท่ี 2 ประจำป ีพ.ศ.2564  
               ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระที่  3 ญัตติ เร่ือง ขออนมัุติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจัดซ้ือวัคซีน 
   สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
     ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ

จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อจัดซื้อวัคซีนสำหรับป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019     
(โควิด-19) รายละเอียดดังนี้  



ด้วยประเทศไทยพบการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง และ
ขยายเป็นวงกว้างท่ัวท้ังประเทศ และมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้ออกประกาศ ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2564 เรื่องแนวทางการ
บริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยกำหนดให้มีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ท่ีมีคุณภาพ
และมีจำนวนเพียงพอแก่ประชาชนโดยอย่างน้อยให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร และหาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีให้จัดหา
จากหน่วยงานตามข้อ 3 และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง
หลักเกณฑ์หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องสอดคล้องกับ         
แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรค โควิด -19 ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินตามท่ีศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 หรือนายกรัฐมนตรีกำหนด 

สำหรับจังหวัดเพชรบุรี พบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
กระจายไปท่ัวทั้งจังหวัดจากคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง และ
จากการตรวจสอบในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลนายาง พบสถิติผู้ติดเช้ือต้ังแต่วันท่ี 9 เมษายน 2564 เป็นต้นมา    
มีผู้ติดเช้ือ จำนวน 68 ราย  

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง ในการเข้าถึงการฉีดวัคซีนอย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึง จึงเป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ลดความรุนแรงและลดจำนวนการเสียชีวิตของประชาชนในพื้น ท่ี  ประกอบกับอำนาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (4) บัญญัติให้เทศบาลตำบลมีหน้าท่ีใน
การป้องกันและระงับโรคติดต่อ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16(19) เทศบาลมีอำนาจหน้าท่ีในการ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์จะจัดซื้อวัคซีนเพื่อ
ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 8,000 โดส ๆ ละ 888.00 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน
จำนวน 7,104,000.00 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนส่ีพันบาทถ้วน) เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นท่ีตามแผน
จัดลำดับกลุ่มก่อน – หลัง ในการจัดสรรวัคซีน โดยดำเนินการจัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม (Sinopharm Covid – 
19 Vaccine) วัคซีนทางเลือกจากหน่วยงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

        /จากการตรวจสอบ... 
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จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯมียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำมาใช้จ่ายได้ 
ดังนี้ 

                 1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2564 
                   1.1 เงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน หลังจากตรวจสอบยอดเงิน  

      และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว       130,396,612.30 บาท 
1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 
      หรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย                    17,063,000.00 บาท 
1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน                         113,333,612.30 บาท 
1.4 สำรองบคุลากร (ประมาณ 3 เดือน)                                  10,369,235.00 บาท 
1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า 
      (ประมาณ 3 เดือน)                                                     8,241,900.00 บาท 
1.6 เงินสะสมคงเหลือ                                                      94,722,477.30 บาท 
1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10%                                          9,472,247.73 บาท 
1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้                                   85,250,229.57 บาท 
2. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2564                    93,068,140.64 บาท 
 ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 



1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ 
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
กิจการท่ีจัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 

ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัย
เกิดขึ้น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ ผูกพัน
ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

         /ข้อ 89/1.... 
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ข้อ 89/1 ในกรณีท่ีมีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยและจำเป็นต้อง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือ
เงินทุนสำรองเงินสะสมตามข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าก าร
กระทรวงมหาดไทย 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว.1608 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2563 เรื่อง
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขต
โรคต ิดต ่อหร ือ เป ็นพื ้น ที ่ระบาดต ่อเนื ่อง กรณ ีโ รคติดเชื ้อ ไวร ัสโคโรนา 2019 หร ือโรคโคว ิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

เทศบาลตำบลนายาง จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดซื้อ
วัคซีนสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 8,000 โดส ๆ ละ 888.00 บาท               
เป็นเงินจำนวน 7,104,000.00 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนส่ีพันบาทถ้วน) เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นท่ีตาม
แผนจัดลำดับกลุ่มก่อน – หลัง ในการจัดสรรวัคซีน โดยดำเนินการจัดซื้ อวัคซีนชิโนฟาร์ม (Sinopharm 
Covid – 19 Vaccine) วัคซีนทางเลือกจากหน่วยงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

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

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอ
มติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรด 
ยกมือ (สมาชิกสภายกมือ 11 คน) และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 



มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจัดซื้อ
วัคซีนสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 8,000 โดส ๆ ละ 
888.00 บาท เป็นเงินจำนวน 7,104,000.00 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนส่ีพันบาทถ้วน) เพื่อ
ให้บริการประชาชนในพื้นท่ีตามแผนจัดลำดับกลุ่มก่อน – หลัง ในการจัดสรรวัคซีน โดย
ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม (Sinopharm Covid – 19 Vaccine) วัคซีนทางเลือกจาก
หน่วยงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ือง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข คร้ังที่ 5/2564 

ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลฯ  ว่าได้ดำเนินการแก้ไขและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งท่ี 5/2564 (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม)  ซึ่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้วให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

       /จึงขอแจ้งให้... 
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จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลตำบลนายางรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561–2565) แกไ้ข ครั้งท่ี 5/2564 

ที่ประชุม  รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งท่ี  
5/2564 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ือง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/2564 
ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลฯ  ว่าได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 6/2564 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2561 ข้อ 24 ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ 
รวมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย  
ท่ัวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 
สามสิบวัน (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม) 

จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลตำบลนายางรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 6/2564 

ที่ประชุม  รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
6/2564 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3/2564 
ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลฯ  ว่าได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3/2564 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ 
รวมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย  



ท่ัวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 
สามสิบวัน (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม) 

จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลตำบลนายางรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561–2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3/2564 

ที่ประชุม  รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 
3/2564 

    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 
                    /ระเบียบวาระ.... 
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ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ผมขอถามท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ 

                              โปรดยกมือ  ขอเชิญ นายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ ผมขอช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์ม ให้สภา 
นายกเทศมนตรี  เทศบาลรับทราบ ดังนี้ 
    หลังจากท่ีสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อวัคซีน 
   สำหรับป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 8,000 โดส เป็นเงิน 
   7,104,000.00 บาท เทศบาลจะดำเนินการทำหนังสือขออนุมัติจัดซื้อวัคซีนไปยังหน่วยงาน 
   ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมกับจัดทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัด 

เพชรบุรีทราบเพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติในหลักการต่อไป 
 การดำเนินการจัดซื้อวัคซีนในครั้งนี้ เทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ดำเนินการขอ 
อนุมัติไปยังจังหวัดเพชรบุรีแล้ว เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัด 
เพชรบรุี เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2564 และไปช้ีแจงเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อวัคซีน 
ต่อคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดเพชรบุรีครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2564 ซึ่ง 
คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบหลักการในเบ้ืองต้นแล้ว นอกจากนี้เทศบาลได้ประสานกับ 
โรงพยาบาลชะอำให้เป็นหน่วยบริการในการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว  
 สำหรับการรับลงทะเบียนผู้ท่ีประสงค์จะฉีดวัคซีน เทศบาลได้เตรียมจัดช่องทาง 
รับลงทะเบียนไว้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 
 1.รับลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ของเทศบาลโดยการสแกนผ่านคิวอาร์โค้ต 
 2.รับลงทะเบียนผ่านทางเจ้าหน้าท่ี อสม.ของแต่ละชุมชน หรือ แต่ละหมู่บ้าน 
 3.รับลงทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนายาง ในวัน เวลา ราชการ 
โดยใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการลงทะเบียน และจะรับลงทะเบียนหลังจากท่ี 
คณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดเพชรบุรีอนุมัติแล้ว 
 ผมจึงขอความร่วมมือทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ทราบโดย     
ท่ัวกัน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายพิชิต มีนาม         จะมีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่  ขอเชิญ นายทิน  ครุฑพงษ์ 
ประธานสภาฯ    
นายทิน ครุฑพงษ์  ด้วยได้รับแจ้งจากราษฎรในพื้นท่ีว่า เวลาเก็บขยะขอให้พนักงานจัดเก็บขยะท่ี 
สมาชิกสภาเทศบาล ตกหล่นบริเวณท่ีต้ังถังขยะให้สะอาดเรียบร้อย เวลาลมพัดทำให้กระจายไปท่ัว 
นางดวงตา สุวรรณวัฒน์  รับทราบคะ จะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 



นายพิชิต มีนาม         จะมีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่  ขอเชิญ นายทิน  ครุฑพงษ์ 
ประธานสภาฯ    
           /นายทิน... 

-7- 
นายทิน ครุฑพงษ์  ขอใหเ้ทศบาลกำจัดวัชพืชและเถาวัลย์ท่ีเล้ือยพันต้นไม้และเสาไฟฟ้า  
สมาชิกสภาเทศบาล เกาะติดลำโพงกระจายข่าวของเทศบาล บริเวณหมู่ท่ี 2 ตำบลเขาใหญ่ ด้วยครับ 
นางสาวกนกวรรณ ศรีมงคล รับทราบ จะรีบดำเนินการคะ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
นายพิชิต มีนาม     ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 อาทิตย์ 
ประธานสภาฯ    
นางสาวกนกวรรณ ศรีมงคล คะ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 อาทิตย์ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
นายพิชิต มีนาม     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) ถ้าไม่มีเรื่องอื่น ๆ       
ประธานสภาฯ   ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีได้สละ 

เวลามาประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุม 
    ขอบคุณครับ 
     …………………………………..  

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลนายาง  ได้ตรวจรายงานการ 
ประชุมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี   8  กรกฎาคม  2564      จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

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

                                          ลงช่ือ    ทิน  ครุฑพงษ์   กรรมการและเลขานุการ      
                           (นายทิน  ครุฑพงษ์)    
 

 
 
 


