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การประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕62
วันที่ ๒0 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
……………………………………….
ผู้มาประชุม
๑. นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
๒. นายสมาน ศรีจันทุม
รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ
สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายสมหมาย เขียวขา
สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายสุวพันธ์ จันทร์ทองหลาง
สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นางหนูอินทร์ สีทองคา
สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายเวนิช ชะเอมเทศ
สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นายบุญชนะ จารย์ปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายสอง สามาการ
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นายวิพล อนันทยานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายสุกรี สารพล
สมาชิกสภาเทศบาล
๑2.นายชาตรี ชาวเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี
๒. นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง
รองนายกเทศมนตรี
๓. ร.ต.ต.สาเริง ธูปแช่ม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๔. นางสาวอรวีร์ วงษ์ธนชัยสิริ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
๕. นายวินัย เจริญเมืองเพรียว
ปลัดเทศบาล
๖. นางดวงรัตน์ รอดณรงค์
รองปลัดเทศบาล
๗. นางสาวราตรี มาสุข
หัวหน้าสานักปลัดฯ
๘. นางนันทยา กาญจนะโภคิน
ผอ.กองคลัง
๙. นายชัยสิทธิ์ ศรีเมฆ
ผอ.กองช่าง
๑๐. นางสายฝน ตรีเนตร
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๑. นางปนัดดา ชิณวงศ์
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
๑๒. นายเปรม ยุติธรรม
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
๑2. นางอรุณี ขอสินกลาง
ผจก.สถานธนานุบาล
13. นางสาวทิวาพร พรหมศิริ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
14. นายอาณัติ ลิ้มโสภิตพรรณ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชานาญงาน
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อถึงกาหนดเวลาประชุม และสมาชิกมาพร้อมกันแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านนั่ง
ประจาที่ ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล
ที่ได้มาประชุมในวันนี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕62
ผมจะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสอง สามาการ
ประธานกรรมการสามัญฯ

นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจาปี ๒๕61 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕61
- ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม แถลงผลการตรวจ
รายงานการประชุม ให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผม นายสอง สามาการ ประธานกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล
ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็ น ต้ น ไป คณะกรรมการสามั ญ ประจ าสภาเทศบาล ได้ ม าท าหน้ า ที่
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจาปี ๒๕61
เป็น การเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เห็นว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง
ตรงตามที่ได้ประชุมกันมา จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) นายสอง สามาการ
ประธานกรรมการฯ
(ลงชื่อ) นายวิพล อนันทยานนท์
กรรมการฯ
(ลงชื่อ) นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ
กรรมการและเลขานุการฯ
- ตามที่ประธานกรรมการสามัญประจาสภาฯ ชุดตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล ได้แถลงมานั้น มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข
รายงานการประชุมหรือไม่ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจาปี ๒๕61 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕61
โปรดยกมือ
- 12 เสียงครับ
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ
สมัยที่สี่ ประจาปี ๒๕61 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕61
ด้วยคะแนน 12 เสียง
เรื่อง กาหนดจานวนสมัยประชุม วันเริ่มต้นประชุมและระยะเวลา
ของการประชุมสมัยสามัญ ประจาปี ๒๕62 และกาหนดวันเริ่มต้น
สมัยประชุม และระยะเวลาของการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี ๒๕63
- ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๒๔ วรรคแรก “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญ สี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจาปีให้สภาเทศบาลกาหนด” และวรรคสี่ “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ
ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด” และตามระเบียบระทรวงมหาดไทย
/ว่าด้วย...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

นายบุญชนะ จารย์ปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุ มสภาท้ องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไ ขเพิ่ม เติ มถึ ง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๒๑ “การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจาปี
ของแต่ ล ะสมั ย ในปี นั้ น วั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ข องปี ถั ด ไป
และระยะเวลาของสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ส มั ย แรกของปี ถั ด ไป
ให้ ป ระธานสภาท้ อ งถิ่ น น าปรึ ก ษาในที่ ป ระชุ ม สามั ญ ประจ าปี ส มั ย แรก
ของแต่ล ะปี โดยให้ น าความในข้อ 11 มาใช้ บัง คับโดยอนุโ ลม” ซึ่ งใน
ข้ อ ๑๑ (๒) ระบุ ว่ า “ส าหรั บ เทศบาลให้ ส ภาเทศบาล ก าหนดว่ า
การประชุมสมัยสามัญประจาปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย
ในปีนั้น มีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกาหนดกี่วัน”
- เลขานุการสภาเทศบาลก็ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว
ขอเชิญสมาชิกได้เสนอต่อที่ประชุม ว่าจะกาหนดให้มีสี่สมัย ในช่วง
เดือนไหน วันเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่เท่าไร มีกาหนดกี่วัน และกาหนด
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕62 วันเริ่มประชุม
และมีกาหนดกี่วัน ขอเชิญครับ
- กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายบุญชนะ จารย์ปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอสมัยประชุม วันเริ่มต้นประชุมและ
ระยะเวลาของการประชุมสมัยสามัญ ประจาปี ๒๕62 และกาหนด
วันเริ่มต้นสมัยประชุม และระยะเวลาของสมัยประชุม สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจาปี ๒๕63 ดังนี้
1. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕62 เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕62 กาหนด ๓๐ วัน
2. สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจาปี ๒๕62 เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่
๑ เมษายน ๒๕62 กาหนด ๓๐ วัน
3. สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจาปี ๒๕62 เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่
๑ สิงหาคม ๒๕62 กาหนด ๓๐ วัน
4. สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจาปี ๒๕62 เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕62 กาหนด ๓๐ วัน
5. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕63 เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕63 กาหนด ๓๐ วัน
- ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า
ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ คุณบุญชนะ จารย์ปัญญา เสนอมานะครับ
- กาหนดจานวนสมัยประชุม วันเริ่มต้นประชุมและระยะเวลาของการ
ประชุมสมัยสามัญ ประจาปี ๒๕62 และกาหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุม
และระยะเวลาของสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕63
ดังนี้
1. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕62 เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕62 กาหนด ๓๐ วัน
/2. สมัยสามัญ...
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2. สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจาปี ๒๕62 เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่
๑ เมษายน ๒๕62 กาหนด ๓๐ วัน
3. สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจาปี ๒๕62 เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่
๑ สิงหาคม ๒๕62 กาหนด ๓๐ วัน
4. สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจาปี ๒๕62 เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕62 กาหนด ๓๐ วัน
5. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕63 เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕63 กาหนด ๓๐ วัน
ระเบียบวาระที่ ๔
ญัตติ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) ประจาปี 2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่าง
เดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561)
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลงญัตติครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
- กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
กระผม นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี ขอแถลง ญัตติ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจาปี ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม
(ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน 2๕๖๑) ด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๑๒(๓) ได้กาหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้ อยกว่ าสามสิ บ วัน โดยอย่า งน้ อยปี ล ะหนึ่ งครั้ง ภายในเดือ นธั นวาคม
ของทุกปี ซึ่งในขณะนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจาปี ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม
(ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยมีผลการติดตามและประเมินผลและเสนอความเห็น ดังนี้
1. การจัดวางแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลมวกเหล็ ก ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นาไว้
จานวน ๕ ยุทธศาสตร์ โดยมีการจัดวางแผนงาน/โครงการในยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ตาม ผ.๐๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ) รวมทั้งสิ้น ๒๘๗ โครงการ
เงินงบประมาณ ๑๙๒,๑๐๒,๐๐๐ บาท โดยแบ่งออกเป็นแต่ละปีได้ ดังนี้
- ปี ๒๕๖๑ จานวน ๗๔ โครงการ งบประมาณ ๘๑,๘๐๐,๒๐๐ บาท
- ปี ๒๕๖๒ จานวน ๗๕ โครงการ งบประมาณ ๔๗,๗๕๔,๒๐๐ บาท
/ปี 2563...
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- ปี ๒๕๖๓ จานวน ๗๖ โครงการ งบประมาณ ๓๗,๐๖๔,๔๐๐ บาท
- ปี ๒๕๖๔ จานวน ๖๒ โครงการ งบประมาณ ๒๕,๔๘๓,๒๐๐ บาท
และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ตาม ผ.๐๒
ส าหรั บอุดหนุนองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ส่ ว นราชการ รัฐ วิส าหกิ จ
องค์กรประชาชน) รวมทั้งสิ้น ๓๗ โครงการ เงินงบประมาณ
๒๐,๕๙๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งออกเป็นแต่ละปีได้ ดังนี้
- ปี ๒๕๖๑ จานวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๔,๙๖๐,๐๐๐ บาท
- ปี ๒๕๖๒ จานวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๖๕๕,๐๐๐ บาท
- ปี ๒๕๖๓ จานวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๔,๙๑๐,๐๐๐ บาท
- ปี ๒๕๖๔ จานวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๔,๙๑๐,๐๐๐ บาท
2. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ในปี ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม (ตาม ผ.๐๑ สาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการ) เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สามารถนาไป
บริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาเทศบาลในปี ๒๕๖๑
รอบเดือนตุลาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๑ (ตาม ผ.๐๑ สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการ) ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้ว จานวน ๒๗ โครงการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๔๘.๒๑ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปี ๒๕๖๑) และโครงการที่ยัง
มิได้ดาเนินการ จานวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๙
โดยสามารถแยกเป็นโครงการที่ดาเนินการแล้วรายยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแผนไว้ ๑๘ โครงการ
ได้ดาเนินการแล้ว ๙ โครงการ และยังไม่ได้ดาเนินการ ๙ โครงการ
โดยเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน ๗,๐๑๓,๕๓๑.๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตั้งแผนไว้ ๒๒ โครงการ ได้ดาเนินการแล้ว ๑๐ โครงการ และยังไม่ได้
ดาเนินการ ๑๒ โครงการ โดยเบิกจ่ายงบประมาณ
จานวน ๗,๒๙๙,๖๐๗.๒๘ บาท
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและรายได้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแผนไว้ ๓ โครงการ ได้ดาเนินการแล้ว ๑ โครงการ
และยั งไม่ได้ดาเนินการ ๒ โครงการ โดยเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน
๓๗,๘๓๑.๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ การส่งเสริ มอนุรั กษ์ฟื้ น ฟูศ าสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตั้งแผนไว้ ๓ โครงการ ได้ดาเนินการแล้ว ๓ โครงการ โดยเบิกจ่าย
งบประมาณ จานวน ๘๘๔,๔๑๔.๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี ตั้งแผนไว้ ๑๐ โครงการ ได้ดาเนินการแล้ว
๔ โครงการ และยังไม่ได้ดาเนินการ ๖ โครงการ โดยเบิกจ่ายงบประมาณ
จานวน ๑๕๖,๕๒๔.๐๐ บาท
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การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
ในภาพรวม ประจาปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลมวกเหล็กได้ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี ๒๕๖๑ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อดาเนินการ
สารวจความพึงพอใจของประชาชนภายในเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ ก
จานวน ๓๗๐ ชุด รายละเอียดดังนี้
๑. ข้อมูลทั่วไป จากการประมวลผลข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับเพศกลุ่มตัวอย่าง
ระหว่าง เพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๔ และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
๕๖.๗๖ อายุกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีอายุ 5๑ - ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ
๒๙.๔๖ การศึกษากลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๓ และอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๔ ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด
๒. ผลการดาเนินงาน แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
ของเทศบาลตาบลมวกเหล็กในภาพรวมจากการประมวลผลพบว่า
ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๑ เมื่อพิจารณาคาถาม
เป็นรายข้อพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากใน ข้อ ๑ การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๘
ปัญหาและอุปสรรค
๑. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจาปีมีจานวนมาก แต่งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี มีจานวนจากัด ทาให้ไม่สามารถดาเนินการโครงการ
ได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์
๒. เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรรมีจานวนน้อยลง ทาให้มีงบประมาณ
ไม่เพียงพอในการดาเนินโครงการ
๓. มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ดาเนินการ
ข้อเสนอแนะ
๑. ในการจัดทาแผนพัฒนาประจาปี ควรจะนาโครงการที่เป็นปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน ที่ต้องการ การแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้
เท่าที่จาเป็นเพื่อให้ส ามารถจัดสรรงบประมาณดาเนินการได้อย่างครบถ้วน
ทุกโครงการ
๒. โครงการใดที่ไม่มีความจาเป็นหรือไม่สามารถดาเนินการได้สมควรยกเลิก
หรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาประจาปี เพื่อผลการดาเนินการ
ประจาปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๓. โครงการที่มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้วควรดาเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนหรือพิจารณายกเลิกโครงการให้น้อย
ที่สุด เพื่อให้แผนพัฒนาที่ได้วางไว้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการติดตามและประเมินผลของคณะทางานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าในฐานะ
ผู้บริหารงานเทศบาลตาบลมวกเหล็ก จะนาไปพิจารณาดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป
/นายสหชัยพล...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 5
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

- ตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด
จะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
- ผมก็จะสรุปผล เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก และส่งเรื่องให้นายกเทศมนตรี ประกาศให้ประชาชนทราบ
ตามระเบียบ ต่อไป
ญัตติ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผม นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี ขอแถลง
ญัตติ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ได้แถลงนโยบายการ
บริหารงานเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก ในคราวประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง
ประจาปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ไว้หลายด้าน
หลายประการ เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
(และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒) มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕
ในโอกาสเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖๒
กระผม นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ห้วยหงส์ทอง รองนายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
จึงขอสรุป ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ดังนี้
นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและระบบผังเมือง
1. มุ่งเน้นการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน
วงเวียน รางระบายน้า พร้อมทั้ง ปรับปรุง ไฟฟ้าส่องสว่างทุกพื้นที่
ในเขตเทศบาลถนนทุกสายต้องได้มาตรฐาน
2. พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร เครื่องหมายบังคับจราจร ป้ายบอกทาง
ในเขตเทศบาล ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
3. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้สวยงาม และเป็นเมืองที่น่าอยู่
โดยปรับปรุงตลอดแนวถนนทุกสาย โดยการปลูกต้นไม้ จัดสวน และพัฒนา
สวนสาธารณะให้ประชาชนออกกาลังกาย เล่นกีฬา และพักผ่อนหย่อนใจ
4. จัดทาผังเมืองในเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก เพื่อความเป็นระเบียบ
และความสวยงาม โดยผู้เชี่ยวชาญและวางผังเมือง มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดทาป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร และติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายใน
เขตเทศบาล เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาลให้มีความสะดวก
และปลอดภัย งบประมาณ ๒๔๒,๕๒๖ บาท
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยกจากถนนเทศบาล ๑
(บริเวณหน้าบ้านพัก อ.ส.ค.) หมู่ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ๑๘
มกราคม ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท
/ก่อสร้าง...
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- ก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้าถนนสาย
เทศบาล ๑ (บริเวณหน้าป้อมตารวจ) หมู่ที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๖๑ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ งบประมาณ ๕๔๗,๐๐๐ บาท
- ปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนเทศบาล ๑ บริเวณจากเครื่องกั้นทางรถไฟ
ถึงสระน้าพุ (ชุมชนวัดมวกเหล็กนอก) หมู่ที่ ๓ ตาบลมวกเหล็ก งบประมาณ
๒,๓๓๙,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
- มีการปรับปรุงดูแลรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะ ภูมิทัศน์
เกาะกลางถนนและภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเป็นประจา
- ติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตลอดทั่วพื้นที่ภายใน
เขตเทศบาล โดยดาเนินการตลอดเป็นประจา
นโยบายด้านการศึกษา
1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับต่างๆ ทั้งในส่วนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลมวกเหล็ก โ รงเรียนประถม และโรงเรียนมัธยมในเขต
เทศบาลฯ โดยให้ทุนแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
2. พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก จัดหาครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียน
การสอน และเครื่องเล่นสาหรับเด็กเล็กต่าง ๆ ให้เพียงพอ จัดหาเครื่องแต่งกาย
เช่น ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ผ้ากันเปื้อน เพื่อบรรเทาภาระของผู้ปกครอง
3. สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก ให้มีประสบการณ์ในการทางานมากขึ้น โดยการจัดการส่ง
บุคลากรไปอบรม มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
- สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก งบประมาณ
๓,๗๖๘,๕๐๐ บาท
- สนับสนุนอาหารเสริมนมสาหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลมวกเหล็กและโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก งบประมาณ
๑,๘๗๓,๘๒๘.๓๖ บาท
- จัดงานเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมวกเหล็ก (แห่งใหม่)
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ งบประมาณ ๑๔๔,๔๘๕ บาท
- จ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก และจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลมวกเหล็ก งบประมาณ ๙๓๗,๓๕๑ บาท
- ก่อสร้างรั้วประตูรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
(แห่งใหม่) หมู่ที่ ๙ ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
- ส่งครูผู้ดูแลเด็กเล็กเข้ารับการอบรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย
นโยบายด้านการกีฬา และนันทนาการ
1. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา และนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน
และผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสได้เล่นกีฬา ออกกาลังกาย
และนันทนาการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี มุ่งเน้น
การปลูกฝังความมีน้าใจเป็นนักกีฬา มีค่านิยมที่ดี เกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน
/2.ก่อสร้าง...
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2. ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตาบลมวกเหล็กให้ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์
ในการเล่นกีฬา ประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด (กีฬาฟุตซอล) ณ สนามกีฬา
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก เมื่อวันที่ ๑๐ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
งบประมาณ ๑๗๕,๕๐๐ บาท
- จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด(กีฬาเปตอง) เมื่อวันที่ ๒๐
พฤศจิกายน – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก งบประมาณ ๙๘,๘๕๒ บาท
- จัดกิจกรรมขยับกายสบายชีวี บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตาบลมวกเหล็ก (อปพร.) เมื่อวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ งบประมาณ สปสช. ๕๔,๒๐๐ บาท
- จัดกิจกรรมสวยสามวัย บริเวณลานกิจกรรมศูนย์อาเซียน เมื่อวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ งบประมาณ สปสช. ๕๓,๒๐๐ บาท
นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว ในฐานะเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
และการประกอบอาชีพของประชาชนตลอดจนสินค้า และผลิตภัณฑ์
ในชุมชน
2. อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชนภายใต้กฎและระเบียบ
3. ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผู้คน
ในสังคมเทศบาลตาบลมวกเหล็กยืนอยู่บนพื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ
ที่รู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันด้านความรู้และคุณธรรม
เป็นปัจจัยหนุนเนืองเพื่อนาไปสู่การอยู่ในสังคมเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ที่ยั่งยืน มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก เมื่อวันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๖๑ บริเวณโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก งบประมาณ ๓๗,๘๓๑ บาท
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ปรับปรุงและกวดขันในเรื่องการรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะ
มูลฝอย เพื่อความสะอาดบ้านเมืองให้ดีขึ้น
2. ทาการขุดลอก อนุรักษ์และฟื้นฟู สภาพแวดล้อม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคลองน้าที่น้าตกไหลผ่าน
ในเขตเทศบาล เพื่อป้องกันการตื้นเขินและลดปัญหามลพิษในอนาคต
3. ควบคุมและลดปริมาณมลพิษทางน้าให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน เพื่อป้องกันการตื้นเขิน และลดปัญหา
มลพิษในอนาคต มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
/จัดโครงการ...
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- จัดโครงการธนาคารขยะ ภายในเทศบาลตาบลมวกเหล็ก และศึกษา
ดูงานจังหวัดลาพูนและจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๙ มิถุนายน
๒๕๖๑ งบประมาณ ๖๑๙,๑๘๗ บาท
- จัดโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน ภายในเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ งบประมาณ ๔๖,๔๓๒ บาท
- จัดโครงการคลองสวยน้าใส เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
บริเวณลาน้าคลองมวกเหล็ก งบประมาณ ๖๖,๓๘๖ บาท
- จัดโครงการติดอาวุธทางปัญญา มิติการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง อบรมเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสานักงานเทศบาลตาบลมวกเหล็ก พร้อมศึกษาดูงาน
จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๕ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ งบประมาณ ๕๕๘,๕๙๒ บาท
- ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ณ บริเวณ
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตาบลมวกเหล็ก (เดิม) งบประมาณ
๗๓,๐๐๐ บาท
- จัดทาโครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก งบประมาณ ๒๖,๓๙๕ บาท
- จัดหาและจ้างเหมาบุคคลเข้ามารับผิดชอบงานรักษาความสะอาด
เช่น การจ้างเหมาคนงานตัดหญ้าและจ้างเหมาคนงานกวาดถนนภายในเขต
เทศบาล ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ของทุกวัน
- ดาเนินการให้บริการเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ – ๑๒.๐๐ น
จึงไม่มีขยะตกค้างในชุมชน
- จัดหาถังขยะรองรับให้เพียงพอกับปริมาณและทดแทนของเดิมที่ชารุด
ให้ใช้งานได้ตลอด
- ดาเนินการล้างตลาดพงษ์สว่าง เดือนละ ๒ ครั้ง และตลาดโต้รุ่ง สัปดาห์
ละ ๑ ครั้ง
- ดาเนินการล้างถนนภายในเขตเทศบาลช่วงเทศกาลต่าง ๆ เป็นประจา
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการระบายน้าในเขตเทศบาลฯ และชุมชน
ให้ระบายน้าได้ดีป้องกันน้าท่วมขัง โดยขุดลอกคูคลอง ลารางสาธารณะ
ซ่อมแซมฝาบ่อพักและรางระบายน้า ลารางสาธารณะ ตัดหญ้าพร้อมเก็บ
ขยะมูลฝอย ล้างท่อระบายน้าเสีย ในเขตเทศบาลฯ เพื่อรองรับการ
ระบายน้า และแก้ไขปัญหาการตื้นเขินและทาให้การระบายน้าเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้าท่วมขัง โดยดาเนินการตลอด
เป็นประจา
นโยบายด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาประเพณีต่าง ๆ
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตลอดจนวันสาคัญต่าง ๆ ของชาติและงานรัฐพิธี อันแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
/2.ส่งเสริม...
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2. ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และ
สนับสนุนกิจกรรมของวัดในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ
บวชพระภาคฤดูร้อน
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุและเยาวชน มีผลการปฏิบัติงาน
ดังนี้
- จัดงานวันสาคัญแห่งชาติ บริเวณวัดมวกเหล็กนอก หน้าที่ทาการ
ไปรษณีย์มวกเหล็ก และ หน้าศูนย์ อปพร.เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ งบประมาณ ๘๔๖,๔๓๙ บาท
- จัดงานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณวัดมวกเหล็กนอก เมื่อวันที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ งบประมาณ ๒๒,๒๐๐ บาท
- จัดงานประเพณีปีใหม่ ณ บริเวณสี่แยกตลาดสดพงษ์สว่าง เมื่อวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ งบประมาณ
๓๐,๐๐๐ บาท
- จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ หอประชุมศาลเจ้าพ่อมวกเหล็ก เมื่อวันที่
๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ งบประมาณ ๒๙๙,๖๕๔ บาท
- จัดงานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดมวกเหล็กนอก เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน
๒๕๖๑ งบประมาณ ๘๐,๔๔๕ บาท
- จัดงานแห่เทียนพรรษา ณ วัดมวกเหล็กนอก เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๖๑ งบประมาณ ๑๘๕,๕๓๐ บาท
- อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ณ ที่ว่าการอาเภอมวกเหล็ก เมื่อวันที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. จัดทาโครงการฝึกอบรม อปพร แก่ประชาชนทุกปี ปีละ ๔๐ - ๖๐ คน
รวมทั้งฝึกอบรมและฟื้นฟูแก่ อปพร. ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ให้มากขึ้น
2. จัดอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแก่ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างเทศบาล โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์จากศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยมาฝึกอบรม รวมทั้งขยายผลไปยัง
ประชาชนในพื้นที่ให้ได้ความรู้ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัย
เบื้องต้นด้วย
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่โดยการปรับปรุงและติดตั้งกล้องวงจรปิด
CCTV จุดที่ล่อแหลม เสี่ยงภัย มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดฝึกซ้อมแผนเตือนภัย ณ บริเวณอาคารนวดแผนไทย โรงพยาบาล
มวกเหล็ก เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ งบประมาณ ๒๙,๓๗๐ บาท
- จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสาคัญ ดังนี้
1. เทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๓ มกราคม ๒๕๖๑
ณ บริเวณถนนมิตรภาพหน้าโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
2. เทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
ณ บริเวณถนนมิตรภาพ หน้าโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา งบประมาณ ๘๓,๔๕๐ บาท
/จัดกิจกรรม...
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- จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยช่วงเทศกาลวันตรุษจีน
และวันสารทจีนภายในเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก งบประมาณ ๖,๒๘๐ บาท
- จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ณ ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ งบประมาณ ๒๘๔,๕๘๐ บาท
- ดาเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบเตือน) ภายในเขตเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ งบประมาณ ๔๙๖,๘๐๐ บาท
- ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง พร้อมชุดดับเพลิง งบประมาณ
๙๕,๕๐๐ บาท
- ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับส่งวิทยุ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท
- จัดอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเบื้องต้นและทบทวน
การใช้เครื่องมือ เครื่องดับเพลิงแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เป็นประจา
- ดาเนินการสารวจตรวจสอบถังน้ายาเคมีดับเพลิงภายในเขตเทศบาลให้มี
ความพร้อมอยู่เสมอ
นโยบายด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
1. ส่งเสริมการปลูกฝังอุดมการณ์ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเทศบาล
มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชน
3. เสริมสร้างพัฒนา ศักยภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการประชาชน ให้สะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและทั่วถึง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
การทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ รายจ่ายประจาปี การจัดซื้อ
จัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล ข้าราชการ และพนักงานลูกจ้าง สนับสนุนการศึกษาต่อทั้งระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท การศึกษา อบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อรองรับ
การบริการในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมีผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
- อุดหนุนโครงการบูรณาการจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ งบประมาณ
๒๕,๐๐๐ บาท
- จัดกิจกรรมวันเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก งบประมาณ ๓๔,๗๗๔ บาท
- จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลา
กลางจังหวัดสระบุรี งบประมาณ ๑,๙๐๐ บาท
/จัดซื้อ...
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- จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ งบประมาณ ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท
- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์อินเทอร์เน็ต USO NET เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา เพื่อให้นักเรียน และประชาชน
ที่สนใจศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเปิดให้บริการฟรีในวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น
- ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลเป็นประจา
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง
งบประมาณ ๗๐,๑๙๕ บาท
- จัดฝึกอบรมเพิ่มเติมศักยภาพและความรู้คณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาล กลุ่มสตรี กลุ่มผู้นาชุมชน ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน
กลุ่มองค์กรต่างๆแกนนาชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น งบประมาณ
๘๕๑,๙๗๐ บาท
- จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทาแผนชุมชน ทั้ง ๘ ชุมชน งบประมาณ
๘๘,๕๑๑ บาท
- จัดการประชุมประจาเดือนคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับทราบปัญหา
ความต้องการและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของประชาชนในเขตเทศบาล งบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท
- จัดฝึกอบรมและให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างและครูศูนย์เด็กเล็กเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก ณ ห้องประชุมสานักงานเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
และโรงแรมมวกเหล็กพาราไดร์ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
งบประมาณ ๔๙,๗๕๐ บาท
นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. จัดทาโครงการออกตรวจสุขภาพประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯ
โดยประสานขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลมวกเหล็ก จัดส่งหน่วยบริการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนร่วมกับเทศบาล
2. จัดให้มีมาตรการที่รวดเร็ว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด
ทุกชนิด ซึ่งอาจติดต่อได้ภายในพื้นที่เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
3. ส่งเสริมและปรับปรุงด้านการสุขาภิบาลอาหาร สาหรับผู้ประกอบการ
ทุกระดับในเขตเทศบาล ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
4. ส่งเสริมและดาเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส โดยรับผิดชอบการบริหารงาน
ด้านสวัสดิการให้กับประชาชน เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
จะได้รับเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์ นโยบายของรัฐบาลทุกคนและทั่วถึง
5. ส่งเสริมสนับสนุนและดาเนินการในอันที่จะทาให้เทศบาลตาบล
มวกเหล็กเป็นท้องถิ่นทีป่ ลอดยาเสพติดทั้งในด้านการป้องกัน
การปราบปราม การบาบัดรักษา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
/จัดอบรม...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 6
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

- จัดอบรมสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน ณ ห้องประชุมสานักงาน
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๑ งบประมาณ สปสช.
๑๗,๖๕๐ บาท
- จัดทาโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ บริเวณ
สานักงานเทศบาลตาบลมวกเหล็ก เมื่อวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๑
งบประมาณ ๒๔,๙๙๕ บาท
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลทุกเดือน งบประมาณ
๕,๒๖๙,๐๐๐ บาท
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลทุกเดือน งบประมาณ
๑,๙๔๘,๐๐๐ บาท
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลทุกเดือน งบประมาณ
๓๖,๐๐๐ บาท
- จัดฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก อบรมเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ หอประชุมอาเภอมวกเหล็ก พร้อมศึกษาดูงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ งบประมาณ ๕๒๔,๕๓๓ บาท
- ส่งเสริมสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตาบลมวกเหล็ก งบประมาณ
๑๕๐,๐๐๐ บาท
- ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ภายในเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เมื่อเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ งบประมาณ ๒๖,๕๙๕.๖๘ บาท
- จัดเทศบาลสัญจรเยี่ยมเยือนประชาชน เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
บริเวณหน้าป้ายชุมชนวัดมวกเหล็กนอก งบประมาณ ๔๕,๕๕๐ บาท
- จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในเขตเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก เมื่อวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๑ งบประมาณ ๒๔,๙๙๕ บาท
- จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ ๖
มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลมวกเหล็ก งบประมาณ
58,๗๕๐ บาท ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
(และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒) มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕
คณะผู้บริหารจึงขอเสนอญัตติ เรื่องการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก เพื่อทราบต่อไป
- นายกเทศมนตรีก็ได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลแล้วนะครับ ญัตตินี้จะไม่มีการลงมติ
เป็นญัตติที่แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
- ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผม นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ
/เรื่องขออนุมัติ...
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เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่ง ก่อ สร้ า ง ตามที่ เทศบาลต าบลมวกเหล็ ก ได้ติ ดตั้งระบบเสี ยงตามสาย
ภายในเขตเทศบาลฯ จานวน ๑๙ จุด เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
และติดตั้งเพิ่มเติมอีก ๒ จุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และติดตั้งระบบ
เสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลฯ เพิ่มเติมอีก จานวน ๒๗ จุด เพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
เนื่ องจากระบบเสี ยงตามสาย ได้ใช้ งานมาเป็น ระยะเวลานาน จึง ทาให้
อุปกรณ์ชารุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซม
จะหายากไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป หากทาการซ่อมจะเสียค่าใช้จ่าย
เป็นจานวนเงินที่สูงไม่เกิดความคุ้มค่าและประชาชนมีความต้องการให้ติดตั้ง
ระบบเสียงตามสายหรือระบบเสียงไร้สายให้ครอบคลุมพื้ นที่ในเขตเทศบาลฯ
จึงมีความจาเป็นที่จะต้องติดตั้งระบบเสียงไร้สายเพิ่มเติมทดแทนระบบเสียง
ตามสายบางจุด ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ แต่เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพื่อการนี้ไว้
เทศบาลฯ มีความจาเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ดังนี้
โอนลด
สานักปลัดเทศบาลฯ
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
คงเหลือ ๑,๑๕๕,๐๐๐ บาท คงเหลือพอโอนลดได้
จึงขอโอนลด ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้
กองวิชาการและแผนงาน
แผนงานบริหารทั่วไป
งานวางแผนและวิชาการ
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดรับลูกข่าย (Fixed Station)
ระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลฯ จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
สาหรับจ่ายเป็นเป็นค่าติดตั้งชุดรับลูกข่าย (Fixed Station) ระบบเสียง
ไร้สายภายในเขตเทศบาลฯ พร้อมอุปกรณ์ จานวน ๙ จุด และมิเตอร์
ไฟฟ้า จานวน ๙ ชุด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๑๐/๒๕๖๒ ปรากฏในแผนงานพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
/รวมโอน...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง
รองนายกเทศมนตรี

รวมโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔
ข้อ ๒๗ ซึ่งกาหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” คณะผู้บริหารจึงขออนุมั ติจากสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เพื่อโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อไป ในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
- ตามที่นายกเทศมนตรี ได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือ
- 12 เสียง
- อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ด้วยคะแนน 12 เสียง
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2561 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่อนุมัติให้กันเงินเบิกตัดปี กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
- ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผม นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรี
ขอแถลงญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่ อง ขออนุมัติเ ปลี่ยนแปลงค าชี้แ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 ในหมวดค่าที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่อนุมัติให้กันเงินเบิกตัดปี กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ตามที่เทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก ได้ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนเทศบาล 1 บริเวณจากเครื่อง
กั้นทางรถไฟ ถึงสระน้าพุ ชุมชนวัดมวกเหล็กนอก หมู่ที่ 3 ตาบลมวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จานวนเงินงบประมาณ 2,339,000 บาท
(-สองล้ านสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้ว น-) ในการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ ก สมัย สามัญ สมั ยที่ ส าม ครั้ง ที่ 3 ประจ าปี งบประมาณ
2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ไปแล้วนั้น
เนื่ องจากการรถไฟแห่ งประเทศไทย ดาเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟ
ทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ โดยทา
การก่อสร้างทางเบี่ยงจราจรบริเวณจุดข้ ามทางรถไฟและสวนสาธารณะ
ซึ่งเป็นบริเวณก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง ถนนเทศบาล 1
บริเวณจากเครื่องกั้นทางรถไฟถึงสระน้าพุ ชุมชนวัดมวกเหล็กนอก
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หมู่ที่ 3 ตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จึงส่งผล
กระทบต่อปริมาณงานของโครงการดังกล่าว ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการ
ก่อสร้างทางเบี่ยงจราจรของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ข้อความเดิม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนเทศบาล 1 บริเวณจากเครื่องกั้น
ทางรถไฟ ถึงสระน้าพุ ชุมชนวัดมวกเหล็กนอก หมู่ที่ 3 ตาบล
มวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จานวน 2,339,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย
2.50 เมตร ยาว 345.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟประติมากรรมขึ้นรูป
ชนิดกิ่งเดี่ยว จานวน 15 ต้น พร้อมระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 4 ข้อ 2
ข้อความใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนเทศบาล 1 บริเวณจากเครื่องกั้น
ทางรถไฟ ถึงสระน้าพุ ชุมชนวัดมวกเหล็กนอก หมู่ที่ 3 ตาบล
มวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จานวน 2,339,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย
2.50 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟประติมากรรมขึ้นรูป
ชนิดกิ่งเดี่ยว จานวน 15 ต้น พร้อมระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 4 ข้อ 2
ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเมเติมถึง
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด ๔ ข้อ ๒9 ซึ่งกาหนดว่า “การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” คณะผู้บริหารจึงขอเสนอ
ญัตติดังกล่าวนี้ต่อประธานสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก เพื่อนาเสนอสภา
เทศบาลตาบลมวกเหล็กได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ตามที่รองนายกเทศมนตรี ได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล
จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ
/นายกิตติพงษ์...
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นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน์ ห้วยหงส์ทอง
รองนายกเทศมนตรี

นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
นายเวนิช ชะเอมเทศ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 8
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง
รองนายกเทศมนตรี

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผม นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมขออภิปรายญัตตินี้ กระผมเห็นด้วยกับเรื่องที่จะทาการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง แต่ไม่เห็นด้วยกับการติดตั้งเสาไฟประติมากรรม เพราะงบประมาณ
สองล้านกว่านี้ค่อนข้างเยอะ แล้วน่าจะไปตกอยู่กับตรงอยู่กับเสาไฟ
ประติมากรรมมากกว่า และแนวเขตที่จะทาการติดตั้งเสาไฟประติมากรรมนั้น
ทับซ้อนกับแนวเสาไฟที่มีอยู่เดิมซึ่งมีสายไฟห้อยอยู่จานวนมาก และยังมีเสาไฟ
โซล่าเซลอีก ผมคิดว่าการที่จะติดตั้งเสาไฟประติมากรรม 15 ต้น บริเวณนั้น
ทัศนียภาพไม่ดีเท่าไหร่ เสาไฟจะไม่เด่น กระผมจึงขอชี้แจงแยกเป็นสองส่วน
คือเห็นด้วยกับการขยายไหล่ทางตลอดแนว แต่ไม่เห็นด้วยกับการติดตั้ง
เสาไฟฟ้าประติมากรรมในจุดนี้ ขอบคุณครับ
- เชิญคณะผู้บริหารครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผม นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรี กระผมขอ
เรียนชี้แจงว่า เรื่องเสาไฟประติมากรรมนี้ทางคณะผู้บริหารได้มีการ
ปรึกษาหารือกันมาแล้ว ว่าเสาไฟนี้เป็นการแสดงอัตลักษณ์ของมวกเหล็ก
และเสาไฟโซล่าเซลส่วนหนึ่งจะย้ายไปติดตั้งที่ทางเข้าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
หรือบริเวณบ่อขยะของเรา จึงเป็นที่มาว่าจะทาการติดตั้งเสาไฟประติมากรรม
บริเวณนี้ครับ ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใด อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2561 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่อนุมัติให้กันเงินเบิกตัดปี กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือ
- 11 เสียง
- อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2561 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อนุมัติให้กันเงินเบิกตัดปี กรณี
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน ด้วยคะแนน 11 เสียง ไม่อนุมัติ 1 เสียง
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขออนุญาตเข้าห้องน้าครับ
- อนุญาตครับ
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2562
ในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
- ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผม นายไพโรจน์ ห้วยหงส์ทอง รองนายกเทศมนตรี
ขอแถลงญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
/งบประมาณ...
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งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่เทศบาลตาบลมวกเหล็ก ได้ขออนุมัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสาธง พร้อมเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมวกเหล็ก(แห่งใหม่) หมู่ที่ ๙
ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จานวน ๑๖๒,๐๐๐ บาท
(-หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-) นั้น
เนื่องจากความสูงของเสาธงไม่เหมาะกับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก (แห่งใหม่) ซึ่งเป็นอาคารต่าชั้นเดียว จึงมีความจาเป็นต้อง
ปรับลดความสูงของเสาธงให้เหมาะสมและสวยงาม โดยมีรายละเอียดดั้งนี้
ข้อความเดิม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างเสาธง พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลมวกเหล็ก (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๙ ตาบลมิตรภาพ
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จานวน ๑๖๒,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสน
หกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
สาหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธง ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร
พร้อมเทลานคอนกรีตเสริม เหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๘.๗๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลมวกเหล็กกาหนด เลขที่ ๔/๒๕๖๒ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ หน้า ๑๔ ข้อ ๒
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ข้อความใหม่
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างเสาธง พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลมวกเหล็ก (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๙ ตาบลมิตรภาพ
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จานวน ๑๖๒,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสน
หกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
สาหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธง ความสูงไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร พร้อมเท
ลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๘.๗๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตาบลมวกเหล็กกาหนด เลขที่ ๔/๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
/ฉบับที่...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
นายเวนิช ชะเอมเทศ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 9
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง
รองนายกเทศมนตรี

(ฉบับ ที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ข้อ 31 ซึ่งกาหนดว่า
“การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ รายการที่ไ ด้เบิกตัดปี
หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
ให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี” คณะผู้บริหารจึงขอเสนอญัตติ
ดังกล่าวนี้ ต่อประธานสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก เพื่อนาเสนอ
สภาเทศบาลตาบลมวกเหล็กได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามที่รองนายกเทศมนตรี ได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใด อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โปรดยกมือ
- 11 เสียง
- อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ด้วยคะแนน 11 เสียง
- ขออนุญาตเข้าห้องประชุมครับ
- อนุญาตครับ
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณตาม
เทศบัญญัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผม นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรี
ขอแถลงญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณตามเทศบัญญัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ได้ ล งนามเห็ น ชอบให้ เ ทศบาลต าบลมวกเหล็ ก
ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น
เนื่องจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑๐ ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี แต่เนื่องจากได้มีการตรวจสอบพื้ นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้แล้ว
พบว่าไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลมิตรภาพ ตามที่เทศบัญญัติ
ได้ตราขึ้นไว้เบื้องต้น แต่ตั้งอยู่ใน หมู่ที่ ๕ ตาบลมิตรภาพ
/อาเภอ...
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อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการ
ใช้งบประมาณ จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาชี้แจงตามรายละเอียดดังนี้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ข้อความเดิม
๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค
- ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที่ ๑๐ ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลมวกเหล็กกาหนด เลขที่ ๕/๒๕๖๒ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๗
ข้อที่ ๒ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ข้อความใหม่
๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค
- ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๕ ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร
ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตาบลมวกเหล็กกาหนด เลขที่ ๕/๒๕๖๒ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙
ซึ่งกาหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก เพื่อแก้ไข
/เปลี่ยนแปลง...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 10
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง
รองนายกเทศมนตรี

เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายละเอียดข้างต้นต่อไป
- ตามที่รองนายกเทศมนตรี ได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด
มีจะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใด อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2562
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือ
- 12 เสียง
- อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณตามเทศบัญญัติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ด้วยคะแนน 12 เสียง
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผม นายไพโรจน์ ห้วยหงส์ทอง รองนายกเทศมนตรี
ขอแถลงญั ต ติ ข องนายกเทศมนตรี เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามที่ สภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ลงนามเห็นชอบ
ให้เทศบาลตาบลมวกเหล็ ก ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น
เนื่ องจาก เครื่องออกกาลังกายในร่ม ประเภทลู่ วิ่งไฟฟ้ามีสภาพเก่าและ
ชารุด ไม่สามารถใช้งานได้ กองการศึกษา มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา รายละเอียดดังนี้
โอนลด
สานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารทั่วไป
งบดาเนินงาน
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
งบประมาณตั้งไว้ จานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ
จานวน ๕๖๓,๒๐๐ บาท
เพียงพอต่อการเบิกจ่ายได้ จึงขอโอนลดทั้งสิ้น จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
/โอนไป...
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โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายในร่ม ตั้งไว้ จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องออกกาลั งกายในร่ม จานวน ๑ ชุด ตั้งไว้ จานวน
๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ลู่วิ่งไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จานวน ๒ เครื่อง
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนออกกาลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด และเพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่เก่าและ
ชารุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
ด้านกลไก
- กาลังมอเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับ AC ขนาดกาลัง ไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า
สามารถปรับระดับความเร็วในการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๐.๘ กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง - ๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- สามารถปรับความชันได้ ไม่น้อยกว่า ๐% - ๒๐%
งานโครงสร้าง
- สามารถรองรับน้าหนักผู้ใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ กิโลกรัม
- มีพื้นที่วิ่งขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๕๕ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า
๑๕๐ เซนติเมตร
- มีระบบลดแรงกระแทกที่สามารถรับ/ลดแรงกระแทกขณะวิ่งได้
- มีปุ่มหยุดฉุกเฉินที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยขณะออกกาลังกาย
ระบบวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
- วัดอัตราการเต้นของหัวใจและหลอดเลือด ๒ ระบบ แบบสัมผัสด้วยมือ
และการรับส่งสัญญาณจากสายรัดหน้าอก
โปรแกรมออกกาลังกาย
- มีโปรแกรมที่สามารถปรับเองได้ (Manual) ๑ โปรแกรม และมีโปรแกรม
สาเร็จรูปไม่น้อยกว่า ๑๐ โปรแกรม
การแสดงหน้าจอ
- หน้าจอแสดงผลข้อมูลชนิด LED
- แสดงผลข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น เวลา ระยะทาง แคลอรี่ ความเร็ว ระดับ
การเล่น อัตราการเต้นของหัวใจ ความชัน
เงื่อนไขเฉพาะ
- เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน พร้อมติดตั้งให้สามารถใช้งาน
ได้เป็นอย่างดี และแนะนาผู้ใช้หรือผู้ควบคุมดูแลให้สามารถใช้งานได้อย่างดี
และถูกวิธี
- รับประกันคุณภาพการใช้งาน รวมทั้งค่าบริการและอะไหล่ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓
/รวมโอน...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสุวพันธ์ จันทร์ทองหลาง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายวินัย เจริญเมืองเพรียว
ปลัดเทศบาล

นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชัยสิทธิ์ ศรีเมฆ
ผู้อานวยการกองช่าง

รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔
ข้อ ๒๗ ซึ่งกาหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุ ภัณ ฑ์ ที่ดิ น และสิ่ ง ก่ อสร้ าง ที่ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุณ ภาพเปลี่ ย น
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ”
คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก เพื่อโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อไป
- ตามที่รองนายกเทศมนตรี ได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ
- กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุ ก ท่ า น กระผม นายสุ ว พั น ธ์ จั น ทร์ ท องหลาง สมาชิ ก สภาเทศบาล
กระผมขอแสดงความอภิปรายญัตตินี้ คืองบประมาณที่จะตั้งจ่ายนี้เป็นการ
ตั้งเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายในร่ม คือลู่วิ่งจานวน 2 เครื่อง
ผมขอทราบว่ างบประมาณ 500,000 บาทนี้ ซื้อ ได้ แ ค่ส องเครื่ อ งหรื อ ครั บ
หรือตั้งไว้ซื้อในราคาลดแล้วก็เหลืองบประมาณ หรืออย่างไร กระผมไม่เข้าใจ
เพราะเท่าที่ผมได้ตรวจสอบดูเครื่องหนึ่งราคาไม่น่าเกินหนึ่งแสนบาท
ขอให้คณะผู้บริหารชี้แจงเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับ
- เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน และคณะผู้บริหาร กระผม นายวินัย เจริญเมืองเพรียว
ปลัดเทศบาล ขอเรียนชี้แจงว่าที่จะโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งเป็นรายการ
ใหม่นี้ ได้มีการสืบราคาท้องตลาดด้วยวิธีการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
และมีผู้เสนอราคามา เบื้องต้นเครื่องละประมาณ 250,000 บาท
จึงตัง้ งบประมาณห้าแสนบาท นี่คือการตั้งงบประมาณไว้ตามระเบียบ
โดยการประมาณการไว้เป็นตัวเลขถ้วน ๆ ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
จะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบสเป็คและรายละเอียดอีกครั้ง
อีกสักครู่จะให้ผู้ที่ไปกาหนดราคาชี้แจงรายละเอียด ว่าเพราะอะไรจึงต้องตั้ง
งบประมาณจานวนห้าแสนบาท ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ
- อนุญาตครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน และคณะผู้บริหาร กระผม นายชัยสิทธิ์ ศรีเมฆ ผู้อานวยการ
กองช่าง ขอเรียนชี้แจงว่าในการกาหนดราคาเพื่อตั้งงบประมาณนั้น
อย่างที่ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงไปแล้วว่าการจะกาหนดงบประมาณ
ที่จะตั้งงบประมาณในเทศบัญญัตินี้ ได้มีการสืบราคาเบื้องต้นก่อนแล้ว
ส่วนสเป็คที่อยู่ในญัตตินี้เป็นคุณสมบัติที่ครอบคลุมกว้าง ๆ ไว้ก่อน ซึ่งเมื่อถึงเวลา
ที่จะกาหนดคุณลักษณะ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะ
และราคา และสืบราคาแบบละเอียดอีกครั้ง โดยที่คุณลักษณะอาจจะต้อง
ละเอียดกว่านี้ ที่เราไม่สามารถกาหนดคุณลักษณะแบบละเอียดได้นั้นเนื่องจากว่า
/จะเป็น...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 11
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

จะเป็นการสุ่มเสี่ยงว่าเป็นการล็อคสเป็ค เมื่อถึงเวลาคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น
ก็จะกาหนดคุณสมบัติที่เป็นกลางและสามารถซื้อได้ โดยมีเอกสารในการสืบราคา
ตามระเบียบ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับล่าสุด อีกประเด็นคือการซื้อเครื่องออก
กาลังกายลู่วิ่งไฟฟ้านี้ ได้ดูจากข้อมูลเดิมที่เคยจัดซื้อมา ซึ่งได้ประสานกับทาง
กองคลังแล้วว่าราคาประมาณเท่าไหร่ สเป็คเป็นอย่างไร ซึง่ เมื่อถึงเวลาจัดซื้อ
จัดจ้างจริงสเป็คและราคา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผม นายกิตติพงษ ฉายาวัฒนะ สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมขอแสดงความเห็นเพิ่มเติมเรื่องเครื่องออกกาลังกายลู่วิ่งว่าที่เครื่องชารุด
เสียหาย นั้นเกิดจากสาเหตุว่าไม่มีผู้ที่มีความรู้ที่แท้จริงดูแลหรือคอยแนะนา
วิธีการใช้ที่ถูกต้อง ขาดการบารุงรักษา จึงทาให้อายุการใช้งานสั้นลง
ผมขอแสดงความเห็นว่าถ้าจะซื้อใหม่ที่มีระบบไฟฟ้ามีวงจรซับซ้อนมาก ๆ นั้น
ประชาชนที่มาใช้ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจทุกคน ก็จะทาให้เครื่องเสียไว
ถ้าจะซื้อเพิ่มควรซื้อแบบที่แข็งแรงแต่วงจรน้อยไม่ต้องซับซ้อนมาก ขอบคุณครับ
- อันนี้คือข้อเสนอแนะจากสมาชิกนะครับ คณะผู้บริหารจะได้นาไป
เป็นข้อมูล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือ
- 12 เสียง
- อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยคะแนน 12 เสียง
ญัตติ เรื่องอื่น ๆ
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องต่อสภาก็ขอเชิญได้นะครับ ไม่มีนะครับ
เมือ่ ไม่มี ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 11.5๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

นายชาตรี ชาวเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล
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คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ
(นายสอง สามาการ)

(ลงชื่อ)
กรรมการฯ
(นายวิพล อนันทยานนท์)
(ลงชื่อ)
กรรมการและเลขานุการฯ
(นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ)

สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 2
ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
(ลงชื่อ)
(นายสหชัยพล มันทิกะ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก

(ลงชื่อ)
นายชาตรี ชาวเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

