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การประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยที่ส่ี ประจาปี ๒๕62
วันที่ 30 ตุลาคม ๒๕62 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
……………………………………….
ผู้มาประชุม
๑. นายสหชัยพล มันทิกะ
๒. นายสมาน ศรีจันทุม
๓. นายสมหมาย เขียวขา
๔. นายสุวพันธ์ จันทร์ทองหลาง
๕. นางหนูอินทร์ สีทองคา
๖. นายบุญชนะ จารย์ปัญญา
๗. นายสอง สามาการ
๘. นายสุกรี สารพล
๙. นายชาตรี ชาวเมือง
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ
2. นายเวนิช ชะเอมเทศ
3. นายวิพล อนันทยานนท์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
๒. นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง
๓. ร.ต.ต.สาเริง ธูปแช่ม
๔. นางสาวอรวีร์ วงษ์ธนชัยสิริ
๕. นายวินัย เจริญเมืองเพรียว
๖. นางดวงรัตน์ รอดณรงค์
๗. สางสาวราตรี มาสุข
๘. นางนันทยา กาญจนะโภคิน
๙. นายชัยสิทธิ์ ศรีเมฆ
๑๐. นางสายฝน ตรีเนตร
๑๑. นางปนัดดา ชิณวงศ์
๑๒. นายเปรม ยุติธรรม
๑๓. นางอรุณี ขอสินกลาง
๑๔. นางสาวทิวาพร พรหมศิริ

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองช่าง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผจก.สถานธนานุบาลฯ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อถึงกาหนดเวลาประชุม และสมาชิกมาพร้อมกันแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลได้เชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านนั่งประจาที่ ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล
ที่ได้มาประชุมในวันนี้
/ท่านสมาชิก...
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ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจาปี ๒๕62 เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ
องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม ผมจะดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสหชัยพล มันทิกะ
- วันนี้มีสมาชิกลาป่วย 3 ท่าน คือ คุณกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ สมาชิกสภาฯ
ประธานสภาเทศบาล
คุณเวนิช ชะเอมเทศ สมาชิกสภาฯ และคุณวิพล อนันทยานนท์
สมาชิกสภาฯ จึงทาให้มีสมาชิกเข้าประชุมในวันนี้ 9 ท่าน
- เชิญท่านนายกเทศมนตรี แจ้งแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ให้ที่ประชุมทราบ
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ทุกท่าน ด้วยเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ได้ดาเนินการจัดทาแผน
การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ตาบลมวกเหล็ก และนายกเทศมนตรี
ตาบลมวกเหล็ก ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ฉะนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 24 เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
จึงขอแจ้งการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็กทราบ
ตามระเบียบ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อขอดูข้อมูลได้ที่กองวิชาการ
และแผนงาน
- ด้วยเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก และประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 21 และหมวด 5
ข้อ 24 เทศบาลตาบลมวกเหล็ก จึงขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
– 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 เรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ที่ประชุมสภา
เทศบาลตาบลมวกเหล็กทราบตามระเบียบ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อ
ขอดูข้อมูลได้ที่กองวิชาการและแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจาปี 2๕62 เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2562
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแถลงผลการตรวจ
ประธานสภาเทศบาล
รายงานการประชุมให้ที่ประชุมทราบต่อไป
นายสอง สามาการ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ประธานสามัญฯ
ทุกท่าน กระผม นายสอง สามาการ ประธานกรรมการสามัญประจาสภา
เทศบาล ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
/เวลา...

3
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล
ชุดตรวจรายงานการประชุม ได้มาทาหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕62 เป็นการ
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เห็นว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ตรงตามที่ได้
ประชุมกันมา จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) นายสอง สามาการ ประธานกรรมการฯ
(ลงชื่อ) นายวิพล อนันทยานนท์ กรรมการฯ
(ลงชื่อ) นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการฯ
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ตามที่ประธานกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล ชุดตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล
การประชุมสภาเทศบาล ได้แถลงมานั้น มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข
รายงานการประชุมหรือไม่ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2562 โปรดยกมือ
นายชาตรี ชาวเมือง
- 9 เสียง
เลขานุการสภาฯ
มติที่ประชุม
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ
สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562
ด้วยคะแนน 9 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3
ญัตติ เรื่อง เรื่อง ขอความเห็นชอบเข้าร่วมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะ
มูลฝอยกับเทศบาลเมืองทับกวาง ในการนาขยะมูลฝอยไปกาจัดที่
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ทุกท่าน กระผม นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี ขอแถลง
ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเข้าร่วมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย
กับเทศบาลเมืองทับกวาง ในการนาขยะมูลฝอยไปกาจัดที่ บริษัท ทีพีไอ
โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ตามที่ เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
มีภารกิจอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) และพระราชบัญญัติ กาหนดและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ในการกาจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้าเสีย ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
จานวน 4.5 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 8 ชุมชน เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้พื้นที่ในเขต
เทศบาลฯ มีความสะอาดและมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ไม่ให้มีปัญหา
ขยะมูลฝอยตกค้าง และตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เทศบาล ฯ ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด(มหาชน) ในการให้นา
ขยะชุมชนหรือที่เรียกว่า “ขยะสด” ไปกาจัดผ่านโรงงานกาจัดขยะครบ
วงจร ซึ่งจะสามารถลดภาวะโลกร้อน แหล่งสะสมของเชื้อโรคและมลพิษ
ทางสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสัญญา รับกาจัดขยะชุมชน
/เลขที่...
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เลขที่ 020/2554 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 และสัญญารับกาจัด
ขยะชุมชน เลขที่ MSW-MRS-042/2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
โดยสัญญาฉบับนี้ มีอายุ 7 ปี จะสิ้นสุดสัญญาลงในวันที่ 20 มิถุนายน
พ.ศ. 2566 จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดสระบุรี ที่นาขยะไปกาจัดผ่านโรงงานกาจัดขยะ
ครบวงจร ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) จานวน
57 แห่ง มีความกังวลจะถูกลดระยะเวลาสัญญาลงและไม่มีพื้นที่ในการ
กาจัดขยะเป็นของตนเอง จึงได้มีการประชุมร่วมกัน โดยมีเทศบาลเมือง
ทับกวาง เป็นเจ้าภาพหลักจัดประชุมเรื่องการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยมีนโยบายให้เข้าร่วมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย
กับเทศบาลเมืองทับกวาง ในการนาขยะมูลฝอยไปกาจัดที่ บริษัท ทีพีไอ
โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ในการนี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการมี
พื้นที่กาจัดขยะมูลฝอยและเพื่อลดภาระในการหาพื้นที่ในการกาจัดขยะ
มูลฝอยและเพื่อไม่ให้เกิดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เข้าร่วมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองทับกวาง
ในการนาขยะมูลฝอยไปกาจัดที่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน) จึงขอเสนอญัตติมาเพื่อขอรับความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตาบล
มวกเหล็กและพิจารณาดาเนินการต่อไป
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล
จะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบเข้าร่วมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยกับ
เทศบาลเมืองทับกวาง ในการนาขยะมูลฝอยไปกาจัดที่ บริษัท ทีพีไอ
โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) โปรดยกมือ
นายชาตรี ชาวเมือง
- 9 เสียง
เลขานุการสภาฯ
มติที่ประชุม
- เห็นชอบเข้าร่วมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมือง
ทับกวาง ในการนาขยะมูลฝอยไปกาจัดที่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
จากัด (มหาชน) ด้วยคะแนน 9 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สินโครงการนวัตกรรม
วัฒนธรรมสายน้าเจ้าพระยา - ป่าสัก เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมที่ 1 (งานปรับปรุงภูมิทัศน์ Landmark
Cowboy City ตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี)
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ทุกท่าน กระผม นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี ขอแถลง
ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สินโครงการนวัตกรรม
วัฒนธรรมสายน้าเจ้าพระยา - ป่าสัก เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมที่ 1 (งานปรับปรุงภูมิทัศน์ Landmark
Cowboy City ตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี)
/ตามที่...
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ตามที่หนังสือจังหวัดสระบุรี ที่ สบ 0023.5/15330 ลงวันที่ 15
ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
Landmark Cowboy City ตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและการบริการตามโครงการ
นวัตกรรม วัฒนธรรมสายน้าเจ้าพระยา – ป่าสัก เพื่อการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาท่องเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ
2560 โดยสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ได้จัดจ้าง
เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ Landmark Cowboy City ให้เทศบาลตาบล
มวกเหล็กได้นาทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ ดูแลรักษา และส่งเสริม
การท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีต่อไป โดยการรับมอบทรัพย์สิน
โครงการดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบสภาพเบื้องต้นแล้วพบว่าอยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดี ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 15 บทเฉพาะกาล มาตรา
122 ระบุว่า “ให้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อบัญญัติและข้อกาหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง หรือประกาศ
ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ...” และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ.2553 หมวด 2 การจัดหา
(ส่วนที่ 1 บททั่วไป) ข้อ 9 ระบุว่า “ในกรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์
แก่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้ดูแลพัสดุนั้นถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระ
ติดพันหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้น ๆ
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น...”
นายกเทศมนตรี จึงได้นาญัตตินี้เสนอต่อประธานสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เพื่อเสนอให้สภาเทศบาลตาบลมวกเหล็กพิจารณาต่อไป
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล
จะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินโครงการ นวัตกรรม วัฒนธรรม
สายน้าเจ้าพระยา – ป่าสัก เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 กิจกรรมที่ 1 (งานปรับปรุงภูมิทัศน์ Landmark Cowboy
City ตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี) โปรดยกมือ
/นายชาตรี...
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นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาฯ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง
รองนายกเทศมนตรี

- 9 เสียง
- เห็นชอบรับมอบทรัพย์สินโครงการนวัตกรรม วัฒนธรรมสายน้า
เจ้าพระยา – ป่าสัก เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
กิจกรรมที่ 1 (งานปรับปรุงภูมิทัศน์ Landmark Cowboy City
ตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี) ด้วยคะแนน 9 เสียง
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
- ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผม นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรี
ขอแถลงญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกาหนดมาตรการ
หลายมาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจ
ฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้ว
เห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถนาเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลในด้านการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน การส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตาบล
มวกเหล็กจึงได้เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามรายการ
ดังต่อไปนี้
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
- โครงการพัฒนาปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๕,๐๐๐ บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตีเส้นจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
ทาสีขอบทางเท้า และติดตั้งสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจรภายในเขต
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก เพื่อลดอุบัติเหตุและการจราจรไปมาสะดวก
และเพื่อตนอบสนองความต้องการของประชาชน รายละเอียดตามแบบ
/แปลนตาม...
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แปลนตามเทศบาลกาหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑
ซึ่งอยู่ในแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านที่ ๑
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- ค่าจัดซื้อกล้อง (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลฯ งบประมาณ
ตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท สาหรับจ่ายเป็นใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้อง (CCTV)
พร้อมติดตั้งและระบบที่เกี่ยวข้อง ภายในเขตเทศบาลฯ เพื่อรักษา
ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รายละเอียดตามแบบ
แปลนตามเทศบาลกาหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑
ซึง่ อยู่ในแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านที่ ๔
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ค่าปรับปรุง และตกแต่งภายในอาคารคาวบอยซิตี้และจัดหาครุภัณฑ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณตั้งไว้ 2,000,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารคาวบอยซิตี้และจัดหาครุภัณฑ์
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ห้องนิทรรศการ ศูนย์การเรียนรู้ และจุดถ่ายภาพสไตล์คาวบอย
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลมวกเหล็กกาหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑
ซึ่งอยู่ในแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านที่ ๔
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์การศึกษา
- เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก งบประมาณตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐.- บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลมวกเหล็กพร้อมติดตั้งตามรายละเอียด ดังนี้
/1.จัดซื้อ...
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1. จัดซื้อชุดสไลด์เดอร์ ท่อลอด รังผึ้ง พร้อมแผ่นยางปูพื้น จานวน ๑ ชุด
2. จัดซื้อชุดรวมเครื่องเล่นพาเพลิน พร้อมแผ่นยางปูพื้น จานวน ๑ ชุด
3. จัดซื้อบ้านจาลอง จานวน ๓ หลัง
(ราคาตามท้องตลาด) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
กาหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑
ซึ่งอยู่ในแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านที่ ๕
ด้านการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่างๆ
- โครงการก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคภายในบริเวณศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๕,๐๐๐.- บาท
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค
ภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตาบลมิตรภาพ อาเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยการก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ โครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน ๑ หลังพืน้ ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๐.00 ตารางเมตร
พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบล
มวกเหล็กกาหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑
ซึ่งอยู่ในแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านที่ ๑
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจและสังคม
แผนงานเคหะชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ ๒ บริเวณภายในศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๕,๐๐๐.- บาท
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ ๒
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบล
มวกเหล็กกาหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑
/ซึ่งอยู่...
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ซึ่งอยู่ในแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านที่ ๑
ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
- โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมชนิดกิ่งเดี่ยว บริเวณหน้าน้าตก
มวกเหล็ก จากสามแยกถนนอดิเรกสารถึงเกษตรอาเภอมวกเหล็ก
ทั้งสองฝั่ง ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
งบประมาณตั้งไว้ ๒,๘๗๐,๐๐๐.- บาท สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมชนิดกึ่งเดี่ยว บริเวณหน้าน้าตกมวกเหล็ก
จากสามแยกถนนอดิเรกสารถึงเกษตรอาเภอมวกเหล็กทั้งสองฝั่ง
ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร จานวน ๒๖ ต้น พร้อมเชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลมวกเหล็กกาหนดปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑
ซึ่งอยู่ในแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
- โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (HIGH MAST) บริเวณด้านหลัง
อาคารพาณิชย์ที่ราชพัสดุ ทะเบียนที่ สบ 355 (บางส่วน) ตาบลมิตรภาพ
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี งบประมาณตั้งไว้ 1,400,000.- บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างเสาไฟฟ้า (HIGH MAST) บริเวณด้านหลัง
อาคารพาณิชย์ที่ราชพัสดุ ทะเบียนที่ สบ 355 (บางส่วน) ความสูง 20.00 เมตร
พร้อมฐานราก จานวน 2 ต้น และติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างหลอด
แอลอีดี จานวน 6 ชุด/ต้น พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลมวกเหล็กกาหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
แก้ไขครั้งที่ ๑
ซึ่งอยู่ในแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 3 แยก 6
ชุมชนโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี งบประมาณตั้งไว้ 72,000.- บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 3 แยก 6 ชุมชนโรงเรียน
อนุบาลมวกเหล็ก ขนาดหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
103.75 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
กาหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑
ซึ่งอยู่ในแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
/พอเพียง...
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- โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง เทศบาลตาบลมวกเหล็ก ตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี งบประมาณตั้งไว้ 482,000.- บาท สาหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงเทศบาลตาบลมวกเหล็ก โดยใช้เสาไฟเดิมของเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก จานวนติดตั้งไม่น้อยกว่า 30 จุด รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตาบลมวกเหล็กกาหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑
– ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑
ซึ่งอยู่ในแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 1
ซอย 1 แยก 6 หมู่ที่ 9 ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี (ซอยบ้านรองประธานสภาฯ) ชุมชนนกแซงแซว งบประมาณตั้งไว้
416,000.- บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงถนนปูแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร บริเวณถนนเทศบาล 1
ซอย 1 แยก 6 หมู่ที่ 9 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบล
มวกเหล็กกาหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑
ซึ่งอยู่ในแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 3
ซอย 3 แยก 6 หมู่ที่ 3 ตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี (ซอยบ้านอาจารย์ประยงค์) ชุมชนโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
งบประมาณตัง้ ไว้ 321,000.- บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรัปปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 770.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลมวกเหล็กกาหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑
ซึ่งอยู่ในแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้าและบ่อพัก บริเวณ
ถนนเทศบาล 2 ซอย 1 แยก 3 หมู่ที่ 9 ตาบลมิตรภาพ อาเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (ซอยข้างบ้านคุณชลอ) ชุมชนนกแซงแซว
งบประมาณตั้งไว้ 1,117,000.- บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 765.00 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อระบายน้าและบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตาบลมวกเหล็กกาหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑
/ซึ่งอยู่...
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ซึ่งอยู่ในแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหรือท่อระบายน้าภายในเขตเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก งบประมาณตั้งไว้ 498,000.- บาท สาหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมถนนหรือท่อระบายน้า บริเวณถนนแยกจากถนน
เทศบาล 3 (ถนนบ้านป้าน้อย ซอย 2) หมู่ที่ ๓ ตาบลมวกเหล็ก อาเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า ๖๕๑.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลมวกเหล็กกาหนด ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 2565) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1
ซึ่งอยู่ในแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนเทศบาล 3 ซอย 5 (ซอยหลัง บีบี
แมนชั่น) หมู่ที่ 3 ตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
งบประมาณตั้งไว้ 6๘๗,400.- บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3๗๘.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 118.00 เมตร มีบ่อพัก
ไม่น้อยกว่า 12 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
กาหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑
ซึ่งอยู่ในแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยแยกจากถนนเทศบาล 1 ซอย 12
(ซอยข้างบ้านคุณติ๋มส่งนม) หมู่ที่ 3 ตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี งบประมาณตั้งไว้ 993,000.- บาท สาหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 73.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 431.00 ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร มีบ่อพักไม่น้อยกว่า
7 บ่อ หรือความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 73.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลมวกเหล็กกาหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
แก้ไขครั้งที่ ๑
ซึ่งอยู่ในแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
/งานสวน...
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งานสวนธารณะ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมถนนเทศบาล 1 (ด้านขาออก)
ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี งบประมาณตั้งไว้
475,000.- บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ
ริมถนนเทศบาล 1 (ด้านขาออก) โดยการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ประดับ
และสิ่งก่อสร้าง พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
กาหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑
ซึ่งอยู่ในแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านที่ 4
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
- โครงการจัดจ้างทาส่วนประกอบเมืองคาวบอยพร้อมติดตั้ง บริเวณที่
ราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน สบ 355 (บางส่วน) ตาบลมิตรภาพ อาเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี งบประมาณตั้งไว้ 1,000,000.- บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทาส่วนประกอบเมืองคาวบอยพร้อมติดตั้ง
บริเวณที่ราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน สบ 355 (บางส่วน) เช่น รถม้า
เกวียน บ่อน้าจาลอง กังหัน กระโจม รูปปั้นคาวบอย ม้า วัว
เฟอร์นิเจอร์ หรืออื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง จานวนไม่น้อยกว่า 20 ชิ้น
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลมวกเหล็กกาหนดปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑
ซึ่งอยู่ในแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านที่ 4
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๑๗,๒๖๖,๔๐๐.- บาท
(สิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก มียอดเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ ณ วันที่
30 กันยายน 2562 จานวน 29,411,854.73 บาท หักเงินสะสมที่มี
ภาระผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 87 และข้อ 89 แล้ว
เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้จ่ายได้จานวน 17,272,365.25 บาท
(สิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)
ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ ๘๙
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น และข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจเร่งด่วนของกระทรวง
/มหาดไทย...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสุวพันธ์ จันทร์ทองหลาง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

มหาดไทย และจาเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ
โดยจาเป็นจะต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสม
และเงินทุนสารองสะสมตามข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุน
สารองได้ โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทยกาหนด เพื่อให้
การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก จึงได้เสนอญัตติดังกล่าวนี้ต่อสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป
- ตามที่รองนายกเทศมนตรีได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด
จะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โปรดยกมือ
- 9 เสียง
- อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ด้วยคะแนน 9 เสียง
ญัตติ เรื่องอื่น ๆ
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องต่อสภาก็ขอเชิญได้นะครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผม นายสุวพันธ์ จันทร์ทองหลาง สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมขอฝากเรื่องผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหาร เนื่องจากมี
ชาวบ้านมาแจ้งไว้ ให้ไปสารวจและดาเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณ
คอสะพาน หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือผักไห่ เนื่องจากที่ผ่านมามีการทาฝาย
บริเวณดังกล่าว รถขนของวิ่งขนของมาบริเวณดังกล่าวทาให้ถนนเสียหาย
เป็นหลุม ฝากด้วยครับ
- เชิญคณะผู้บริหารครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ แจ้งมานั้น ทางคณะผู้บริหารจะเร่ง
ดาเนินการให้ครับ และขอเชิญทุกท่านร่วมงานแถลงข่าว ในวันที่ 2
พฤศจิกายน 2562 ประมาณ 14.00 น. นี้ ซึ่งเราได้รับเกียรติจาก
ท่านผู้อานวยการการท่องเที่ยว ที่ดูแลภาคกลาง 17 จังหวัด ซึ่งท่านได้จัด
นักข่าวส่วนกลางเข้ามาเพื่อที่จะทาการแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์
งานเทศกาลตานานคาวบอยมวกเหล็ก ครั้งที่ 1 ให้กับเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก ให้จังหวัดอื่นได้รับรู้ข่าวสารการจัดงานในครั้งนี้
จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ดังกล่าวและร่วมกันต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ซึง่ งานจริงจะเกิดขึ้นในวันที่ 9 – 11
พฤศจิกายน 2562 นี้ และอีกหนึ่งงานคืองานลอยกระทง วันที่ 11
พฤศจิกายน ทางเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ยังดาเนินกิจกรรมตามปกติ
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม การทาพิธีบูชากระทง เป็นการ
ขอขมาพระแม่คงคา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยครับ
/นายสหชัยพล...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นางหนูอินทร์ สีทองคา
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชัยสิทธิ์ ศรีเมฆ
ผู้อานวยการกองช่าง

นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง
รองนายกเทศมนตรี
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องต่อสภาอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ดิฉัน นางหนูอินทร์ สีทองคา สมาชิกสภาเทศบาล ฝากเรื่องผ่าน
ท่านประธานสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหาร และท่านผู้อานวยการกองช่าง
เรื่องถนนบริเวณทางเข้าหมู่บ้านหินอ่อน ขณะนี้ชารุดเสียหายมาก
ตามที่ท่านผู้อานวยการกองช่าง แจ้งว่าทางบริษัทอิตาเลี่ยน จะเข้าไป
ดาเนินการซ่อมแซมให้ ปัจจุบันยังไม่ได้ดาเนินการ ฝากด้วยค่ะ
- เชิญ ผู้อานวยการกองช่างครับ
- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ กระผม นายชัยสิทธิ์ ศรีเมฆ ผู้อานวยการกองช่าง กระผม
ขอชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า ทางบริษัทอิตาเลี่ยนแจ้งในคราวประชุม
คณะกรรมการชุมชนว่าจะช่วยเหลือให้การซ่อมแซมถนนบริเวณดังกล่าวจริง
แต่ถ้าหากจะให้ทางเทศบาลเข้าไปดาเนินการซ่อมแซมเองนั้น จะต้องสารวจ
ก่อนว่าถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนสาธารณะหรือถนนของเอกชนครับ
อย่างไรก็ตามกระผมจะดาเนินการทาหนังสือสอบถามไปยังบริษัทอิตาเลี่ยน
อีกครั้งครับ
- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ กระผม นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรี
ทางดังกล่าวเป็นของหมู่บ้านครับ เป็นของเอกชน ไม่ใช่ทางสาธารณะ
- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ อย่างไรก็ตามทางคณะผู้บริหารรับเรื่องไว้นะครับ และจะให้
งานกองช่างออกไปสารวจเส้นทางดังกล่าว หากอยู่ในอานาจหน้าที่ของทาง
เทศบาล ก็จะเร่งดาเนินการแก้ไขให้ อย่างไรก็ตามที่ทางบริษัทอิตาเลี่ยน
ได้แจ้งไว้ในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ก็จะมอบหมายให้กองช่าง
ดาเนินการติดตามต่อไปครับ
- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายชาตรี ชาวเมือง)
สมาชิกสภาเทศบาลฯ/เลขานุการสภาเทศบาล
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คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจาปี
๒๕61 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ
(นายสอง สามาการ )

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

สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี
2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
(ลงชื่อ)
(นายสหชัยพล มันทิกะ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
(ลงชื่อ)
(นายชาตรี ชาวเมือง)
เลขานุการสภาเทศบาลฯ/เลขานุการสภาเทศบาล

