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การประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕62
วันที่ ๒7 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
……………………………………….
ผู้มาประชุม
๑. นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
๒. นายสมาน ศรีจันทุม
รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายสมหมาย เขียวขา
สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายสุวพันธ์ จันทร์ทองหลาง
สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นางหนูอินทร์ สีทองคา
สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายเวนิช ชะเอมเทศ
สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายบุญชนะ จารย์ปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นายสอง สามาการ
สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายวิพล อนันทยานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นายสุกรี สารพล
สมาชิกสภาเทศบาล
๑1.นายชาตรี ชาวเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ
สมาชิกสภาเทศบาล
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
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๘. นางนันทยา กาญจนะโภคิน
ผอ.กองคลัง
๙. นายชัยสิทธิ์ ศรีเมฆ
ผอ.กองช่าง
๑0. นายเปรม ยุติธรรม
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
๑1. นางอรุณี ขอสินกลาง
ผจก.สถานธนานุบาล
12. นางสาวชัชชญา พงษ์บัว
นิติกรปฏิบัติการ
13. นางสาวทิวาพร พรหมศิริ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อถึงกาหนดเวลาประชุม และสมาชิกมาพร้อมกันแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นั่งประจาที่ ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
นายสหชัยพล มันทิกะ
- ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล
ทุกท่าน ที่ได้มาประชุมในวันนี้
- ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕62
ผมจะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
/ระเบียบ...
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ระเบียบวาระที่ ๑
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๒
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสอง สามาการ
ประธานกรรมการสามัญฯ

นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

62
นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลากิจ 1 ท่าน คือคุณกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2562
- ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสอง สามาการ ประธาน
กรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาลได้มาทาหน้าที่ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
ประจาปี ๒๕62 เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เห็นว่าเป็น
รายงานการประชุมที่ถูกต้องตรงตามที่ได้ประชุมกันมา
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) นายสอง สามาการ ประธานกรรมการฯ
(ลงชื่อ) นายวิพล อนันทยานนท์ กรรมการฯ
(ลงชื่อ) นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการฯ
- ตามที่ประธานกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล
ชุดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้แถลงมานั้น
มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โปรดยกมือ
- 11 เสียงครับ
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยคะแนน 12 เสียง
ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สินโครงการ
นวัตกรรม วัฒนธรรมสายน้าเจ้าพระยา – ป่าสัก เพื่อการ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (งานปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะพร้อมก่อสร้างรูปปะติมากรรมซุ้มประตู
เขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี)
- เชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติ ครับ
/นายสิทธิวัชร์...
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นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
การรับมอบทรัพย์สินโครงการ นวัตกรรม วัฒนธรรมสายน้า
เจ้าพระยา – ป่าสัก เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 (งานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะพร้อมก่อสร้าง
รูปปะติมากรรมซุ้มประตู เขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี) ตามที่สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี แจ้งส่งมอบทรัพย์สิน
โครงการนวัตกรรม วัฒนธรรมสายน้าเจ้าพระยา – ป่าสัก เพื่อการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (งานปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะพร้อมก่อสร้างรูปปะติมากรรม ซุ้มประตูเขตเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี) ตามหนังสือ
ที่ สบ 0023.5/872 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ขอส่ง
มอบทรัพย์สินโครงการนวัตกรรม วัฒนธรรมสายน้าเจ้าพระยา –
ป่าสัก เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เพื่อการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1 ให้เทศบาลตาบลมวกเหล็ก ได้นา
ทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์และบารุงรักษาต่อไป โดยการรับมอบ
ทรัพย์สินโครงการดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบสภาพเบื้องต้นแล้ว
พบว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 15 บทเฉพาะกาล
มาตรา 122 ระบุว่า “ให้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และบรรดา
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใด ๆ
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ...” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ.2553 หมวด 2 การจัดหา
(ส่วนที่ 1 บททั่วไป) ข้อ 9 ระบุว่า “ในกรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิ
อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าว
มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
/จะรับ...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

จะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น...”
นายกเทศมนตรี จึงได้นาญัตตินี้เสนอต่อประธานสภาเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก เพื่อเสนอให้สภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
พิจารณาต่อไป
- ตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สินโครงการ
นวัตกรรม วัฒนธรรมสายน้าเจ้าพระยา – ป่าสัก เพื่อการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (งานปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะพร้อมก่อสร้างรูปปะติมากรรมซุ้มประตู
เขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี)
โปรดยกมือ
- 11 เสียง
- เห็นชอบการรับมอบทรัพย์สินโครงการนวัตกรรม วัฒนธรรม
สายน้าเจ้าพระยา – ป่าสัก เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 (งานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
พร้อมก่อสร้างรูปปะติมากรรมซุ้มประตู เขตเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี)
ด้วยคะแนน 11 เสียง
ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน จากการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ในหมวดเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
จ่ายเงินอุดหนุน จากการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดเงินอุดหนุน
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ตามที่เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ และผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ลงนามเห็นชอบ
ให้เทศบาลตาบลมวกเหล็ก ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น
แต่เนื่องจาก กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
จะดาเนินการขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งวางท่อ
ประปา พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้าประปา บริเวณโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก แต่ทางเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
/ไม่สามารถ...

5
ไม่สามารถที่จะดาเนินการเองได้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง งบเงินอุดหนุน หมวดเงิน
อุดหนุน รายละเอียดดังนี้
โอนลด
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตเมืองคาวบอย
ตั้งไว้ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือเพียงพอแก่การเบิกจ่าย จึงขอโอนลด
๔03,๐๐๐ บาท รวมโอนลดทั้งสิ้น ๔03,๐๐๐ บาท
(-สี่แสนสามพันบาทถ้วน-)
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ ๔๐3,๐๐๐ บาท
๑. สาหรับจ่ายอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอ
มวกเหล็ก จานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ในการดาเนินการขยายเขต
และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก ๔๔๔/๒ หมู่ที่ ๓ ตาบลมวกเหล็ก ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
๒. สาหรับจ่ายอุดหนุนให้กับ การประปาส่วนภูมิภาคอาเภอ
มวกเหล็ก จานวน ๕๓,๐๐๐ บาท ในการดาเนินการติดตั้งวางท่อ
ประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้าประปา บริเวณโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก ๔๔๔/๒ หมู่ที่ ๓ ตาบลมวกเหล็ก
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔๐3,๐๐๐ บาท (-สี่แสน
สามพันบาทถ้วน-)
ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
(แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) มาตรา ๖๗ ทวิ ซึ่งกาหนดว่า
“การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุนและการจ่ายเงิน
เพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว” ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
/ปกครอง...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง
รองนายกเทศมนตรี

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
ข้อ ๓๐ “การโอนเงิน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย เงินประเภทอื่นที่ต้องนามาตั้งงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อ ๑๕ ให้เจ้าหน้าทีง่ บประมาณ มีอานาจอนุมัติโอนหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายได้ เมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจแล้ว”
คณะผู้บริหารจึงเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน
จากการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
ต่อประธานสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก เพื่อเสนอให้สภาเทศบาล
ได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป
- ตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุน จากการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ในหมวดเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โปรดยกมือ
- 11 เสียง
- เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน จากการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดเงินอุดหนุน
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้วยคะแนน 11 เสียง
ญัตติ เรื่อง ขอความยินยอมทากิจการนอกเขตเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก กรณีการขยายเขตไฟฟ้าและการขยายประปา
สาหรับใช้ในกิจการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
- ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง
รองนายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติของนายกเทศมนตรี
เรื่อง ขอความยินยอมทากิจการนอกเขตเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก กรณีการขยายเขตไฟฟ้าและการขยาย
ประปา สาหรับใช้ในกิจการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก ด้วยระบบกระแสไฟฟ้าและระบบน้าประปาสาหรับ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ใช้ไม่เพียงพอต่อการ
ดาเนินงานสาหรับสถานที่ ในการบริการ การทากิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ จึงมีความจาเป็นต้องทาการขยายเขตไฟฟ้าและการขยาย
เขตประปา สาหรับใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ให้เพียงพอต่อความต้องการ แต่เนื่องจากการขยายเขตดังกล่าว
ต้องผ่านทางเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก ซึ่งบริเวณ
แห่งนี้อยู่นอกเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ตามพระราชบัญญัติ
/เปลี่ยนแปลง...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

นายชาตรี ชาวเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6
นายสหชัยพล มันทิกะ
นายสหชัยพล มันทิกะ
นางหนูอินทร์ สีทองคา
สมาชิกสภาเทศบาล

เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลมวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ฉะนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
(เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๑๑)
มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจทากิจการนอกเขตเมื่อ
๑. การนั้นจาเป็นต้องทาและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการ
ที่ดาเนินการตามอานาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน
๒. ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล
สภาจังหวัดหรือสภาตาบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ
๓. ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และโดย
ตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๙๖๑/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๓๔ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย มอบอานาจ
การอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดาเนินการอนุมัติให้เทศบาล
ทากิจการนอกเขตเทศบาล
จึงขอเสนอญัตติเพื่อขอความยินยอมต่อสภาเทศบาลตาบล
มวกเหล็กและพิจารณาดาเนินการต่อไป
- ตามที่รองนายกเทศมนตรีได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดยินยอมให้ทากิจการนอกเขตเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก กรณีการขยายเขตไฟฟ้าและการขยาย
ประปา สาหรับใช้ในกิจการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก โปรดยกมือ
- 11 เสียง
- ยินยอมให้ทากิจการนอกเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
กรณีการขยายเขตไฟฟ้าและการขยายประปา สาหรับใช้
ในกิจการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ด้วยคะแนน 11 เสียง
ญัตติ เรื่องอื่น ๆ
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องต่อสภาฯ ขอเชิญครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางหนูอินทร์ สีทองคา สมาชิกสภา
เทศบาล ดิฉันขอฝากเรื่องถึงคณะผู้บริหาร ผ่านท่านประธานสภาฯ
เรื่องของเส้นจราจรบริเวณหน้าเซเว่นตลาดสีทองคา ขณะนี้ไม่มี
เส้นจราจรเลย รถมาซื้อของที่ตลาดหรือเซเว่น จอดไม่เป็นระเบียบ
และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขอบคุณค่ะ
/นายสหชัยพล...
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นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี

- เชิญคณะผู้บริหารคับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอมานั้น กระผมขอ
เรียนชี้แจงว่าบริเวณดังกล่าวยังไม่ชี้ชัดว่าเป็นเขตของเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก หรือขององค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินการอะไรได้ทันที อย่างเช่นญัตติที่
ท่านรองนายกเทศมนตรี ได้เสนอไปเมื่อสักครู่เรื่องการขออนุญาต
ทากิจการนอกเขต แต่อย่างไรก็ตามทางเทศบาลฯ จะออกไป
สารวจและแก้ไขปัญหาเท่าที่ทางเทศบาลฯ ทาได้ก่อนครับ
อย่างไรก็ดีทางเทศบาลฯ ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนจาก อบจ.สระบุรี
ในการซ่อมแซมถนนพร้อมตีเส้นจราจร ถนนเส้นหลังอาเภอ
มวกเหล็ก ยาวไปจนถึงโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก และเส้นเลี้ยวขวา
ไปจนถึงสะพาน แต่ยังไม่ข้ามสะพาน และทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี ก็ได้ทาแผนงบประมาณ ปี 2563 ที่นี่ว่าจะขอ
งบประมาณในการซ่อมแซมถนนพร้อมตีเส้นจราจร เส้นหน้าตลาด
สีทองคาไปจนถึงโค้งบังซอ ยาวไปจนถึงยี่แยกบ้านป้าแหวน
ส่วนเรื่องการตีเส้นจราจรนั้น ช่วงนี้ทางสานักปลัดเทศบาล
ก็กาลังดาเนินการออกสารวจพร้อมกับกองช่าง เพื่อทาการตีเส้น
ถ้าหากท่านสมาชิกท่านใด มีข้อมูลถนนที่เห็นสมควรว่าจะต้องตีเส้น
ขอให้แจ้งเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ทางสานักปลัดฯ ได้พิจารณา รวมถึงถนน
บริเวณที่ท่านสมาชิกได้เสนอมาด้วย ทางเทศบาลฯ จะออกไปสารวจ
เพิ่มเติมให้ด้วย ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสุวพันธ์ จันทร์ทองหลาง
สมาชิกสภาเทศบาล

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวพันธ์ จันทร์ทองหลาง สมาชิก
สภาเทศบาลิ กระผมขอฝากเรื่องการตีเส้นจราจรเพิ่มเติมครับ
ถนนบริเวณสะพานดา และทางลงไปหน้าศาลเจ้า ซึ่งบริเวณดังกล่าว
คณะผู้บริหารได้เคยแจ้งไว้ว่าทางบริษัทที่ก่อสร้างทางรถไฟแจ้งว่า
จะดาเนินการตีเส้นให้ ก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องต่อสภาก็ขอเชิญได้นะครับ
ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

นายสหชัยพล มันทิกะ
ประธานสภาเทศบาล

เลิกประชุมเวลา 11.2๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

นายชาตรี ชาวเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

9
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2
ประจาปี ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ
(นายสอง สามาการ)

(ลงชื่อ)
กรรมการฯ
(นายวิพล อนันทยานนท์)
(ลงชื่อ)
กรรมการและเลขานุการฯ
(นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ)
สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัยที่สอง ประจาปี
2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
(ลงชื่อ)
(นายสหชัยพล มันทิกะ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก

(ลงชื่อ)
นายชาตรี ชาวเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

