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นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ที่เคารพ บัดนี้
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญ
ท่านประธาน ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
ประจำปี พ.ศ. 2562 ขอกราบเรียนเชิญครับ
/นายทองเดือน...

2
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ครับ ขอสวัสดีครับท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้ก็เป็นระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งตรงกับ วันจันทร์ ที่ 23 เดือน กันยายน
พ.ศ. 2562 ลำดับต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ตามทีอ่ ำเภอเมือง
อุต รดิต ถ์ ได้ ป ระกาศ เรื่อง เรียกประชุม สภาเทศบาลตำบลงิ้ว งาม สมั ยวิส ามั ญ
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 เป็นต้นไป มีกำหนด
ไม่เกิน 15 วัน นั้น
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 23 จึงขอนัดประชุม
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ในวันจันทร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงาม ตั้งแต่เวลา ๐๙.30 น. เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนดดังนี้
1. ที่ประชุมสภาท้องถิ่ นเป็น สถานที่ที่ ควรแก่ความเคารพ สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่นให้ แต่งเครื่องแบบสีก ากี
ประพฤติตนเรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดให้
2. ห้ามผู้ใดใช้คำไม่สุภาพ กล่าวคำหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
3. ห้ามผู้ใดแสดงกิริยาอันน่ารังเกียจ
4. ห้ ามผู้ ใดก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทำเสื่ อมเกียรติของที่
ประชุมหรือจงใจกระทำการใดๆ เป็นอันรบกวนกิจการของที่ประชุม
5 .ห้ามผู้ใดพกอาวุธเข้ามาในที่ประชุม
6. ห้ามผู้ใดขัดคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม ประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ขอแจ้งให้ ที่ประชุม
รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลงิ้ว งาม สมัย วิ ส ามั ญ สมั ยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพุธ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

การพิจารณารับรองรายงานการประชุมประชุมสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพุธ ที่ 11 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2562 เชิญเลขานุการสภาฯอ่านรายงานผลการประชุมครั้งที่แล้ว
ให้ทปี่ ระชุมพิจารณารับรองการประชุมฯ
/นายมาโนชญ์...

3
นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

ได้อ่านบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพุธ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
ไปพร้อมกับสมาชิกสภาฯกันจนครบทุกหน้า

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ทางเลขานุ ก ารสภาฯ ได้ อ่ า นบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม สภาฯ ให้ ที่
ประชุมรับทราบแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการ
ประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ผมขอมติ ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. 2562 วันพุธ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 หากรับรองโปรดยกมือ

ที่ประชุม

(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน 11 คน)
มีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพุธ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีมติ
- รับรอง จำนวน 10 เสียง
- ไม่รับรอง จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ รับรองบันทึกการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ.2562 วันพุธ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีมติ
- รับรอง
จำนวน 10 เสียง
- ไม่รับรอง จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม (ถ้ามี)
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
4.1 รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำงบประมาณ
พ.ศ. 2562

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

4.1 รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการ
แปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ย (เพิ่ ม เติ ม ) ฉบั บ ที่ 1ประจำ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเชิญท่านเศกสรร ทองไทย ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯรายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติตอ่ ทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตำบลงิว้ งาม
/นายเศกสรร...

4
นายเศกสรร ทองไทย
(ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ)

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายเศกสรร ทองไทย รองประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯตามที่ สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เมื่อคราวประชุม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กันยายน 2562 ได้มีมติคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯได้มีมติ
เลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในคราวประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ประกอบ
ไปด้วย
1. นายเศกสรร
ทองไทย
ตำแหน่ง ประธานกรรมการแปรญัตติ
2. นายประทวน
พรมเพ็ชร
ตำแหน่ง กรรมการแปรญัตติ
3. นายสุดใจ
อินทร์ศิริ
ตำแหน่ง กรรมการแปรญัตติ
4. ร้อยตรีสันติ
ฟ้ากระจ่าง
ตำแหน่ง กรรมการแปรญัตติ
5. นายอาณัติ
วงค์สถาน
ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการฯ
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 50 กำหนดว่า
ข้อ 50 “ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างเทศบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่ มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว
ด้ ว ยการแปรญั ต ติ นั้ น ประการใด การสงวนความเห็ น ของกรรมการแปรญั ต ติ
ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนการประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปร
ญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อ
สงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับคำแปร
ญั ต ติ แ ละมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการแปรร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตำบลงิ้ว งาม สมั ย วิส ามั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ งที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 มีมติให้กำหนดระยะเวลายื่น
คำแปรญัตติ วันที่ 12 – 14 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
รวมระยะเวลา 24 ชั้วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติ ได้ที่ห้องสำนักปลัด ผลปรากฏว่า
ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ใดมายื่นเสนอคำแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมี
มติให้เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯได้ส่งมาให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา เพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่
๓ ตามลำดับต่อไป
2. ไม่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในตอนหรื อ ข้ อ ใดของร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ ง
งบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
/3. ไม่มีการสงวน…
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3. ไม่ มี ก ารสงวนความเห็ น ของคณะกรรมการแปรญั ต ติ ไม่ มี ก ารสงวน
คำแปรญัตติใดๆ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 2
ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยข้ อ บั งคั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้น
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการ
ขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติคำแปรญัตติให้ เสนอล่วงหน้าเป็น
หนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนด
ตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเว้นแต่จะได้รับคำรับรอง
จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติ
และคณะกรรมการแปรญัตติฯได้มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ
ตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา โดยไม่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด ของเทศบัญญัติงบประมาณฯและไม่มีการสงวน
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่
/ที่ประชุม...
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ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้ า ไม่ มี ส มาชิ ก ท่ า นใดประสงค์ จ ะอภิ ป ราย ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า
เห็นชอบ กับร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ที่นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
เสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใดๆและให้ผ่านวาระที่ 2 นี้ไปสู่การพิจารณาวาระที่ 3
ต่อไป ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน 11 คน)

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม)
ฉบั บ ที่ 1 ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลงิ้ ว งาม
ที่นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม เสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใดๆและให้ผ่านวาระ
ที่ 2 นี้ไปสู่การพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป โดยมีมติ
- เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่
กฎหมายกำหนด สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เห็นชอบให้มติเห็นชอบให้ตราเป็น
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของ เทศบาลตำบลงิ้วงาม โดยมีมติ
- เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ที่นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
เสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใดๆและให้ผ่านวาระที่ 2 นี้ไปสู่การพิจารณาวาระที่ 3
ต่อไป โดยมีมติ
- เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เนื่องจากเราใช้เวลาพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาพอสมควร ก่อนเข้าสู่การ
พิจารณาวาระที่ 3 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๓๐
/ถ้าประธานสภา...
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ถ้าประธานสภาท้องถิ่นเห็นเป็นการสมควร จะสั่งให้หยุดพักการประชุมสภาท้องถิ่น
ไว้ชั่วคราว ผมจึงขอหยุดการประชุมไว้ชั่วคราวเพื่อให้ทุกท่านได้ทำธุระส่วนตัวและ
รับประทานอาหารว่าง และขอให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมต่อใน เวลา 10.20 น.
ที่ประชุม

รับทราบ

ประชุมต่อเวลา 10.20 น.
5.2 ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม)
ฉบับที่ 1 ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ต่อไประเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 3
ขั้นลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย ขอเชิญ ครับ

นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้
มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลง
มติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาฯท่านใด อยากจะให้มีมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ 3
นี้หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เมื่อไม่มีการขอให้ลงมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ 3 นี้ ผมจึงขอมติ
ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
เรื่องงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม หรือไม่ หากเห็นชอบ โปรดยกมือ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน 11 คน)

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม)
ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม โดยมีมติ
- เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่
กฎหมายกำหนด สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เห็นชอบให้มติเห็นชอบให้ตราเป็น
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของ เทศบาลตำบลงิ้วงาม โดยมีมติ
/เห็นชอบ...

8
- เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)
5.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โอนตั้งรายการใหม่ (กองช่าง)
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ต่อไประเบียบวาระที่ 5.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนตั้งรายการใหม่ (กองช่าง) ขอเชิญ ท่านนายกฯเสนอร่างเทศ
บัญญัติ ดังกล่าว ขอเชิญครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนตั้งรายการใหม่
(กองช่าง) ตามเอกสารที่ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ได้นำส่งให้ทุกท่านแล้ว
ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาไปพร้อมๆกัน ครับ
เรื่องเดิม
ด้ว ย เทศบาลตำบลงิ้วงามมีความประสงค์ที่ จะจัดทำโครงการเพื่ อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้ แก่ประชาชนในตำบลงิ้วงาม เพราะไม่ได้จัดทำโครงการ
งบประมาณไว้ จึงได้ขอโอนงบประมาณเพิ่มเติม โอนตั้งรายการใหม่
จำนวน 2 รายการ นั้น
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ กองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบงบประมาณแล้วมีงบประมาณ
ที่เหลือจ่ายหรือไม่ดำเนินงาน คือ
1.โอนเพิ่ ม (ตั้งรายการใหม่) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้ างสิ่งสาธารณู ป โภค โครงการ
ปรับปรุงซ่อมถนนดินลูกรังภายในตำบลงิ้วงาม จำนวน 12 สายทาง ตำบล
งิ้ว งาม อำเภอเมือ งอุต รดิ ตถ์ จั งหวัดอุต รดิ ตถ์ ปริมาณดิน ลู ก รังไม่ น้ อยกว่า
1,808 ลบ.ม. (รายละเอียดตามที่ เทศบาลตำบลงิ้ว งามกำหนด) โอน เพิ ่ ม
จำนวน จำนวน 190,000.-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
2.โอนเพิ่ ม (ตั้งรายการใหม่) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูประโภค โครงการ
ปรั บ ปรุ งซ่ อ มแซมตลิ่ งคลองริด บริเวณใน ซอย 191 บ้ านวั งสี สู บ หมู่ ที่ 1
ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (รายละเอียดตามที่เทศบาล
ตำบลงิ้วงามกำหนด) โอนเพิ่ ม จำนวน จำนวน 50,000.-บาท (-ห้าหมื่น
บาทถ้วน-)
โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ใน
กิจ การของเทศบาลเช่ น สถานี สู บ น้ ำด้ว ยไฟฟ้ าที่ เทศบาลดำเนิ น การบริห าร
จัดการเอง ฯลฯ ตั้ ง งบประมาณรวมไว้ 6,668,400.-บาท
/(-หกล้ า น...
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(-ห ก ล้ า น ห ก แ ส น ห ก ห มื ่ น แ ป ด พั น สี ่ ร ้ อ ย บ า ท ถ้ ว น -) ข ณ ะ นี ้ ม ี
งบประมาณคงเหลื อ 249,329.37.- บาท (-สองแสนสี่ ห มื่ น เก้ า พั น
สามร้ อ ยยี่ สิ บ เก้ า บาทสามสิ บ เจ็ ด สตางค์ - )โอนลด 240,000.- บาท
(-ส อ ง แ ส น สี ่ ห มื ่ น บ า ท ถ้ ว น -)ค ง เห ลื อ ง บ ป ร ะ ม า ณ ห ลั ง โอ น ล ด
9 ,3 2 9 .3 7 บ า ท ( -เก้ า พั น ส า ม ร้ อ ย ยี ่ ส ิ บ เก้ า บ า ท ส า ม สิ บ เจ็ ด
สตางค์ - )
ข้อกฎหมาย
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยวิ ธีก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.2543
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท ำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณ ภาพเปลี่ ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็ น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา โปรดพิจารณาเสนอ สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม อนุมัติโอน
งบประมาณดังกล่าว ผมขอจบกาชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ครับ
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอขอบคุณท่านนายกฯที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีท่านใดจะสอบถามหรือ
เสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ

มติที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โอนตั้งรายการใหม่ (กองช่าง) หากเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน 11 คน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม มีมติ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. 2562 โอนตั้งรายการใหม่ (กองช่าง) โดยมีมติ
- อนุมัติ จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
แห่งนี้ อนุมัติโอนงบประมาณ 2562 โอนตั้งรายการใหม่ (สำนักปลัด)
- อนุมัติ จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ
/5.4 ญัตติขอ...
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5.4 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกันเงินเป็นงบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2563
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ต่อไประเบียบวาระที่ 5.4 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกันเงินเป็น
งบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขอเชิญ ท่านนายกฯชี้แจงรายละเอียด
ขอเชิญครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกันเงินเป็นงบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ตามเอกสารที่ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ได้นำส่งให้ทุกท่านแล้ว ขอให้
ทุกท่านร่วมกันพิจารณาไปพร้อมๆกัน ครับ
เรื่องเดิม
ตามที่ เทศบาลตำบลงิ้วงามได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 เพิ่มเติมตั้งรายการใหม่ จำนวน 2 โครงการ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทงานก่อสร้าง
สาธารณูปโภค นั้น
ข้อเท็จจริง
อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ฯ
ดังนั้น กองช่างขออนุมัติกันเงินรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ที่ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทงาน
ก่อสร้างสาธารณูปโภค จำนวน 2 รายการ ได้แก่
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งคลองริด บริเวณในซอย 191 บ้านวังสีสูบ
หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (รายละเอียดตาม
เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด) งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมืน่ บาทถ้วน)
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลงิ้วงาม จำนวน
12 สายทาง ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์(รายละเอียดตาม
เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด) งบประมาณ 190,000 บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
/ข้อพิจารณา…
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ข้อพิจารณา/เสนอแนะ
เห็นควรอนุมัติในการกันเงินรายจ่ายกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน รายการตามที่ได้
ส่งมาด้วยดังกล่าวเพื่อเป็นรายจ่ายค้างจ่ายต่อไป
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดติดใจสงสัยจะอภิปรายเรื่องพิจารณา ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกันเงินเป็นงบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
หรือไม่ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาเทศบาล)

ถ้าไม่มีใครติดใจสงสัยหรืออภิปรายเรื่องพิจารณาขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกันเงินเป็นงบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งคลองริด บริเวณในซอย 191 บ้านวังสีสูบ
หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (รายละเอียดตาม
เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด) งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลงิ้วงาม จำนวน 12
สายทาง ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (รายละเอียดตาม
เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด) งบประมาณ 190,000 บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ผมขอมติ หากอนุมัติ โปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน 12 คน)
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกันเงินเป็นงบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายประจำปี
พ.ศ. 2563
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งคลองริด บริเวณในซอย 191
บ้านวังสีสูบ หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
(รายละเอียดตามเทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด) งบประมาณ 50,000 บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลงิ้วงาม จำนวน
12 สายทาง ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (รายละเอียด
ตามเทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด) งบประมาณ 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้า
หมื่นบาทถ้วน) โดยมีมติ
- อนุมัติ จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)
ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
แห่งนี้ อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
/กรณียังมิได้..
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กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกันเงินเป็นงบประมาณรายจ่าย
ค้างจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งคลองริด บริเวณในซอย 191
บ้านวังสีสูบ หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
(รายละเอียดตามเทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด) งบประมาณ 50,000 บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลงิ้วงาม จำนวน 12
สายทาง ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (รายละเอียดตาม
เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด) งบประมาณ 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน) โดยมีมติ
- อนุมัติ จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญ ครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เนื่องจากวันนี้ทางสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามได้เชิญเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ที่ประชุม
สอบถามข้อสงสั ยในเรื่องการรับการถ่ายโอนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ ง
คลองริด หมู่ที่ 1 บ้านวังสีสูบ ขอเชิญ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณารับมอบ
การถ่ายโอนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองริด หมู่ที่ 1 บ้านวั งสีสูบ ชี้แจง
รายละเอียด เชิญครับ

นายทวีป คลังกรณ์
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายทวีป คลังกรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณารับมอบโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งครองริด
หมู่ที่ 1 บ้านวังสีสูบ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีการตั้งกระทู้ถามจาก
คณะอนุกรรมการ 4-5 ข้อ ก่อนที่เราจะสอบถามเจ้าหน้าที่ของสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมือง ผมอยากให้เจ้าหน้าช่วยชี้แจงความเป็นมาของโครงการเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งครองริด หมู่ที่ 1 บ้านวังสีสูบ ให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ

ว่าที่ ร.ต.ปิยะ วัฒนศักดิ์ศิริ
(พนักงานวิศวกรโยธา)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม ว่าที่ ร.ต.ปิยะ วัฒนศักดิ์ศิริ พนักงานวิศวกรโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ความเป็นมาของโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งครองริด หมู่ที่ 1 บ้านวังสีสูบ เป็นความต้องการของ
เทศบาลได้ทำเรื่องถึงจังหวัดว่าตลิ่ ง ตลิ่งครองริด หมู่ที่ 1 บ้านวังสี สูบ เกิดความ
เสียหายจากน้ำกัดเซาะ ทางจังหวัดจึงยื่นขอจากสำนักโยธาธิการและผังเมือง
/ออกแบบ...
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ออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีระเบียบของกรมโยธาธิ
การและผังเมืองว่าก่อสร้างเสร็จแล้วให้โอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลรักษา
การดูแลรักษาในการใช้ประโยชน์ของตัวเขื่อนฯ เป็นการดูแลในส่วนของการตัด
หญ้าและรักษาความสะอาด กรณีเขื่อนมีความเสียหายทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถทำหนังสือแจ้งไปที่จังหวัดและทางจังหวัดจะแจ้งไปยังสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองประมาณการและทำงบประมาณมา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอบคุณครับ
นายทวีป คลังกรณ์
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายทวีป คลังกรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
ประธานคณะอนุ กรรมการพิ จารณารับมอบโครงการเขื่ อนป้อ งกัน ตลิ่ งคลองริด
หมู่ที่ 1 บ้านวังสีสูบ คณะกรรมการท่านใดจะสอบถามเจ้าหน้าที่ สำนักงานโยธาธิ
การและผังเมือง เรื่องใดบ้าง มีท่านใดไหมครับ ขอเชิญท่าน อาณัติ ครับ

นายอาณัติ วงค์สถาน
(สมาชิกสภาเขต1 )

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนาย
อาณัติ วงค์สถาน สมาชิกสภาเขต 1 ในฐานะสมาชิกคณะอนุกรรมการฯ
1. การประชุมพิจารณาครั้งแรกที่ยังไม่รับเป็นเพราะว่ายังมีข้อมูลไม่เพียงพอในการ
ตัดสินใจและยังมีข้อสงสัยหลายเรื่อง อยากให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองทำ
ข้อตกลงว่าบทบาทของเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบตรงไหนบ้าง กลัวว่าจะเป็นการ
รับ ตรวจงานไหม ในส่ ว นนี้ได้พูดคุยและได้ท ำความเข้าใจกัน แล้ ว อยากให้ ส ภาฯ
ทำการบันทึกร่วมกันที่ชัดเจน
2. ตอนนี้ได้มีต้นไม้โค่นทับเขื่อนกันตลิ่งทำให้เกิดความเสียหายเทศบาลสามารถ
ดำเนินการเองได้ไหมหรือให้ทางโยธาธิการและฝังเมืองดำเนินการ ครับขอบคุณครับ

ว่าที่ ร.ต.ปิยะ วัฒนศักดิ์ศิริ
(พนักงานวิศวกรโยธา)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม ว่าที่ ร.ต.ปิยะ วัฒนศักดิ์ศิริ พนักงานวิศวกรโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
1.ในเรื่องของการตรวจรับในครั้งนี้เป็นการตรวจรับเพื่อส่งมอบในการดูแลรักษาไม่
เกี่ยวกับการตรวจรั บงานใดๆ ทั้งสิ้น การตรวจรับงานได้เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อเดือน
มกราคมที่ผ่านมา ในส่วนของการผิดพลาดในการก่อสร้างไม่เกี่ยวกับเทศบาล
2.ในส่ ว นของความเสี ย หายจากต้ น ไม้ ล้ ม ทั บ ทางผมเองได้ ป ระสานกั บ ทางช่า ง
เข็มมกร ผมได้เข้ามาถ่ายรูปและได้แจ้งกับผู้รับเหมาให้เข้ามาซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
เรื่องต้นไม้อาจจะเป็นหน้าที่ของเทศบาลในการนำออกไป ครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ)

มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ ขอเชิญท่านเศกสรร ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายเศกสรร ทองไทย รองประธานสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงาม คณะอนุกรรมการฯ ผมอยากถามว่ามีระเบี ยบกฎหมายข้อไหนบ้ างที่ จะ
กำหนดขอบเขตรับผิดชอบที่ชัดเจนเมื่อมีการรับการถ่ายโอนโครงการแล้ว ผมอยาก
ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะกลัวว่าจะมีผลกระทบกับงบประมาณของเทศบาล
ครับ ขอบคุณครับ
/ว่าที่ ร.ต.ปิยะ...
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ว่าที่ ร.ต.ปิยะ วัฒนศักดิ์ศิริ
(พนักงานวิศวกรโยธา)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม ว่าที่ ร.ต.ปิยะ วัฒนศักดิ์ศิริ พนักงานวิศวกรโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอบเขตการกำกับดูแลที่
เกี่ยวเนื่องกับเทศบาลก็จะมีแค่การดูแลการตัดหญ้าเฉยๆ เรื่องการซ่อมแซมต่างๆจะ
เป็นการของบประมาณจากจังหวัดครับ ขอบคุณครับ
มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ ขอเชิญท่านมาโนชญ์ ครับ

นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงาม
1.ในเมื่อรับรับการถ่ายโอนแล้วทรัพย์สินทั้งหมดก็เป็นของเทศบาลข้อผูกพัน
สิทธิ์เรียกร้องต่างๆ ด้านพัสดุเพราะว่าสัญญายังไม่จบถ้าเกิดความเสียหายเทศบาล
ต้องเข้าไปกำกับดูแลตรงส่วนนี้หรือเปล่ าและค่าส่ วนต่างทางเทศบาลต้องเข้าไป
รับผิดชอบด้วยหรือไม่
2.ในส่วนนี้การรับการถ่ายโอนเป็นรูปแบบมาตรฐานไหม หรือว่ามีการยืดหยุ่นได้
กรณี ท รั พ ย์ สิ น เกิ ด ความเสี ย หายทางโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งมากำกั บ ดู แ ลมา
สนั บ สนุ น จะทำให้ เทศบาลมี ค วามสบายใจบ้ างเพราะทางเทศบาลมี เงิน ในการ
บริหารจัดการน้อยครับ ขอบคุณครับ

ว่าที่ ร.ต.ปิยะ วัฒนศักดิ์ศิริ
(พนักงานวิศวกรโยธา)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม ว่าที่ ร.ต.ปิยะ วัฒนศักดิ์ศิริ พนักงานวิศวกรโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
1.ในส่ วนของค่าส่ วนต่างที่ ท่านปลั ด ได้ ส อบถามนั้น ในแต่ ล ะโครงการต้องมี การ
ประกันผลงานสองปีอยู่แล้วในส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับเทศบาล ตรงนี้ทางโยธาธิการและผัง
เมืองได้ทำการหักกับคู่สัญญาเองไม่เกี่ยวกับเทศบาล
2.ส่ ว นของความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น ภายหลั งจากการรั บ การถ่ า ยโอนนั้ น ให้ ท าง
เทศบาลทำหนังสือแจ้งไปที่จังหวัดเพื่อของบประมาณต่อไป ครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

มีท่านใด จะสอบถามหรือแจ้งเพิ่มเติม ขอเชิญท่านนายก ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ผม
ในฐานะกรรมการตรวจรับงานโครงการเขื่อนป้ องกันตลิ่ ง ถือว่าโครงการนี้เป็ น
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยดี เนื่ องจากท่านสมาชิกฯ เกรงว่าอนาคตข้างหน้า
เมื่ อเขื่อ นเกิ ด เสี ยหายและต้ อ งซ่ อมแซมจะกระทบกับ งบประมาณของเทศบาล
หรือไม่เพราะว่าเทศบาลมีงบประมาณในส่ วนการบริห ารด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เท่านั้น ตรงนี้เราจะดำเนินการอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
/ว่าที่ ร.ต.ปิยะ...
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ว่าที่ ร.ต.ปิยะ วัฒนศักดิ์ศิริ
(พนักงานวิศวกรโยธา)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม ว่าที่ ร.ต.ปิยะ วัฒนศักดิ์ศิริ พนักงานวิศวกรโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในส่วนของเขื่อนที่การเกิดความ
เสียหายทางเทศบาลสามารถทำหนังสือเข้าไปที่จังหวัด จังหวัดก็จะแจ้งไปยังโยธาธิ
การและผังเมืองให้จัดงบประมาณเข้ามาซ่อมแซมครับ ขอบคุณครับ
มีท่านใด จะสอบถามหรือแจ้งเพิ่มเติม ขอเชิญท่านบำรุง ครับ

นายบำรุง ศรีจันทร์
(สมาชิกสภาเขต1 )

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนาย
บำรุง ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเขต 1 ผมมีเรื่องที่จะสอบถามและอยากให้มีข้อตกลง
ว่า ในกรณีเขื่อนเกิดความความเสียหายเมื่อได้แจ้งไปยังจังหวัดแล้วทางโยธาธิการ
จะออกมาประมาณการและดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าไหร่ครับ
ขอบคุณครับ

ว่าที่ ร.ต.ปิยะ วัฒนศักดิ์ศิริ
(พนักงานวิศวกรโยธา)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม ว่าที่ ร.ต.ปิยะ วัฒนศักดิ์ศิริ พนักงานวิศวกรโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุตรดิต ถ์ เรื่องของการบันทึกข้อตกลงทาง
ท่านผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการและผังเมืองจะเป็นคนลงนามมาให้ในส่วนของการ
ซ่อมแซมต่างๆ ในส่ว นของเขื่อนที่เกิดความเสียหายทางเทศบาลทำหนังสือไปที่
จั ง หวั ด เพื่ อ ที่ จั ง หวั ด จะแจ้ ง ทางโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจะได้ อ อกมาสำรวจ
ออกแบบ ประมาณการและนำโครงการเข้าจัดทำงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป
เพื่อมาซ่อมแซมเขื่อนที่เสียหายให้ครับไม่ใช้ว่าแจ้งไปแล้วจะมาซ่อมแซมให้เลยนะ
ครับ ขอบคุณครับ

นายทวีป คลังกรณ์
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ เมื่อไม่มีผมในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการพิจารณารับมอบโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองริด หมู่ที่ 1
บ้ านวังสี สู บ ต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้ าที่ ส ำนั กงานโยธาธิการและผั งเมืองที่ มาให้
คำตอบและความชัดเจนแก่สมาชิกฯทุกท่านทราบไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

มีท่านใดจะแจ้งเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ครับ เชิญ ท่านปลัด ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ที่เคารพ บัดนี้
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ผมนายมโนชญ์ ฟูเหล็ก ปลัดเทศบาล
ตำบล งิ้วงาม ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์พั นธุ์พืช สืบเนื่อง
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่ว
ประเทศได้ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุพืช โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
/อันเนื่อง...
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อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุ ม ารี ทรงสื บ สานพระราชปณิ ธ านในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรของ
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร ทรงให้ ค วามสำคั ญ และเห็ น
ความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดดังในปี พ.ศ. 2503
ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ในปี พ.ศ.2504 ทรงให้นำพรรณไม้จากภูมิภาคต่าง ๆ มา
ปลูกไว้ในสวนจิตรลดา เพื่อเป็นแหล่ งศึกษาจากฐานข้อมูลดังกล่า วจะนำไปสู่การ
อนุ รักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป
เทศบาลตำบลงิ้วงาม ได้รับทราบการดำเนินงานโครงการอนุรักพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้ขอแจ้งให้ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับทราบ เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจักได้รักษาสมบัติของ
แผ่นดินให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ในภายหน้าตามคู่มือการเนินงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ ที่ได้ให้ทุก
ท่านได้รับรู้รับทราบด้วยแล้ว
ดังนั้นจึงขอหารือในที่ประชุมว่า เทศบาลตำบลงิ้วงาม จะสมัครเข้าร่วม
สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
หรือไม่อย่างไร
ที่ประชุม

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

ได้ปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีประชาชนได้
ประโยชน์ ประกอบกับเป็น โครงการสนองพระราชดำริ ฯ จึงมีม ติเห็น ชอบให้
เทศบาลตำบลงิ้ว งามดำเนิ น การสมั ค รเข้ า ร่ ว มสนองพระราชดำริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯและได้มอบหมายให้เทศบาล
ตำบลงิ้วงาม ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ตามแนวทางที่กำหนด
และรายงานให้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์และจังหวัด ทราบต่อไป
มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ครับเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบสามเรื่องดังนี้
1.การสร้างโรงเก็บรถขยะตอนนี้ได้ดำเนินการแล้วประมาณห้าสิบ หกสิบ
เปอร์เซ็นต์แล้ว ในส่วนของกำแพงรั้วอีกไม่กี่วันคงจะแล้วเสร็จ
2.แนวทางการจ่ายขาดเงินสะสม ผมได้ปรึกษากับทางท่านปลัดและช่างแล้วก่อน
วันที่ 30 ตุลาคม 62 โครงการก่อสร้างต่างๆ ต้องแล้วเสร็จและจะดำเนินการให้เร็ว
ที่สุด
3. งานตักบาตร...
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3.งานตั กบาตรเทโวฯ ในวันจันทร์ที่ 14 ตุล าคม 2562 ซึ่งปี นี้ทางวัฒ นธรรม
จังหวัดได้กำหนดให้ งานตักบาตรเทโวฯของเทศบาลตำบลงิ้วงามเป็นวัฒ นธรรม
ประจำจังหวัด ทางเทศบาลดำเนินการเองได้โดยไม่ต้องจ่ายผ่านทางสภาวัฒนธรรม
ตำบล เร็ ว ๆนี้ ผ มจะเชิ ญ ท่ า นที่ ป รึ ก ษาฯ ท่ า นรองฯอั ก ษรและผู้ เกี่ ย วข้ อ งมา
ปรึกษาหารือเพื่อเตรียมงานต่อไป และขอฝากท่านสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับใน
การแต่งตัว เข้าร่ว มขบวนไม่ ว่าจะเป็ น ท่ านนิ พ ล ท่ านอาณั ติ ท่ านเศกสรร ครับ
ขอบคุณครับ
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายอาณัติ วงค์สถาน
(สมาชิกสภาเขต1 )

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายนิพล ขำจุ้ย
(สมาชิกสภาเขต2 )

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านอาณัติ ครับ
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนาย
อาณัติ วงค์สถาน สมาชิกสภาเขต 1 ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบดังนี้ครับ
1.ขอบคุณท่านนายกที่จัดงบประมาณเพื่อซ่อมแซมตลิ่งซอย 191
2.เรื่องการพิจารณารับโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 ผมอยากจะฝากเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์ จริงๆแล้วเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 สวยกว่า สกายวอล์คบ้าน
น้ำรีนะครับ ขาดแค่การประชาสัมพันธ์เท่านั้นสามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลย
ครับ
3.เรื่องร้องเรียน ถนนสายประปา หมู่ที่ 1 ที่ไปทะลุปั้ม ปตท. วังสีสูบ ตอนนี้เป็น
หลุมเป็นบ่อเยอะมากอยากให้นำลูกรังไปปรับให้ด้วยครับ
4.เรื่องการร้องเรียนกลิ่นขี้หมู พื้นที่หมู่ที่ 1 2 และหมู่ที่ 16
5.ผมกั บ ท่ า นเศกสรรมี โ อกาสเข้ า ไปรั บ นโยบายกั บ ท่ า นพี ร ะศั ก ดิ์ พอจิ ต มี
งบประมาณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประมาณสามสิบล้านบาทเป็นงบประมาณ
ตั้งเพื่อทำน้ำมัน ถนนเพื่อการเกษตร ผู้ว่าเป็นผู้อนุมัติไม่ต้องผ่านสภาฯ ช่วยเหลือ
ชาวนา ช่วยเหลือภัยแล้ง ขุดลอก เพียงแค่ทางเทศบาลทำแบบแล้วยื่ นไปที่จังหวัด
ตรงนี้งบประมาณของเราไม่เพียงพอตรงนี้สามารถเสริมได้ทั้งตำบลครับ ขอบคุณ
ครับ
เชิญท่านนิพล ครับ
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนาย
นิพล ขำจุ้ย สมาชิกสภาเขต 2 ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบดังนี้ครับ
1.งานตักบาตรเทโวตอนเช้าที่เรารับนักเรียนที่โรงเรียนเตรียมฯ มาเราจะมีอาหาร
เลี้ยงหรือไม่ครับ
2.การนำลู ก รังที่ จ ะนำไปลงแต่ ล ะหมู่ที่ ท่ านนายกชี้ แจงให้ เทศบาลประสานกั บ
สมาชิกฯ ในพื้นที่ด้วยครับ
เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ครับ
/นายสยาม...
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นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายอาณัติ วงค์สถาน
(สมาชิกสภาเขต1 )

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นางจิรภัทร์ พุฒมาลา
(สมาชิกสภาเขต1 )

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายอักษร แก้วเกตุ
(รองนายกเทศมนตรีฯ )

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
1.เรื่องลูกรังในส่วนนี้ผมอยากให้ท่านสมาชิกลงไปดูและเฉลี่ยกันไปครับ
ประมาณห้ารอยรถและอยากให้ท่านสมาชิกฯ ช่วยดูด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่
2.เรื่องกลิ่นขี้หมูฝากท่านรองปลัดรับเรื่องไปด้วยนะครับ
3.วันตักบาตรเทโวทางเทศบาลจะจัดอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียนตอนเช้าเอง คิดว่า
จะเป็นข้าวต้ม กับกาแฟคล้ายๆ โรงทาน ครับ
เชิญท่านอาณัติ ครับ
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนาย
อาณัติ วงค์สถาน สมาชิกสภาเขต 1 ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบดังนี้ครับ
เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณของท่านผู้ที่ได้กล่าวไปข้างต้นผมเข้าใจว่าช่วงนี้ช่างงาน
เยอะจะให้ทางสมาชิกฯ เข้าไปประสานเองคงไม่เหมาะอยากให้ท่านนายกเข้าไป
ประสานงานให้ด้วยครับตรงนี้เป็นงบที่เร่งด่วนแต่ผมรับประกันว่าได้แน่นอนครับ
ขอบคุณครับ
เชิญท่านจิรภัทร์ ครับ
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนาง
จิรภัทร์ พุฒมาลา สมาชิกสภาเขต 1 ขอเสริมเรื่องของกลิ่นขี้หมู ในที่นี้ดิฉันได้
เห็นโพส์ทางเฟสบุ๊ค กลิ่นขี้หมูนั้นไม่ได้มีแค่หมู่ที่ 2 ,16 เท่านั้น ยังมีหมู่ที่ 13,
15 ที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วย ช่วงประมาณเช้ามืดหรืออากาศเย็นๆ จะได้
กลิ่นค่ะ ขอบคุณค่ะ
เชิญท่านอักษร ครับ
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนาย
อักษร แก้วเกตุ รองนายกเทศมนตรี เกี่ยวกับเรื่องขี้หมู เนื่องจากว่าเมื่อก่อน
ผมเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบล ท่านที่ปรึกษาเป็นประธานศูนย์
ยุติธรรมตำบล แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้ว ในการดำเนินการในระหว่างที่เป็นกรรมการ
อยู่นั้นในการร้องเรียนต่างๆ ต้องทำหนังสือถึงประธานศูนย์ยุติธรรมตำบลด้วยซึ่ง
ตอนนี้คือท่านกำนันเพื่อที่ท่านจะได้รับรู้ถึงปัญหาตรงนี้ด้วย การแก้เรื่องขี้หมูเป็นสิ่ง
ที่แก้ยากทำอย่างไรเราถึงจะอยู่ร่วมกันได้ อยากให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่าหากมีเรื่อง
ร้องเรียนให้ทำหนังสือให้ท่านประธานศูนย์ยุติธรรมตำบลด้วยหรือทั้งเทศบาลและ
กำนันเพื่อจะได้มาประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างท้องถิ่นและท้องที่
ต่อไปครับ ขอบคุณครับ
เชิญท่านมาโนชญ์ ครับ
/นายมาโนชญ์...
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นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก เลขานุการสภาฯ ในส่วนของ
ขี้หมูเหม็นทางปลัด และรองปลัด จะเข้า ไปประสานเจ้าของฟาร์มหมู เข้ามาชี้แจง
มาตรการดำเนินการของฟาร์มหมูในที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านต่อไป ครับขอบคุณ
ครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนออีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ถ้าไม่มีผู้ใดเสนออีก ผมขอบคุณท่านนายกฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุ ม ผมขอปิ ด การประชุ ม สภาสมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ ง ที่ 2 ประจำปี
พ.ศ. 2562

ปิดประชุมเวลา

12.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม

/คณะกรรมการ…
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ได้ตรวจสอบรายงายการประชุมแล้ว
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายนิพล ขำจุ้ย)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เขต 2
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(ร้อยตรีสันติ ฟ้ากระจ่าง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เขต 2
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายสุดใจ อินทร์ศิริ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เขต 2
กรรมการ/เลขานุการ ตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลงิ้ ว งาม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลตำบลงิ้ ว งาม สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62 ประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัย ....................สมัยที่ ........................
ครั้งที่...................ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่................เดือน ........................................ พ.ศ. ............................

(ลงชื่อ)
(นายทองเดือน เกตุเอี่ยม)
ประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม

