บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
............................................................................
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เริ่มเวลาประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

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

ครับ ขอสวัสดีครับท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้ก็เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งตรงกับ วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ลำดับต่อไป
ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ครับ ขอสวัสดีครับท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้ก็เป็นระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่
2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 2๕ ตุลาคม ๒๕๖2 ลำดับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ครับ
1. ประกาศอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เรื่อง ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๖2 ด้วยเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ขออนุมัติเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๖2 ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพื่อพิจารณาจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563
รวมถึงข้อราชการอื่นๆ
อาศั ยอำนาจในตามความในมาตรา ๒4 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒) ประกอบกับคำสั่ง
จั งหวัด อุ ตรดิ ตถ์ ที่ 10661/๒๕๖1 ลงวัน ที่ 22 ตุ ล าคม ๒๕๖1 ข้ อ ๓.๒.๕
จึงประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี
๒๕๖2 ตั้งแต่วันที่ 1๘ ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลงิ้วงาม มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ
ณ วันที่ 11 เดือนตุลาคม ๒๕๖2 นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
2. ประกาศสภาเทศบาลตำบลงิ้ว งาม เรื่อง นัด หมายการประชุมสภา
เทศบาลตำบลงิ้ว งาม สมัยวิส ามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖2 ตามที่
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1๘ ตุลาคม ๒๕๖2 เป็นต้นไป มี
กำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น
อาศัย ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ ว ยการประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ จึงขอนัดประชุม
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖2 ในวัน
ศุกร์ ที่ 2๕ ตุลาคม ๒๕๖2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ตั้งแต่เวลา
09.๓๐ น.เป็นต้นไปโดยมีข้อกำหนดดังนี้
๑. ที่ ป ระชุม สภาท้ อ งถิ่ น เป็ น สถานที่ ที่ ค วรแก่ ก ารเคารพ สมาชิ ก สภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่นให้แต่งเครื่องแบบสีกากี
ประพฤติตนเรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดให้
๒. ห้ามผู้ใดใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ กล่าวคำหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
3. ห้ามผู้ใด......
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๓. ห้ามผู้ใดแสดงกิริยาอันน่ารังเกียจ
๔. ห้ามผู้ใดก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทำเสื่อมเสียเกียรติของที่
ประชุมหรือจงใจกระทำการใดๆเป็นอันรบกวนกิจการของที่ประชุม
๕. ห้ามผู้ใดพกอาวุธเข้ามาในที่ประชุม
๖. ห้ามผู้ใดขัดคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม ประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ขอแจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยวิ สามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

การพิจารณารับรองรายงานการประชุมประชุมสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ ที่ 23
เดื อ น กั น ยายน พ.ศ. 2562 เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯอ่ านบั น ทึ ก รายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้ว ให้ทปี่ ระชุมพิจารณารับรองการประชุมฯ ขอเชิญ ครับ

นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

ได้อ่านบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
ประจำปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
ไปพร้อมกับสมาชิกสภาฯกันจนครบทุกหน้า

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

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

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ผมขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี
พ.ศ. 2562 วันจันทร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 หากรับรองโปรด
ยกมือ ครับ

ที่ประชุม

(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน 11 คน)
มีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
ประจำปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีมติ
- รับรอง จำนวน 10 เสียง
- ไม่รับรอง จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)
/นายทองเดือน...
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นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ รับรองบันทึกการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี
พ.ศ. 2562 วันจันทร์ ที่ 23 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

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระการประชุมที่ 5.1 ญัตติพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผมจะขอให้ที่ประชุมอนุมัติโครงการเพื่อ
ใช้จ่ายเงินสะสมฯไปทีละโครงการ ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม เสนอญัตติพิจารณา
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเชิญ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
ขอเสนอญัตติพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดังนี้ ผมขอรายงานการใช้ จ่ายเงินสะสมขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นเพื่ อ
ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เทศบาลตำบลงิ้วงาม
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้
1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562

เงินสะสมที่นำไปใช้
ได้ ณ ปัจจุบัน
หลังจากตรวจสอบ
ยอดเงินและหักเงิน
สะสมที่ต้องฝาก
ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.
แล้ว
(1)
31,038,896.12

สำรองจ่ายเงิน
สะสมที่มีภาระ
ผูกพันแล้วแต่ยัง
ไม่ได้จ่าย แต่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ
หรืออยู่ระหว่าง
ดำเนินการและยัง
ไม่ได้เบิกจ่าย
(2)

คงเหลือเงินสะสมที่ สำรองงบบุคลากร
นำไปใช้ได้
(ตามความจำเป็น)
ณ ปัจจุบัน

เงินสะสมคงเหลือ

สำรองกรณี
สาธารณะภัย
(ตามความจำเป็น)

(3) = (1) – (2)
(4)
(5) = (3) – (4)
(6)
31,038,896.12 19,294,120.92 11,744,775.20 4,335,000.00

คงเหลือเงินสะสมที่
นำไปใช้จ่ายได้

(7) = (6) – (7)
7,409,775.20

2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 จำนวน 22,763,365.25 บาท
/2.ขออนุมัติ...
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2.ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่องเดิม
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกำหนดหลายมาตรการ เช่น การใช้
จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การ
ลงทุนและได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์ กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนของประชาชนและ
สนั บ สนุ น การดำเนิ น การตาม น โยบ ายรั ฐ บ าลใน การกระตุ้ น เศรษ ฐกิ จ
กระทรวงมหาดไทย พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถนำเงิ นสะสมมาใช้
ในการพัฒ นาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กำหนดแนวทางการใช้เงิน
สะสมเพื่อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 5 ด้าน และอาศัยอำนาจตามความในข้อ
89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรั บเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของ
รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุ มั ติย กเว้นให้ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้น
การการเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็ บ รั ก ษาเงิน และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2547 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ 89 และให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พิจารณากันเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังและต้องเสนอ
โครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น
ข้อเท็จจริง
บัดนี้กองช่างได้ดำเนินการสำรวจโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล กองช่างจึงขออนุมัตใิ ช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ 2563 รวมทั้งหมด 10 โครงการ เป็นจำนวนเงินงบประมาณ
6,919,400 บาท
ข้อพิจารณา
เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาขออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ต่อสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ในส่วนของโครงการแต่ละโครงการที่ทางคณะผู้บริหารได้นำเสนอมาทั้ง 10โครงการ
นั้น ตรงตามความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างครอบคลุมและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงอยากให้สมาชิกสภาฯ ช่วยกัน
พิจารณาด้วยครับ
โดยโครงการใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตำบลงิ้วงาม แล้ว ดังนี้
/โดยโครงการ...
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โครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนนงบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่
1.โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางประณีต
นาคนำ – บ้านนางประไพ แก้ววิเศษ หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 400 เมตร
กว้าง 3.90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,560 ตาราง
เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
ทถ-7-201 , ทถ-7-601 และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด
งบประมาณ 420,200 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 102 ลำดับที่ 4
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลำดับ ที่ 1
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 1 ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางประณีต นาคนำ – บ้านนาง
ประไพ แก้ววิเศษ หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 400 เมตร กว้าง 3.90 เมตร
หนาเฉลี่ ย 0.04 เมตร หรือมี พื้ นที่ ไม่ น้ อยกว่า 1,560 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-201 ,
ทถ-7-601 และรายละเอี ย ดที่ เ ทศบาลตำบลงิ้ ว งามกำหนด งบประมาณ
420,200 บาท ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
เทศบาลตำบลงิ้ว งาม หน้าที่ 102 ลำดับที่ 4 หรือไม่ หากอนุมัติ โปรดยกมือ
ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน 11 คน)

มติที่ประชุม

อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางประณีต นาคนำ – บ้านนาง
ประไพ แก้ววิเศษ หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 400 เมตร กว้าง 3.90
เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
ทถ-7-201, ทถ-7-601 และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด
งบประมาณ 420,200 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 102 ลำดับที่ 4 โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
/โครงการ...
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โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางประณีต นาคนำ –
บ้ านนางประไพ แก้ว วิเศษ หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 400 เมตร กว้าง
3.90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7201 , ทถ-7-601 และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด งบประมาณ
420,200 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 102 ลำดับที่ 4 โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)
ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านนายกฯ เสนอโครงการต่อ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่
2.โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางหลวงท้องถิ่น
อต.ถ 27-004 (เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 1045 – วัดใหม่ช่องลม) หมู่ที่ 2
ตำบลงิ้วงาม ความยาว 519 เมตร กว้าง 4.90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,543.10 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-201 , ทถ-7-601 และ
รายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด งบประมาณ 535,400 บาท ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่
105 ลำดับที่ 5

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลำดับ ที่ 2
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 2 ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
เสริ ม ผิ ว ลาดยางแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรีต สายทางหลวงท้ อ งถิ่ น อต.ถ 27 -004
(เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 1045 – วัดใหม่ช่องลม) หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วงาม
ความยาว 519 เมตร กว้าง 4.90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้ อ ยกว่า 2,543.10 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-201 , ทถ-7-601 และรายละเอียด
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ที่ เ ทศบาลตำบลงิ้ ว งามกำหนด งบประมาณ 535,400 บาท ปรากฏตาม
แผนพัฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่
105 ลำดับที่ 5 หรือไม่ หากอนุมัติ โปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน 11 คน)
มติที่ประชุม

อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ 27-004
(เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 1045 – วัดใหม่ช่องลม) หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วงาม
ความยาว 519 เมตร กว้าง 4.90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,543.10 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-201 , ทถ-7-601 และรายละเอียดที่
เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด งบประมาณ 535,400 บาท ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่
105 ลำดับที่ 5 โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
เสริ ม ผิ ว ลาดยางแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรีต สายทางหลวงท้ อ งถิ่ น อต.ถ 27-004
(เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 1045 – วัดใหม่ช่องลม) หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วงาม
ความยาว 519 เมตร กว้าง 4.90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่
น้ อยกว่า 2,543.10 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-201 , ทถ-7-601 และรายละเอียดที่
เทศบาลตำบลงิ้ ว งามกำหนด งบประมาณ 535,400 บาท ปรากฏตาม
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่
105 ลำดับที่ 5 โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เชิญท่านนายกฯ เสนอโครงการต่อ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่
/3.โครงการ…
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3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนนางปัน นาพันธุ์ –
สวนนางจันทร์เพ็ญ นาละออ หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 200 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800
ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบเลขที่ ทถ-2-202 , ทถ-2-204 และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงาม
กำหนด งบประมาณ 494,100 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 106 ลำดับที่ 5
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลำดับ ที่ 3
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 3 ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนนางปัน นาพันธุ์ – สวนนางจันทร์เพ็ญ
นาละออ หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 200 เมตร กว้าง 4.00 เมตร
หนาเฉลี่ ย 0.15 เมตร หรือมี พื้ น ที่ ไม่ น้ อ ยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-202 , ทถ2-204 และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด งบประมาณ 494,100
บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบล
งิว้ งาม หน้าที่ 106 ลำดับที่ 5 หรือไม่ หากอนุมัติ โปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน 11 คน)

มติที่ประชุม

อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนนางปัน นาพันธุ์ – สวนนางจันทร์
เพ็ญ นาละออ หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 200 เมตร กว้าง 4.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ2-202 , ทถ-2-204 และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด
งบประมาณ 494,100 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 106 ลำดับที่ 5
โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนนางปัน นาพันธุ์ – สวนนางจันทร์เพ็ญ
นาละออ หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 200 เมตร กว้าง 4.00 เมตร
/หนาเฉลี่ย...
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หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-202 ,
ทถ-2-204 และรายละเอี ย ดที่ เทศบาลตำบลงิ้ ว งามกำหนด งบประมาณ
494,100 บาท ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 106 ลำดับที่ 5 โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)
ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านนายกฯ เสนอโครงการต่อ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่า ยเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวรรณี
ศรีสะอาด – บ้านนางจินตนา โพธิ์แก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 130
เมตร กว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780
ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ
เลขที่ ทถ-2-202 , ทถ-2-203 และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด
งบประมาณ 488,500 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 108 ลำดับที่ 6

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลำดับ ที่ 4
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 4 ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวรรณี ศรีสะอาด – บ้านนางจินตนา
โพธิ์แก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 130 เมตร กว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-202 , ทถ-2-203 และ
รายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด งบประมาณ 488,500 บาท ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่
108 ลำดับที่ 6 หรือไม่ หากอนุมัติ โปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน 11 คน)
/มติที่ประชุม…

มติที่ประชุม
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อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวรรณี ศรีสะอาด – บ้านนาง
จินตนา โพธิ์แก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 130 เมตร กว้าง 6.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ2-202 , ทถ-2-203 และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด
งบประมาณ 488,500 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 108 ลำดับที่ 6
โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวรรณี ศรีสะอาด – บ้านนาง
จินตนา โพธิ์แก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 130 เมตร กว้าง 6.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-202 ,
ทถ-2-203 และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด งบประมาณ
488,500 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 108 ลำดับที่ 6 โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เชิญท่านนายกฯ เสนอโครงการต่อ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่
5.โครงการวางท่อเหล็กส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน
วังขอนใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลงิ้วงาม ขนาด 500 มิลลิเมตร ยาว 253 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆความยาวไม่น้อยกว่า 260.90 เมตร (ตามแบบรายละเอียดที่
เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด) งบประมาณ 3,637,900 บาท
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม
หน้าที่ 235 ลำดับที่ 4
/นายทองเดือน...
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นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลำดับ ที่ 5
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 5 ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการวางท่อเหล็กส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังขอนใต้
หมู่ที่ 6 ตำบลงิ้วงาม ขนาด 500 มิลลิเมตร ยาว 253 เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ
ต่างๆความยาวไม่น้อยกว่า 260.90 เมตร (ตามแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบล
งิ้วงามกำหนด) งบประมาณ 3,637,900 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 235 ลำดับที่ 4
หรือไม่ หากอนุมัติ โปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน 11 คน)

มติที่ประชุม

อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
วางท่อเหล็กส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังขอนใต้
หมู่ที่ 6 ตำบลงิ้วงาม ขนาด 500 มิลลิเมตร ยาว 253 เมตร พร้อมอุปกรณ์
ข้อต่อต่างๆความยาวไม่น้อยกว่า 260.90 เมตร (ตามแบบรายละเอียดที่
เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด) งบประมาณ 3,637,900 บาท ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่
235 ลำดับที่ 4 โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.โครงการวางท่อ
เหล็กส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังขอนใต้ หมู่ที่ 6 ตำบล
งิ้วงาม ขนาด 500 มิลลิเมตร ยาว 253 เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆความ
ยาวไม่น้อยกว่า 260.90 เมตร (ตามแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงาม
กำหนด) งบประมาณ 3,637,900 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 235 ลำดับที่ 4
โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านนายกฯ เสนอโครงการต่อ ครับ
/นายสยาม...
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นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่
6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางโสภิตา ทองคำ
หมู่ที่ 7 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 85 เมตร กว้าง 0.30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-5301 และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด ) งบประมาณ 228,400
บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบล
งิ้วงาม หน้าที่ 138 ลำดับที่ 4

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลำดับ ที่ 6
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 6 ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางโสภิตา ทองคำ หมู่ที่ 7 ตำบลงิ้วงาม
ความยาว 85 เมตร กว้าง 0.30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-5-301 และ
รายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด ) งบประมาณ 228,400 บาท ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่
138 ลำดับที่ 4 หรือไม่ หากอนุมัติ โปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน 11 คน)

มติที่ประชุม

อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางโสภิตา ทองคำ หมู่ที่ 7 ตำบลงิ้ว
งาม ความยาว 85 เมตร กว้าง 0.30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร (ตาม
แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-5301 และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด ) งบประมาณ 228,400
บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาล
ตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 138 ลำดับที่ 4 โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางโสภิตา ทองคำ หมู่ที่ 7 ตำบลงิ้วงาม
ความยาว 85 เมตร กว้าง 0.30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร
(ตามแบบ...
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(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-5301 และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด ) งบประมาณ 228,400
บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบล
งิ้วงาม หน้าที่ 138 ลำดับที่ 4 โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)
ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านนายกฯ เสนอโครงการต่อ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวรวุธ แก้วใจ –
บ้านนางมาลา นุ่มนวล หมู่ที่ 11 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 193 เมตร กว้าง
3.50 – 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 762
ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ
เลขที่ ทถ-2-202 , ทถ-2-204 และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด
งบประมาณ 470,700 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 121 ลำดับที่ 5

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีขอ้ สงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลำดับ ที่ 7
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 7 ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวรวุธ แก้วใจ – บ้านนางมาลา
นุ่มนวล หมู่ที่ 11 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 193 เมตร กว้าง 3.50 – 4.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 762 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2202 , ทถ-2-204 และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด งบประมาณ
470,700 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 121 ลำดับที่ 5
หรือไม่ หากอนุมัติ โปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน 11 คน)
/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม
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อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวรวุธ แก้วใจ – บ้านนางมาลา
นุ่มนวล หมู่ที่ 11 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 193 เมตร กว้าง 3.50 –
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 762 ตาราง
เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ
เลขที่ ทถ-2-202 , ทถ-2-204 และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด
งบประมาณ 470,700 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 121 ลำดับที่ 5
โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวรวุธ แก้วใจ – บ้านนางมาลา
นุ่มนวล หมู่ที่ 11 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 193 เมตร กว้าง 3.50 – 4.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 762 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-202 ,
ทถ-2-204 และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด งบประมาณ
470,700 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 121 ลำดับที่ 5 โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เชิญท่านนายกฯ เสนอโครงการต่อ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางรุ่ง คำวัน–
บ้านนายบรรเทา นุชงิ้วงาม หมู่ที่ 14 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 56.50 เมตร
กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 169.50
ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ
เลขที่ ทถ-2-202 , ทถ-2-204 และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด
งบประมาณ 104,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 127 ลำดับที่ 5
/นายทองเดือน...
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นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลำดับ ที่ 8
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 8 ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางรุ่ง คำวัน– บ้านนาย
บรรเทา นุชงิ้วงาม หมู่ที่ 14 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 56.50 เมตร กว้าง 3.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 169.50 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2202 , ทถ-2-204 และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด งบประมาณ
104,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 127 ลำดับที่ 5 หรือไม่ หากอนุมัติ โปรดยกมือ
ครับ (เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน 11 คน)

มติที่ประชุม

อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางรุ่ง คำวัน– บ้านนายบรรเทา
นุชงิ้วงาม หมู่ที่ 14 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 56.50 เมตร กว้าง 3.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 169.50 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
ทถ-2-202 , ทถ-2-204 และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด
งบประมาณ 104,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 127 ลำดับที่ 5
โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางรุ่ง คำวัน– บ้านนายบรรเทา
นุชงิ้วงาม หมู่ที่ 14 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 56.50 เมตร กว้าง 3.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 169.50 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-202 ,
ทถ-2-204 และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด งบประมาณ
104,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 127 ลำดับที่ 5 โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)
/ที่ประชุม...
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ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านนายกฯ เสนอโครงการต่อ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่
9.โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านนายสุพจน์ แก้วแสงจันทร์
หมู่ที่ 15 ตำบลงิ้วงาม ความยาว 175 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความหนา
เฉลี่ย 0.20-0.60 เมตร (ตามแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด )
งบประมาณ 41,200 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 129 ลำดับที่ 10

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลำดับ ที่ 9
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 9 ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง สายบ้านนายสุพจน์ แก้วแสงจันทร์ หมู่ที่ 15 ตำบลงิ้วงาม
ความยาว 175 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20-0.60 เมตร
(ตามแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด ) งบประมาณ 41,200 บาท
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม
หน้าที่ 129 ลำดับที่ 10 หรือไม่ หากอนุมัติ โปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน 11 คน)

มติที่ประชุม

อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
ก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านนายสุพจน์ แก้วแสงจันทร์ หมู่ที่ 15 ตำบล
งิ้วงาม ความยาว 175 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.200.60 เมตร (ตามแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด ) งบประมาณ
41,200 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 129 ลำดับที่ 10 โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ
ก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านนายสุพจน์ แก้วแสงจันทร์ หมู่ที่ 15 ตำบลงิ้วงาม
/ความยาว...
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ความยาว 175 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20-0.60 เมตร
(ตามแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด ) งบประมาณ 41,200
บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบล
งิ้วงาม หน้าที่ 129 ลำดับที่ 10 โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)
ที่ประชุม
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

รับทราบ
เชิญท่านนายกฯ เสนอโครงการต่อ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่
10.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักตกตะกอน จากบ้าน
นายไชยา เทศปาน – นานายบุญ ใสสีสูบ หมู่ที่ 16 ตำบลงิ้วงาม วางท่อ คสล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.(มอก.ชั้น3) จำนวน 156 ท่อน บ่อพัก
ตกตะกอน คสล. จำนวน 16 บ่อ (ตามแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงาม
กำหนด ) งบประมาณ 499,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 147 ลำดับที่ 4

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ตามที่ท่ านนายกเทศมนตรีตำบลงิ้ว งาม ได้นำเสนอญั ตติ พิจารณาขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อที่ประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้วมีท่านใดติดใจสงสัยหรือจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญท่านประทวน
ครับ

นายประทวน พรมเพ็ชร
(สมาชิกสภาเขต 1)

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายประทวน พรมเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 เรื่องพิจารณาขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมในส่วนตัวผมเห็นดีด้วยครับ เขตที่ 1 จะได้น้อยไปหน่อย ส่วนเขต
ที่ 2 จะได้เยอะ โดยเฉพาะโครงการวางท่อเหล็กส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำ
ด้วยพลังไฟฟ้าบ้านวังขอน หมู่ที่ 6 ตำบลงิ้วงาม ชาวบ้านเขาเดือดร้อนและไม่ได้ทำ
นามาหลายปี ชาวบ้านเขตที่ 1 ที่มาทำนาที่บ้านวังขอนหลายครอบครัวเขาก็ฝาก
ถามมายังท่านนายกด้วย เราก็ไม่มีคำตอบให้เขาได้ ต่อไปเราสามารถตอบชาวบ้าน
ได้แล้วว่าทางเทศบาลได้พิจารณาผ่านงบประมาณในการดำเนินการช่วยเหลือแล้ว
ครับ ขอบคุณครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญท่านบำรุง ครับ
/นายบำรุง...
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นายบำรุง ศรีจันทร์
(สมาชิกสภาเขต ๑ )

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายบำรุง ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเขต ๑ ผมได้ศึกษาจากเอกสารที่ทางคณะ
ผู้บริหารจัดทำขึ้น ผมเห็นด้วยในแต่ละโครงการและสามารถตอบปัญหาความ
ต้องการของประชาชนได้ดี พิจารณาแล้วเห็นด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลำดับ ที่ 10
หรือไม่ครับ เชิญท่านประทวน ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 10 ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักตกตะกอน จากบ้านนายไชยา เทศปาน – นานายบุญ
ใสสีสูบ หมู่ที่ 16 ตำบลงิ้วงาม วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.
(มอก.ชั้น3) จำนวน 156 ท่อน บ่อพักตกตะกอน คสล. จำนวน 16 บ่อ (ตามแบบ
รายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด ) งบประมาณ 499,000 บาท
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม
หน้าที่ 147 ลำดับที่ 4 หรือไม่ หากอนุมัติ โปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน 11 คน)

มติที่ประชุม

อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักตกตะกอน จากบ้านนายไชยา เทศปาน –
นานายบุญ ใสสีสูบ หมู่ที่ 16 ตำบลงิ้วงาม วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 ม.(มอก.ชั้น3) จำนวน 156 ท่อน บ่อพักตกตะกอน คสล.
จำนวน 16 บ่อ (ตามแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด )
งบประมาณ 499,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลงิ้วงาม หน้าที่ 147 ลำดับที่ 4 โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการวาง
ท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักตกตะกอน จากบ้านนายไชยา เทศปาน –
นานายบุญ ใสสีสูบ หมู่ที่ 16 ตำบลงิ้วงาม วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 ม.(มอก.ชั้น3) จำนวน 156 ท่อน บ่อพักตกตะกอน คสล. จำนวน 16 บ่อ
(ตามแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด ) งบประมาณ 499,000
บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบล
งิ้วงาม หน้าที่ 147 ลำดับที่ 4 โดยมีมติ
- อนุมัต…ิ
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- อนุมัติ
จำนวน 10 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)
ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เนื่องจากวันนี้ ผมได้รับเอกสารญัตติพิจารณาการรับโอนทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองริด บ้านวังสีสูบ หมู่ที่ 1 บ้านวังสีสูบ ตำบลงิ้วงาม
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากท่านนายกฯเพื่อขอนำเข้าสู่วาระการประชุม
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ผมขอแจ้งให้ สมาชิก สภาเทศบาลตำบลงิ้วงามทุกท่านได้
รับทราบว่า จะมีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ในวันวันพฤหัสบดี ที่ 31 เดือน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลงิ้วงาม เพื่อพิจารณาการรับโอนทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมคลองริด บ้านวังสีสูบ หมู่ที่ 1 วังสีสูบ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
โดยขอให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณารับโอนทรัพย์สิน
โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 บ้านวั งสีสูบ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์เนื่องจากระยะเวลาการประชุมกระชั้นชิด ผมจึงขอแจ้ งต่อที่ประชุมให้
ทราบโดยพร้อมเพรียงว่า จะไม่มีการส่งหนังสือเชิญประชุม ไปยังท่านสมาชิกฯ โดยถือ
ว่าผมได้แจ้งต่อที่ประชุม อย่างชัดแจ้ง แล้วครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญ ครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ท่านนายกมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบไหมครับ เชิญครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ผมมี
เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. เนื่องจากผมได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกับทางท่านผู้ว่า
ราชการจั งหวัด และมี ห นั งสื อ สั่ งจากกรมบั ญ ชีก ลางมาถึ งองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นทุกแห่ง ตามที่เทศบาลตำบลงิ้วงามได้จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและคน
พิการที่ขอรับเป็นเงินสด นั้นทางกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ
เบี้ยคนพิการโดยตรงไม่ผ่านเทศบาลตำบลงิ้วงามภายในเดือน มกราคม 2563
และให้ผู้สูงอายุและคนพิการไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อไป
/เทศบาล...
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เทศบาลตำบลงิ้วงามได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา
วังสีสูบเพื่อมาบริการเปิดบัญชีให้กับผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อขอรับเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร ตามรายละเอียด
- วันที่ 28 ตุลาคม 2562 หมู่ที่ 7,8,9,10,12 และหมู่ ที่ 14 เวลา
09.00 น.เป็นต้นไป ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ(บ้านปากฝาง)
- วันที่ 29 ตุลาคม 2562 หมู่ที่ 1,2,3, และหมู่ที่ 16 เวลา 09.00
น.เป็นต้นไป ที่วัดศรีธาราม
- วั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2562 หมู่ ที่ 4,5,6,13 และหมู่ ที่ 15 เวลา
09.00 น.เป็นต้นไป ที่ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลงิ้วงาม และ
- วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หมู่ที่ 11 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ที่
ที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11
เมื่อดำเนินการเปิดบัญชีให้กับผู้สูงอายุและคนพิการเป็นที่เรียบร้อยและ
มีผู้ที่มีผู้ประสงค์ขอทำบัตร ATM ของธนาคารเป็นจำนวนมากพอทางเทศบาลจะ
ขอตู้ ATM ของธนาคาร ธกส มาติดตั้ งคู่กั บตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย เพื่ อ
อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ใช้บริการของธนาคารต่อไปครับ
2. ในเรื่องการใช้จ่ายเงินเพื่อพัฒ นาตำบลงิ้วงามของเราปี 2563 นี้
ประมาณ สิบกว่าล้านบาท ประกอบด้วยเงินของข้อบัญญัติปีงบประมาณ 63 สอง
ล้ า นกว่ า บาทจ่ า ยเงิ น สะสมประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ที่ ท่ า นอนุ มั ติ
ประมาณ เจ็ดล้านบาท และเงิน เงินกองทุนพัฒ นาไฟฟ้าของโรงงานน้ำตาลไทย
เอกลักษณ์ สองล้านสามแสนบาทผมขอทบทวนโครงการของกองทุน พัฒนาไฟฟ้า
ของโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ 10 โครงการดังนี้
- โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายปรีชา
ม่วงศรีศักดิ์ – บ้านนายส่ง ศรีชัย หมู่ที่ 1 บ้านวังสีสูบ ถนนกว้าง 2.90
เมตร ยาว 107 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
310.30 ตารางเมตร งบประมาณ 136,000 บาท
- โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนางทวี โมลา
รักษ์ – บ้านนายจำลอง ยอดทะนง หมู่ที่ 4 บ้านงิ้วงาม ถนนกว้าง 2.90
เมตร ยาว 295 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
855.50 ตารางเมตร งบประมาณ 264,000 บาท
- โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายทองดี ใจ
วงศ์ – บ้านนางอุ่น แก้วใจ หมู่ที่ 5 บ้านงิ้วงาม ถนนกว้าง 3.90 เมตร ยาว
400 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,560
ตารางเมตร งบประมาณ 419,000 บาท
- โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายไสว
มุขแก้ว – บ้านายเทียน บุญฟู หมู่ที่ 7 บ้านวังขอน ถนนกว้าง 2.90 เมตร
ยาว 86.50 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
20.85 ตารางเมตร งบประมาณ 71,000 บาท
/- โครงการ...
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- โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายประสิทธิ์
โพธิสุข – บ้าน น.ส.ชูกลิ่น ทองเณร หมู่ที่ 7 บ้านวังขอน ถนนกว้าง 2.90
เมตร ยาว 86 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
249.40 ตารางเมตร งบประมาณ 79,000 บาท
- โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติงิ้วงามฯ – บ้านนายบัวไหล บุญงาม หมู่ที่ 8 บ้านปากฝาง ถนนกว้าง
3.50 – 3.90 เมตร ยาวรวม 306 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,187 ตารางเมตร งบประมาณ 320,000 บาท
- โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1
สายบ้านนางมาลี ทิงาม – บ้าน ร.ต.สุชล มงคลทอง ,ช่วงที่ 2 สายข้างวัดปาก
ฝาง – เมรุวัดปากฝาง หมู่ที่ 9 บ้านปากฝาง ถนนกว้าง 3.90 เมตร ยาวรวม
312 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,216.80
ตารางเมตร งบประมาณ 328,000 บาท
-โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายอเนก
หม่องอ้น – บ้านนางบุญเพ็ง หิรัญสวรรค์ หมู่ที่ 15 บ้านงิ้วงาม ถนนกว้าง
3.90 เมตร ยาวรวม 250 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.04 เมต หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 975 ตารางเมตร งบประมาณ 264,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลปู่ฝาง – ข้างวัด
ปากฝาง หมู่ที่ 12 บ้านปากฝาง ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร
ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร
งบประมาณ 215,000 บาท
- โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณประโยชน์ พื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านปากฝาง
ขนาดกว้าง 4.65 เมตร ยาว 7.70 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด)
งบประมาณ 204,000 บาท
3.การซ่ อ มแซมถนนลู ก รั ง ตอนนี้ ท างเทศบาลได้ ด ำเนิ น การไปแล้ ว
บางส่วนและได้ประสานกับท่านสมาชิกฯ ในพื้นที่ของท่านแล้วน่าจะแล้วเสร็จภาย
เร็ววันนี้
4. การก่อสร้างโรงเก็บรถขยะที่โรงขัดแยกขยะเก่าของเทศบาล ตอนนี้ได
ดำเนินการก่อสร้างกำแพงเสร็จเรียบร้อยแล้ว คิดว่าน่าจะเสร็จ ก่อนกลางเดือน
พฤศจิกายน เมื่อเสร็จแล้วผมขอเชิญทุ กท่านร่วมทำบุญเลี้ยงพระในวันอาทิตย์ที่
24 พฤศจิกายน 62 ซึ่งตรงกับวันเกิดผมด้วยครับ ผมขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้
ครับ ขอบคุณครับ
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายสุทิน ฟักสด
(ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี )

มีท่านใด จะสอบถามหรือแจ้งเพิ่มเติม ขอเชิญท่านสุทิน ครับ
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายสุทิน ฟักสด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบดังนี้ครับ
ในฐานะผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ขอแจ้งการเรียนครั้งต่อไปตรงกับวัน
พุธที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยก่อนหน้านั้นมีท่านสยาม (นายกเทศมนตรีตำบล
งิ้วงาม) ท่านทวีป (รองนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม)
/ท่านรอง...
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ท่านอักษร (รองนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม) ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
ส่วนในวันที่ 30 ตุลาคม 62 สมาชิกฯ เขตที่ 2 และครั้งถัดไปเป็นของสมาชิกเขต
ที่ 1 ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันด้วย ความคืบหน้าใน
การเรียนผู้สู งอายุส นใจเรียน และร่วมทำกิจกรรมดี และเมื่อ เรียนครบกำหนด
จำนวน 14 ครั้งตามเป้ าหมาย จะมีการมอบปริญ ญาบั ตรในเดือนกุมภาพั น ธ์
2563 ครับ ผมมีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ

นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลงิ้ ว งามที่ เ คารพกระผม นายมาโนชญ์ ฟู เ หล็ ก เลขานุ ก ารสภาฯ
สืบ เนื่ องมาจากการประชุมครั้งที่ ผ่านมา มีท่ านสมาชิกได้รับการร้องเรียนจาก
ชาวบ้ า นเรื่ อ งกลิ่ น ขี้ ห มู ในเขตพื้ น ที่ ซึ่ ง ทางเทศบาลโดยท่ า นนายกได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ได้ไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
ผมจึงขออนุญาตให้ท่านรองอักษร ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ รายงานผลให้ที่
ประชุมรับทราบครับ ขอบคุณครับ

นายอักษร แก้วเกตุ
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายอั ก ษร แก้ ว เกตุ รองนายกเทศมนตรี ผมได้ รั บ มอบหมายจากท่ า น
นายกเทศมนตรีให้เป็นประธานคณะกรรมการเข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบ
กิจ การที่เป็น อันตรายต่อสุ ขภาพเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญ าตที่ มี
ผลกระทบกับประชาชน เช่น กลิ่นขี้หมู ร้านตัดผม ร้านอาหาร ร้านขายของชำ
เป็นต้น ที่เป็นปัญหามากที่สุดในช่วงฤดูหนาวคือกลิ่นขี้หมู จากการมอบหมายจาก
ท่านนายกให้เข้าตรวจสอบ บี เอ็ม ฟาร์ม แปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ฟาร์มได้ดำเนินการ
ตามคำแนะนำของเทศบาล เช่ น ปลู ก พื ช ที่ ป้ อ งกั น กลิ่ น ที่ จ ะรบกวนชาวบ้ า น
ใกล้เคียง และนำขี้หมูไปทำเป็นแก๊สชีวภาพใช้เอง เข้าตรวจสอบและเยี่ยมการ
เลี้ ย งหมู ของชาวบ้ านบ้ าง เช่ น หมู่ ที่ 2 ,7 บางบ้ านได้ได้ท ำความสะอาดทาง
เทศบาลได้ถ่ายภาพไว้และทำการแนะวิธีการที่ไม่ให้มีกลิ่นเหม็น มีการทำข้อตกลง
กับทางเทศบาลที่ได้แนะนำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในครั้งต่อไปจะขอสำรวจว่าในแต่ละหมู่บ้านมีชาวบ้านเลี้ยงหมูหรือไม่ กี่ราย และ
เราจะเข้าไปติดตามแนะนำวิธีการเลี้ยง ทำความสะอาด อย่างถูก ต้องต่อไป ทาง
เทศบาลโดยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และกองสาธารณะสุขก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
แต่อย่างใด ทางเทศบาลมีปัญ หาที่ว่าฟาร์มที่มีเขตติดต่อกับทางเทศบาลเราไม่
สามารถเข้ า ไปดำเนิ น การได้ ข ออนุ ญ าตเอ่ ย ชื่ อ บั ญ ลั ง ฟาร์ ม มี พื้ น ที่ ติ ด กั บ
การเกษตรของตำบลงิ้วงาม เมื่อทางเทศบาลจะเข้าไปดูการดำเนินการของฟาร์ม
เราต้องประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝางเนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกัน
ผมขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในส่วนของผมซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการได้ออก
พื้นที่ตลอด
/เรื่องที่ 2...
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เรื่อ งที่ 2 จาการเข้ าไปตรวจสอบโรงชำแหละหมู ข อง บี เอ็ ม ฟาร์ ม
ในพื้นที่หมู่ที่ 3 จะเริ่มชำแหละวันที่ 10 พฤศจิกายน 62 ได้เข้าไปดูระบบการ
ทำงานของเขาแล้วถือว่าเป็นโรงชะแหละที่ทันสมัย จะมีการบริหารจัดการนำเสีย
โดยส่งน้ำที่บำบัดแล้วขึ้นเก็บไว้บนเขาแล้วนำมารดพืชผักที่เพาะปลูกในพื้นที่โรง
ชำแหละ โรงชำแหละถือว่าสะอาดดี
จึงขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบว่าทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนิ่งนอนใจใน
เรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นครับ ขอบคุณครับ
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายนิพล ขำจุ้ย
(สมาชิกสภาเขต 2 )

เชิญท่านนิพล ครับ
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายนิพล ขำจุ้ย สมาชิกสภาเขต 2 ฝากถึงคณะผู้บริหารนะครับ ผมอยากจะ
แจ้งเรื่องลูกรังขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนอนุเคราะห์ลูกรัง
และอีกหนึ่งเรื่องคือนางประเสริฐ อินทร์จันทร์ ฝากมาบอกท่านนายกว่ามี
ที่ว่างเปล่าจะยกให้เป็นที่สาธารณะให้จำนวนสองไร่ ฝากให้ท่านนายกไปดูแลปรับ
ด้วยเขาจะชี้ที่ให้ บริเวณหนองอิฐ หมู่ที่ 7 ครับขอบคุณครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนออีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ถ้าไม่มผี ู้ใดเสนออีก ผมขอบคุณท่านนายกฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุ ม ผมขอปิ ด การประชุ ม สภาสมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั้ งที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ. 2562

ปิดประชุมเวลา

12.10 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

สภาเทศบาลตำบลงิ้ว งาม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลตำบลงิ้ ว งาม สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2554 เมื่ อ คราวประชุ ม สภาเทศบาลตำบลงิ้ว งาม สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 2
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)
(นายทองเดือน เกตุเอี่ยม)
ประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม

