บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
วันอังคาร ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
............................................................................
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าประชุม
1. นายทองเดือน
เกตุเอี่ยม
ประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
2. นายประทวน
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สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เขต 1
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สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เขต 1
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สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เขต 2
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สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เขต 2
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นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
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รองนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
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เริ่มเวลาประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

/นายมาโนชญ์...

2
นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ที่เคารพ บัดนี้
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญ
ท่านประธาน ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2562 ขอกราบเรียนเชิญครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ครับ ขอสวัสดีครับท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้ก็เป็นระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งตรงกับ วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2562
ลำดับต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องแรก ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล
ตำบลงิ้วงามสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยเทศบาล
ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประกาศกำหนดประกาศการ
ประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 มีกำหนด 30 วัน เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ 23 จึงขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล
งิ้วงาม ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนดดังนี้
1.ที่ ป ระชุม สภาท้ องถิ่น เป็ น สถานที่ ที่ ค วรแก่ ความเคารพ สมาชิ กสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่นให้ แต่งเครื่องแบบสีกากี
ประพฤติตนเรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดให้
2.ห้ามผู้ใดใช้คำไม่สุภาพ กล่าวคำหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
3.ห้ามผู้ใดแสดงกิริยาอันน่ารังเกียจ
4.ห้ ามผู้ ใดก่ อ กวนความสงบเรีย บร้อ ย หรือ กระทำเสื่ อ มเกี ย รติ ข องที่
ประชุมหรือจงใจกระทำการใดๆ เป็นอันรบกวนกิจการของที่ประชุม
5.ห้ามผู้ใดพกอาวุธเข้ามาในที่ประชุม
6.ห้ามผู้ใดขัดคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
จึงประกาศให้ ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม ประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
เรื่ อ งที่ ส องวั น นี้ มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลตำบลงิ้ ว งามลากิ จ 1 ท่ า น
คือ นายเศกสรร ทองไทย รองประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
เรื่องที่สามแนะนำเจ้าพนักงานพัสดุ เชิญ ท่านนายเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ เนื่องจากเทศบาลได้ขาดบุคลากรตำแหน่งที่ว่างอยู่ที่ผ่านมาเราได้ทำ
การสรรหาและได้ทำเรื่องไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอบุคคลากรที่
สอบบรรจุมาใหม่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สังกัดกองคลังคือนางสาว
กรวรรณ ศรีสว่าง ขอเชิญแนะนำตัว ครับ

นางสาวกรวรรณ ศรีสง่า
(เจ้าพนักงานพัสดุ)

3
/นางสาวกรวรรณ...
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ ดิฉัน นางสาวกรวรรณ ศรีสว่าง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้า
พนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สังกัดกองคลัง ค่ะ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลงิ้ว งาม สมัย วิ ส ามั ญ สมั ยที่ 2
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

การพิจารณารับรองรายงานการประชุมประชุมสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 31
ตุลาคม พ.ศ. 2562 เชิญเลขานุการสภาฯอ่านรายงานผลการประชุมครั้งที่แล้วให้
ทีป่ ระชุมพิจารณารับรองการประชุมฯ

นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

ได้อ่านบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 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 ผมขอมติที่ ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี
พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 หากรับรองโปรดยกมือ
ครับ

ที่ประชุม

(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน 10 คน)
มีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีมติ
- รับรอง จำนวน 9 เสียง
- ไม่รับรอง จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ รับรองบันทึกการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี
พ.ศ.2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีมติ
- รับรอง
จำนวน 9 เสียง
- ไม่รับรอง จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

4
/ระเบียบวาระ...
ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม (ถ้ามี)
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 รายงานสถานะการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562
ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานสถานะการเงิน การคลัง
ประจำปีงบประมาณ 2562 ขอเชิญท่านนายก ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ต่อไป
เป็ น วาระที่ 5.1 รายงานสถานะการเงิน การคลั ง ประจำปี งบประมาณ 2562
(ตามเอกสารแนบวาระ 5.1) ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องการจั ดทำงบแสดง
ฐานะการเงิน ประจำปี 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 “ข้อ 100 ให้
หั ว หน้ า ส่ ว นการคลั ง จั ด ทำงบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบอื่ น ๆ ตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน
เก้าสิ บ วัน นับตั้งแต่สิ้ นปี พร้อมส่ งให้ กระทรวงการคลั งด้ว ย และส่ งสำเนาให้ ผู้ ว่า
ราชการจังหวัด กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ส่งนายอำเภอกรณี
องค์การบริหารส่วนตำบล” และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศงบแสดง
ฐานะการเงินตามที่กล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ในเวลาอัน สมควร บั ดนี้ เทศบาลตำบลงิ้ว งาม อำเภอเมือ ง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี
2562 ตามระเบียบฯ เสร็จเรียบร้อ ยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป ประกาศ
ณ วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบล
งิ้วงาม ลำดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารไปพร้อมๆ กันครับ รายละเอียด
ดังนี้
เทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
งบแสดงถานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน
หมายเหตุ ปี 2562
ปี 2561
สินทรัพย์
26,466,155.00 24,311,485.00
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 56,217,712.40 48,615,948.54
เงินฝากกองทุน
4
3,253,655.43 2,555,598.02
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
5
34,700.00
42,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
59,506,067.83 51,213,546.56
รวมสินทรัพย์
59,506,067.83 51,213,546.56
ทุนทรัพย์สิน
26,466,155.00 24,311,458.00

5
/หนี้สิน...
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
รายจ่ายค้างจ่าย
6
2,050,519.44
442,356.30
เงินรับฝาก
7
364,931.59
708,112.85
รวมหนี้สินหมุนเวียน
2,415,451.03 1,150,469.15
รวมหนี้สิน
2,415,451.03 1,150,469.15
เงินสะสม
เงินสะสม
8
34,327,251.55 28,475,571.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม
22,763,365.25 21,587,506.10
รวมเงินสะสม
57,090,616.80 50,063,077.41
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ที่ประชุม

ร่วมกันพิจารณา ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานสถานะการเงิน การคลัง
ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตามเอกสารแนบ 5.1) ไปพร้อมๆกันกันจนครบทุก
หน้า

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ
ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถาม ขอเชิญครับ

ที่ประชุม
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
ที่ประชุม
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )
ที่ประชุม

ไม่มี
เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะซักถามผมถือว่าที่ประชุม รับทราบ
รายงานสถานะการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตามเอกสารแนบ
วาระ 5.1)
รับทราบ
ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ ได้รับทราบ รายงานสถานะการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562
ครับ
รับทราบ
5.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2562

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ต่อไประเบียบวาระที่ 5.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ประจำปี 2562 ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล
ตำบลงิ้วงาม ขอเชิญ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ต่อไปเป็น
ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2562
(ตามเอกสารแนบวาระ 5.2)

6
/รายงาน...
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 เรี ย น ประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้ ว งาม
ที่เคารพตามที่กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ได้แถลง
นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลงิ้วงามต่อสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
เมื่อวัน ที่ 25 มกราคม 2556 ซึ่งได้กำหนดนโยบายการบริห ารราชการไว้ตาม
กรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย รวม 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า นการศึ ก ษาวั ฒ นธรรมและประเพณี ด้ า นเศรษฐกิ จ
ด้านสาธารณ สุ ขและสิ่ งแวดล้ อ ม ด้านการกีฬ าและนั นทนาการ ด้านสั งคมและ
สวัส ดิการสั งคมสงเคราะห์ และ ด้านการเมืองการบริห าร โดยได้แปลงไปสู่ การ
ปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒ นาและสร้างความเจริญ
ให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุม
ภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายฉบั บ นี้ เป็ น การสรุ ป ผลการ
ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการ
ที่มีความสอดคล้ องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่ง กระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญ หา
ความเดือดร้อน เพื่ อให้ พี่ น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึ งพอใจสู งสุ ด
ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามา
ดำเนินการ จนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหา
เราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด สำหรับโครงการขนาดใหญ่
หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะทำให้ ประชาชนโดยส่ วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการ
เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ ไข
เพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา๔๘ ทศ วรรค ๕ ได้ กำหนดให้
นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี ลำดับต่อไป ผม ขออนุญาตมอบให้ นายทวีป คลังกรณ์
รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญ ครับ
นายทวีป คลังกรณ์
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลงิ้วงามที่เคารพ กระผม นายทวีป คลังกรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบล
งิ้วงาม ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดของระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2562 (ตามเอกสารแนบวาระ 5.2) ขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเอกสารไปพร้อมๆกัน ครับ
รายงานผลการปฏิบั ติงานตามนโยบายการบริห ารเทศบาลตำบลงิ้ว งาม
ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ
2. ด้ า นการศึ ก ษาวั ฒ นธรรมและประเพณี มี โ ครงการ/กิ จ กรรมที่
ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ
/3. ด้านเศรษฐกิจ...

3.
4.
5.
6.
7.

7
ด้านเศรษฐกิจ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น - โครงการ
ด้ า นสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม โครงการ/กิ จ กรรมที่ ด ำเนิ น การ
รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ
ด้านการกี ฬ าและนัน ทนาการ โครงการ/กิจกรรมที่ ดำเนิ นการ รวม
ทั้งสิ้น 1 โครงการ
ด้ า นสั ง คม และสวั ส ดิ ก ารสั ง คมสงเคราะห์ โครงการ/กิ จ กรรมที่
ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ
ด้านการเมืองการบริหาร โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้ น
14 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5.2)

ที่ประชุม

ร่วมกันพิจารณา ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ประจำปี 2562 (ตามเอกสารแนบ 5.2) ไปพร้อมๆกันกันจนครบ
ทุกหน้า

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ
ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถาม ขอเชิญครับ

ที่ประชุม
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
ที่ประชุม
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )
ที่ประชุม

ไม่มี
เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะซักถามผมถือว่าที่ประชุม รับทราบ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย ประจำปี 2562
(ตามเอกสารแนบวาระ 5.2)
รับทราบ
ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ ได้รับทราบ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย ประจำปี 2562
ครับ
รับทราบ
5.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบล
งิ้วงาม ประจำปีงบประมาณ 2562

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ต่อไประเบียบวาระที่ 5.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ประจำปีงบประมาณ 2562 ขอเชิญท่านนายกฯ
ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ขอเชิญ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ต่อไป
เป็นข้อ 5.3 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตามเอกสารแนบวาระ 5.3) ผม ขออนุญาตมอบให้
นายอักษร แก้วเกตุ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญ ครับ

8
/นายอักษร…
นายอักษร แก้วเกตุ
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลงิ้วงามที่เคารพ กระผม อักษร แก้วเกตุ รองนายกเทศมนตรีตำบล
งิ้วงาม ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด 5.3 รายงานติดตามและประเมินผม
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ประจำปีงบประมาณ 2562
(ตามเอกสารแนบวาระ 5.3) ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารไปพร้อมๆกัน ครับ
รายงานโครงการที่ดำเนินการ งบประมาณ ปี 2562 เทศบาลตำบลงิ้วงาม
การใช้จ่ายงบประมาณเทศบาลตำบลงิ้วงามมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนิน
โครงการตามข้อบัญ ญั ติงบประมาณโดยได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 58
โครงการ จำนวนเงิน 24,202,380.51บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ดา้ น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้าน
ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี
รวม

โครงการที่
บรรจุใน
แผนพัฒนา

โครงการ
ตามเทศ
บัญญัติ

โครงการที่
เบิกจ่าย

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

50

10

8

3,643,899.87

42

31

31

20,677,328.80

3

3

2

7,710.00

13

8

6

138,380.00

28
136

19
71

11
58

522,300.00
24,202,380.51

ณ วันที่ 30กันยายน2562
-ได้มีการดำเนินโครงการที่อนุมัติงบประมาณ 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.55
โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว
58 โครงการ
โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
5 โครงการ
โครงการที่กันเงิน
2 โครงการ
-ได้มีการนำโครงการในแผนพัฒนามาจัดทำงบประมาณ 71 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 52.21
-ได้มีการดำเนินโครงการตอบสนองแผนพัฒนา 65 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 47.79
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

9
/จากการ…
จากการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ของ
ปีงบประมาณ 2562 ทางเทศบาลได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยสุ่มประชาชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 1 -หมู่ที่ 16 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ จำนวน 650 คน ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จำนวน 490 คน คิดเป็นร้อยละ 75.38 ไม่ตอบ จำนวน
160 คน คิดเป็นร้อยละ 24.62 และได้สรุปผลการตอบแบบสอบถามออกเป็น
2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
หลักของผู้ตอบแบบสอบถาม จากข้อมูลทั่วไปดังกล่าวสามารถนำมาสรุปผลได้ดังนี้
1. เพศ
ชาย
จำนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 46.93
หญิง
จำนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 53.07
2. อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 6.12
อายุ
20-30 ปี จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57
อายุ
31-40 ปี จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 20.61
อายุ
41-50 ปี จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 27.55
อายุ
51-60 ปี จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50
มากกว่า
60 ปี จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 12.65

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
490
ในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ 490
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
490
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 490
/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ 490
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม

%

ไม่พอใจ

%

พอใจ

พอใจมาก

ประเด็น

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ระดับความพึงพอใจ
%

160 32.65 300 61.23 30 6.12
172 35.10 314 64.09 4

0.81

151 30.82 325 66.33 14 2.85
168 34.29 290 59.18 32 6.53
147 30.00 304 62.04 39 7.96

10
/ต่อ...
ต่อ
ต่

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไป
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม

126 25.71 306 62.45 58 11.84

490

180 36.74 297 60.61 13 2.65

490

158 32.25 280 57.14 52 10.61

490

101 20.61 309 63.06 80 16.33

%

ไม่พอใจ

490

%

พอใจ

พอใจมาก

ประเด็น

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ระดับความพึงพอใจ
%

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจำแนกแบบสอบถามทั้งหมด 9 ข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง้ สิ้น 490 คน มีผลเปรียบเทียบและสรุปรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปจำนวนและร้อยละความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ร้อยละ 61.23 พอใจ ในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ 64.09 พอใจ ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม
ร้อยละ 66.33 พอใจ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ 59.18 พอใจ มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ให้ประชาชนทราบ
ร้อยละ 62.04 พอใจ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ 62.45 พอใจ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ร้อยละ 60.61 พอใจ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิน่
ร้อยละ 57.14 พอใจ การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
ร้ อ ยละ 63.06 พอใจ ประโยชน์ ที่ ป ระชาชนได้ รั บ จากการดำเนิ น
โครงการ/กิจกรรม

11
/ผลสรุป...
ผลสรุปภาพรวมประชาชนมีความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ร้อยละ 30.91 พอใจมาก ร้อยละ 61.79 พอใจ
และ ร้อยละ 7.3 ไม่พอใจ (รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 5.3)
ที่ประชุม

ได้ร่วมกันพิจารณา รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลงิ้วงามประจำปีงบประมาณ 2562(ตามเอกสารแนบวาระ 5.3) ไปพร้อมๆกัน

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ
ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถาม ขอเชิญครับ

ที่ประชุม
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
ที่ประชุม
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ที่ประชุม

ไม่มี
เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะซักถามผมถือว่าที่ประชุม รับทราบ
การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตำบลงิ้วงาม ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม) ประจำปีงบประมาณ 2562
รับทราบ
ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ ได้รับทราบ การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลงิ้วงาม ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม) ประจำปีงบประมาณ 2562
ครับ
รับทราบ
5.4 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โอนตั้งรายการใหม่ สำนักปลัด

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ต่อไประเบียบวาระที่ 5.4 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนตั้งรายการใหม่ สำนักปลัดขอเชิญท่านนายกฯ
ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ขอเชิญ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ต่อไป
เป็ น ระเบี ย บวาระที่ 5.4 ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โอนตั้งรายการใหม่ สำนักปลัด
(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 5.3)
เรื่องเดิม
เนื่องด้ว ย งานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยฯ ได้ท ำการช่วยเหลื อ
ประชาชนตำบลงิ้วงามประสบปัญ หาภัยแล้ง อัคคีภัย ไฟไหม้ป่า และทำการ
แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ร้องขอน้ำอุปโภค บริโภค ในแต่ละวันที่การแจกจ่าย
น้ำให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนหลายเที่ยว รถบรรทุกน้ำจะต้องไปขอรับน้ำจาก
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของเทศบาลตำบลงิ้วงาม และขอซื้อน้ำจากกองการประปา
เทศบาลเมือง ซึ่งในการไปขอรับน้ำนั้นต้องใช้เวลา ในการไปกลับ จึงทำให้การ
ส่งน้ำแจกจ่ายให้ประชาชน ล่าช้า ทำให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อน

12
/ข้อเท็จจริง...
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ สำนักปลัด เทศบาลตำบลงิ้วงาม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
(ตั้งรายการใหม่) เพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำเบนซิน (เครื่องยนต์เบนซิน
ชนปั๊ม) พร้อมสายยางดูดน้ำ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1. กำลังเครื่อง/ซีซี 5.5 HP /160 CC
2. รอบเครื่อง 4 จั้งหวะ / 3,600 รอบ
3. เครื่องยนต์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
4. ขนาดที่ เข้า – ออก 3 นิ้ว
5. ส่งสูง 23 เมตร
6. ดูดลึก 7.5 เมตร
คุณลักษณะปั๊มสูบน้ำ
1.Inlet/outlet dia 80 mm
2.Max Discharge 1100l/min
3.Max Total Head 23 m
4.Max Suction Head 7.5 m
5.Net Power 3.6Kw/3600 rpm
คุณลักษณะสายยางดูดน้ำ
1.สายยางพลาสติกแข็งขนาด 3 นิ้ว ยาว 20 เมตร
โดยคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับปัจจุบัน
โอนเพิ่ ม (ตั้งรายการใหม่)
1. แผนงานรั ก ษาความสงบภายใน งานป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยเรื อ นและ
อัคคีภัย งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำเบนซิน (เครื่องยนต์เบนซินชนปั๊ม)
พร้ อ มสายยางดู ด น้ ำ ขอโอนเพิ่ ม ตั้ งรายการใหม่ จำนวน 12,000.-บาท
(-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภทค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 220,000.-บาท (-สองแสนสองหมื่ น บาทถ้ ว น-)
หน้ า 103 เบิกจ่ายแล้ว 18,000.-บาท คงเหลื อ 202,000.-บาท
(-สองแสนสองพั น บาทถ้ ว น-) โอนลดจำนวน 12,000.-บาท (หนึ่ ง หมื่ น สองพั น บาทถ้ ว น-)คงเหลื อ หลั ง โอนลดจำนวน
190,000.- บาท (-หนึ่ ง แสนเก้ า หมื่ น บาทถ้ ว น-)
ข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.2543
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

13
/ข้อพิจารณา…
ข้ อ พิ จ ารณา โปรดพิ จ ารณาเสนอ สภาเทศบาลตำบลงิ้ ว งาม อนุ มั ติ โอน
งบประมาณดังกล่าว ครับ ขอบคุณครับ
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอบคุณท่านนายกฯที่ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ
ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญ ครับ เชิญท่านนิพล ครับ

นายนิพล ขำจุ้ย
(สมาชิกสภาเขต2)

เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนิพล ขำจุ้ย สมาชิกสภาเขตที่ 2 ในเมื่อเราโอนงบประมาณเครื่องสูบน้ำเบนซิน
(เครื่องยนต์เบนซินชนปั้ม) พร้อมสายยางดูดน้ำ ผมเห็นด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

มีท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญ ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะซักถามผมขอมติที่ประชุม พิจารณา
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนตั้งรายการ
ใหม่ สำนักปลัด หากอนุมัติโปรดยกมือ ครับ

ที่ประชุม

(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน 10 คน)
มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนตั้ง
รายการใหม่ สำนักปลัด โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 9 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนตั้ง
รายการใหม่ สำนักปลัด โดยมีมติ
- อนุมัติ
จำนวน 9 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เรื่องเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญ ครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้
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/1. เตรียมความ...
1. การเตรียมความในการใช้อุโมงค์แยกต่างระดับวังสีสูบในช่วงเทศการวันปีใหม่
พ.ศ. 2563 ผมให้ นายพลกฤติ พัตรปาล รองปลัด เข้าประชุมแทน เนื่องจากการ
ก่ อ สร้ างอุ โมงค์ แ ยกต่ างระดั บ วั งสี สู บ ทำให้ เกิ ด การจราจรติ ด ขั ด ในช่ ว งเร่ งด่ ว น
ทางจังหวัดอุตรดิตถ์รวมถึงแขวงการทางจังหวัดอุตรดิตถ์จะเปิดใช้อุโมงค์แยกต่าง
ระดั บ วั งสี สู บ ชั่ ว คราวตั้ งแต่ วัน ที่ 25 ธั น วาคม 62 ถึ ง วัน ที่ 2 มกราคม 63
เพื่อบรรเทาการจราจรในช่วงเทศกาลและจะปิดเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ 2563
2. เรื่องการทำนาปรัง เนื่องจากผมได้ประชุมกับศูนย์สูบน้ำของเทศบาลทั้งสองศูนย์
และทำข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้ว จึง ได้เริ่มสูบน้ำเพื่อให้เกษตรกรทำนาและพืชน้ำ
น้อยในวันนี้ ที่ช้าเพราะว่าตามข้อตกลงของเทศบาลถ้ายังมีคนเสียค่าน้ำไม่ครบทุก
ศูนย์ จะไม่ทำการสูบน้ำ เป็นคนเดิมๆ หน้าเก่า ๆ ไม่ได้มาเสียค่าน้ำ เมื่อวานผมให้
พนักงานไปเก็บเรียบร้อยแล้วจึงสามารถสูบได้
3. เรื่องงบประมาณ เนื่องจากการสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบของราชการตอนนี้มีระเบียบ
กฎเกณฑ์มากทำให้การจัดหาผู้รับเหมารวมทั้งการจัดซื้อล่าช้า ปีนี้เราใช้งบประมาณ
สามส่วน
1.เราได้เงินจากเงินกองทุนพัฒ นาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าน้ำตาลไทยเอกลักษณ์
จำนวนสองล้านกว่าบาท จะทำการหาผู้รับเหมาดำเนินการตามโครงการต่างๆ ใน
วันที่ 2 – 3 มกราคม 2563 หลังปีใหม่
2.โครงการจ่ า ยขาดเงิ น สะสมจำนวนเจ็ ด ล้ า นกว่ า บาทจะทำการหา
ผู้รับเหมาดำเนินการตามโครงการต่างๆ ในระหว่าง วันที่ 5 – 7 มกราคม 2563 นี้
3.ในส่ ว นข้ อ บั ญ ญั ติ เทศบาลสองล้ านสองนั้ น ต้ อ งรองบประมาณจาก
ส่วนกลางโอนมาก่อนถึงจะดำเนินการได้
3.การเลือกตั้ง ในส่วนของการเลือกตั้งนั้นผมได้เข้าประชุมกับทางคณะกรรมการ
เลือกตั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ เร็วที่สุดเลือกตั้งท้องถิ่นชุดแรกประมาณเดือนกรกฎาคม
2563 ส่วนของเทศบาล ประมาณปี 2564 ครับ ผมมีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ผมอยากให้ท่านนายกช่วยกำกับดูแลพนักงานเดินน้ำให้ช่วยดูแลเรื่องขยะ
ที่อยู่ตามท่อส่งน้ำหรือคลองส่งน้ำของเทศบาลด้วยครับ มีท่านใด จะสอบถามหรือ
แจ้งเพิ่มเติม ขอเชิญท่านพิมลพัชร บัวเชื้อ ครับ

นางสาวพิมลพัชร บัวเชื้อ
(สมาชิกสภาเขต2 )

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมดิฉัน นางสาว
พิ ม ลพั ช ร บั ว เชื้ อ สมาชิ ก สภาเขต 2 ดิ ฉั น มี เรื่ อ งที่ จ ะแจ้ ง ให้ ท ราบดั ง นี้ ค่ ะ
เนื่องจากโรงเรียนบ้านงิ้วงามและโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางจะจัดงานวันเด็กในวัน
ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนขอสนับสนุนอาหารโดยโรงเรียนบ้านงิ้ว
งามขอเป็ นก๋วยเตี๋ยว ส่ วนโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางขอเป็นผลไม้ จึ งแจ้งให้ ที่
ประชุมทราบและร่วมสนับสนุนงบในการดำเนินการดังกล่าวด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านอาณัติ วงค์สถาน ครับ

15
/นายอาณัติ...
นายอาณัติ วงค์สถาน
(สมาชิกสภาเขต1)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายอักษร แก้วเกตุ
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายทวีป คลังกรณ์
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายอาณัติ วงค์สถาน สมาชิกสภาเขต 1 ผมมีเรื่องแจ้ง
ให้ทราบ ดังนี้
1. ผมเห็นดีด้วยที่ทางสมาชิกจะร่วมสนับสนุนจัดงานวันเด็ก
2. บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 1 เมื่อ 2 – 3 สัปดาห์ ก่อนที่รถขยะจะเสียได้รับแจ้งว่ารถ
ขยะไม่ ค่ อ ยเข้ าไปเก็ บ ฝากถึ งผู้ บ ริห ารและผู้ รับ ผิ ด ชอบเข้ าไปดู แ ลให้ ด้ ว ยครั บ
อาทิตย์ละ 2 ครั้งก็ได้ครับ
3. อีกเรื่องไฟฟ้าบ้านเอื้ออาทร ซอย 7 ทางเทศบาลเข้าไปแก้ไขให้หรือยัง ครับ
ผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
เชิญท่านอักษร แก้วเกตุ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายอักษร แก้วเกตุ รองนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ผม
ได้ รั บ มอบหมายจากท่ า นนายกเทศมนตรี ต ำบลงิ้ ว งามให้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและเงินค่าทดแทนในเขตพื้นที่
อำเภอเมื อ งอุ ต รดิ ต ถ์ ตามคำสั่ ง กรมชลประทาน ที่ 1240/2562 ลงวัน ที่ 5
กันยายน 62 ณ ห้องประชุมสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ
ให้ทราบว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่จากเดิมให้ประธานสภาฯ เป็นกรรมการ
ตามหนั ง สื อ กรมชลประทานให้ ค ำสั่ ง ปี 60 ให้ ใ ช้ คำสั่ ง กรมชลประทาน
ที่ 1240/2562 ลงวั น ที่ 5 กั น ยายน 62 ยกเลิ ก ตาม มาตรา 19 แทน
ประกอบด้ว ย 1.ให้ น ายอำเมื องอุตรดิต ถ์ เป็ น ประธาน 2.หั ว หน้าฝ่ ายทะเบี ย น
สำนั ก งานที่ ดิ น จั งหวัด อุ ต รดิ ต ถ์ เป็ น กรรมการ 3.ธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ อุ ต รดิ ต ถ์ เป็ น
กรรมการ 4.ผู้ บริห ารท้องถิ่น เป็นกรรมการ 5.หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 ส่ วน
จัดหาที่ดินที่ 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ และผมได้มีโอกาสสอบถามเกี่ยวกับ
การเวนคืนที่ดินในเขตตำบลงิ้วงามของเรา ทั้งหมด 252 แปลง รางวัดไปแล้ว 230
แปลง ยั งไม่ ได้ รางวัด 22 แปลง กำลั งตรวจสอบเอกสารสิ ท ธิ์ 227 คงเหลื อ
ทั้งหมด 66 แปลงที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ที่ไม่ได้ดำเนินการเพราะว่าเอกสารสิทธิ์ไม่
ครบ หรือมีผู้ถือครองหลายคน ราคาที่ดินเวนคืนตำบลงิ้วงามคงเดิมที่ 150,000
บาทต่อไร่ ครับ ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
เชิญท่านทวีป คลังกรณ์ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายทวีป คลังกรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงามผมมี
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบสองเรื่อง
1. กระแสไฟฟ้าบ้านเอื้ออาทรของท่านอาณัติที่แจ้งช่วงแรกได้ดำเนินการไปแล้วแต่
ไม่มีซอย 7 ยังไงทางคณะผู้บริหารจะดำเนินการให้ครับ
2. การขอยืมรถกระเช้าไฟฟ้า ขอความร่วมมือกับทางท่านสมาชิกที่ต้องการใช้รถ
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นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายสุทิน ฟักสด
(ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

กระเช้าได้เขียนใบขออนุญาตใช้รถให้ด้วยเพื่อที่ท่านนายกจะไดรับทราบด้วย ครับ
ขอบคุณครับ
/นายทองเดือน...
เชิญท่านสุทิน ฟักสด ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสุทิน ฟักสด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
ผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ต้องขอขอบคุณ ท่ านจิรภัท ร์ พุ ฒ มาลา สมาชิ กสภาฯ เขตที่ 1 ที่ นำน้ ำพริ ก
ผักต้มมาเสริมให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งที่ผ่านมา
2. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลงิ้วงามจะเปิดโครงการครั้งต่อไปในวันที่
26 ธันวาคม 62 ทางเราตกลงกันว่าจะนำอาหารมากินเอง หากมีผู้ใดสนใจที่จะ
ช่ ว ยเสริ ม อาหารให้ กั บ โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ เชิ ญ ไดในวั น ที่ 26 ธั น วาคมนี้ ครั บ
ขอบคุณครับ
เชิญท่านนิพล ขำจุ้ย ครับ

นายนิพล ขำจุ้ย
(สมาชิกสภาเขต2)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายนิพล ขำจุ้ย สมาชิกสภาเขต 2 ผมมีเรื่องสอบถามคณะ
ผู้บริหารการจัดกีฬาของเทศบาลว่าจะมีการจัดเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ ขอบคุณ
ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
ผมมีเรื่องแจ้งในส่วนการจัดงานกีฬาทางเทศบาลจะจัดเหมือนเดิมในช่วงปิดเทอม
ใหญ่ครับ ขอบคุณครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านประทวน พรมเพ็ชร ครับ

นายประทวน พรมเพ็ชร
(สมาชิกสภาเขต1)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายประทวน พรมเพ็ชร สมาชิกสภาเขต 1 ผมมีเรื่อง
สอบถามคณะผู้บริหารศูนย์สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า(บ้านไร่กล้วย) ที่ยืมท่อจาก
ศูนย์สูบน้ำบ้านวังขอนมาอยากทราบว่าทางคณะผู้บริหารได้ตั้งงบประมาณไว้ซื้อ
แทนแล้ว หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
ในส่วนของท่านประทวนที่สอบถามเรื่องท่อของศูนย์สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
(บ้านไร่กล้วย)ที่ยืมมานั้ นทางเทศบาลจะตั้งงบประมาณตรงนี้ให้ ได้ท่อใหม่เมื่อไหร่
จะนำไปติดตั้งให้ และนำของเก่าไปคืน ศูนย์สูบน้ำบ้านวังขอนดังเดิม ครับ ขอบคุณ
ครับ
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/นายทองเดือน...
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนออีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ถ้าไม่มผี ู้ใดเสนออีก ผมขอบคุณท่านนายกฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุ ม ผมขอปิ ด การประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 ครั้ ง ที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ. 2562

ปิดประชุมเวลา

11.40 น.

(ลงชื่อ)
(นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
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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 สามั ญ สมั ย ที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 20 เดือน ธันวาคม ๒๕62 ประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม จึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554มื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. 2563 ในวันที่
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)
(นายทองเดือน เกตุเอี่ยม)
ประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม

