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เปิดประชุมเวลา 09.30 นาฬิกา
นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ที่เคารพ บัดนี้
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญ
ท่านประธาน ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2563 ขอกราบเรียนเชิญครับ
/นายทองเดือน...
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ระเบียบวาระที่ ๑
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ครับ ขอสวัสดีครับท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้ก็เป็นระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
๑ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งตรงกับจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3
ลำดับต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ครับ
เรื่อง นั ด ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.
๒๕63 ครั้งที่ 1 ด้ ว ยสภาเทศบาลตำบลงิ้ว งาม อำเภอเมื อ งอุ ตรดิต ถ์ จังหวั ด
อุตรดิตถ์ ได้ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.
2563 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕63 เป็นต้นไป อาศัย
อำนาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ ว ยการประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 23 จึงขอนัดประชุมสภา
เทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ในวัน
ศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ตั้งแต่
เวลา ๐๙.30 น. เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนดดังนี้
1. ที่ป ระชุม สภาท้อ งถิ่นเป็น สถานที่ ที่ค วรแก่การเคารพ สมาชิ กสภา
ท้ อ งถิ่ น พนั ก งานเทศบาล ที่ เข้ า ร่ ว มประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ให้ แ ต่ ง
เครื่องแบบสีกากี ประพฤติตนเรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดให้
2. ห้ามผู้ใดใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ กล่าวคำหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
3. ห้ามผู้ใดแสดงกิริยาอันน่ารังเกียจ
4. ห้ามผู้ใดก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทำเสื่อมเสียเกียรติของ
ที่ประชุมหรือจงใจกระทำการใดๆเป็นอันรบกวนกิจการของที่ประชุม
5. ห้ามผู้ใดพกอาวุธเข้ามาในที่ประชุม
6. ห้ามผู้ใดขัดคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕63 นายทองเดือน เกตุเอี่ยม ประธานสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงาม ประธานไม่มีเรื่องชี้แจง ท่านนายกมีอะไรชี้แจงไหมครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม
รับรองรานงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลงิ้ว งาม สมัย สามัญ สมัยที่ ๔
ครั้งที่ 1 /๒๕๖2 วันศุกร์ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

เชิญเลขานุการสภาฯสรุปรายงานผลการประชุมครั้งที่แล้วให้ที่
ประชุมพิจารณารับรองการประชุมฯ

นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

ได้อ่าน รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่
๑ ประจำปี พ.ศ.2562 วันศุกร์ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ไปพร้อมกับสมาชิกสภาฯกันจนครบทุกหน้า
/นายทองเดือน..……
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นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

เลขานุ ก ารสภาฯ ได้ อ่ า นรายงานการประชุ ม สภาฯ ให้ ที่ ป ระชุ ม
รับทราบแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงาน
การประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ผมขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ.2562 วันศุกร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 หากรับรองโปรดยกมือครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน 11 คน)

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ.2562 วันศุกร์ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2 โดยมีมติ
- รับรอง จำนวน 10 เสียง
- ไม่รับรอง จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ.2562 วันศุกร์ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2 โดยมีมติ
- รับรอง
จำนวน 10 เสียง
- ไม่รับรอง จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม

๕.๑ กำหนดสมั ย ประชุ ม สภาเทศบาลตำบลงิ้ ว งาม สมั ย สามั ญ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี
ถัดไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้ อ ๑๑ เมื่ อ มี ป ระธานสภาท้ อ งถิ่ น แล้ ว ให้ ส ภาท้ อ งถิ่ น เลื อ กรอง
ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษา
ในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญดังนี้

(ประธานสภาฯ )

/๒) สำหรับ…
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๒) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้
กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนด
กี่วันการกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด
ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก
ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก
ของแต่ละปี โดยนำความข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว
ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่
เปิ ด เผย ณ สำนั ก งานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และตามพระราช บั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี ให้เทศบาลกำหนด
มาตรา ๒๔ วรรค ๔ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน
สามสิบวัน แต่ถ้าขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญท่านเลขาฯสภาชี้แจง ครับ

นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาตำบล
งิ้วงามที่เคารพ ขอเสริมการประชุมสภาที่กำหนดใช้ซึ่งเขากำหนดไว้ว่าการประชุม
สภาฯ สมัยแรกของทุกปี วันนี้เป็นการประชุมสมัยแรกเราต้องกำหนดวันประชุม
สมัยสภาฯกัน ถ้าไม่กำหนดก็ถือว่าไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันกำหนดสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 จะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมี กำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน ขอเชิญ ครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอเชิ ญ ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น กำหนดสมั ย สามั ญ ประจำปี พ.ศ. 2563
ว่าควรจะมีกี่สมัย และจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้
กำหนดวั น เริ่ ม ประชุ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจำปี ส มั ย แรกของปี ถั ด ไป
คือ ปี พ.ศ. 2564 และมีกำหนดกี่วัน โดยให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอ กำหนดสมัย
ประชุม ว่าควรจะกำหนดไว้กี่สมัย เชิญท่านสุดใจ อินทร์ศิริ ครับ

นายสุดใจ อินทร์ศิริ
(สมาชิกสภาเขต2 )

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ดิฉัน นายสุดใจ อินทร์ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามเขต 2 เสนอให้
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563
ไว้ 4 สมัยเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจของ เทศบาลตำบลงิ้วงาม ครับ
/มติที่ประชุม...
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นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม หรือไม่ ครับ

มติที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ถ้ า ไม่ มี ก ระผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม กำหนดสมั ย ประชุ ม สภาเทศบาลตำบลงิ้ ว งาม
สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 ไว้ 4 สมัย หากเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน 11 คน)

มติที่ประชุม

เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญประจำปี
พ.ศ. 2563 4 สมัย โดยมีมติ
- รับรอง จำนวน 10 เสียง
- ไม่รับรอง จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญประจำปี
พ.ศ. 2563 4 สมัย โดยมีมติ
- รับรอง
จำนวน 10 เสียง
- ไม่รับรอง จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ต่อไปเป็นการกำหนด ว่าแต่ละสมัยประชุม จะกำหนดให้มีกี่วัน และ
เริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ บ้าง ขอเชิญที่ประชุมร่วมกันเสนอ ครับ
เชิญท่านบำรุง ศรีจันทร์ ครับ

นายบำรุง ศรีจันทร์
(สมาชิกสภาเขต1 )

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายบำรุง ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเขต 1 ผมขอเสนอให้กำหนดวันประชุม
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 กำหนด ไว้ดังนี้
สมัยที่ ๑ มีกำหนด 29 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๒ มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕63 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๓ มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕63 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๔ มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕63 เป็นต้นไป
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
ประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕64 เป็นต้นไป
/นายทองเดือน...
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นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอบคุณท่านประทวน พรมเพ็ชร ที่ได้เสนอให้กำหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลตำบลงิว้ งาม สมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ. 2563 และวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 คือใครจะเสนอเป็นอย่างอื่น อีกหรือ ไม่ ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ถ้าไม่มีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุม กำหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 256 และวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 กำหนด ไว้ดังนี้
สมัยที่ ๑ มีกำหนด 29 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๒ มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕63 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๓ มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕63 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๔ มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕63 เป็นต้นไป
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
ประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕64 เป็นต้นไป หากเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จำนวน ๑1 คน)

มติที่ประชุม

เห็น ชอบกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ ประจำปี
พ.ศ. 2563 และวั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ และวั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ
ประจำปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 กำหนด ไว้ดังนี้
สมัยที่ ๑ มีกำหนด 29 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๒ มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕63 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๓ มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕63 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๔ มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕63 เป็นต้นไป
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
ประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕64 เป็นต้นไป โดยมีมติ
- รับรอง จำนวน 10 เสียง
- ไม่รับรอง จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบ ให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี
พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี
2563 กำหนด ไว้ดังนี้
สมัยที่ ๑ มีกำหนด 29 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๒ มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕63 เป็นต้นไป
/สมัยที่ 3...

สมัยที่ ๓ มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕63 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๔ มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕63 เป็นต้นไป
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
ประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕64 เป็นต้นไป โดยมีมติ
- รับรอง
จำนวน 10 เสียง
- ไม่รบั รอง จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา ทต. งดออกเสียง)
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ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ผมขออนุญาตที่ประชุมไปพบ
แพทย์เนื่องจากวันนี้แพทย์นัดตรวจอาการป่วย โดยระเบียบวาระการประชุมเพื่อ
พิจารณาต่างๆได้ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว ดังนั้นในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ผมขอมอบหมายให้นายเศกสรร ทองไทย รองประธานสภาฯทำหน้าที่แทน ครับ
ขอเชิญครับ

นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม
นายเศกสรร ทองไทย รองประธานสภาฯ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ เชิญท่านสมาชิกสภาฯและเข้าร่วม
ประชุมมีเรื่องอื่นๆจะแจ้งขอเชิญ ครับ

นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )
นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้มี่ประชุมทราบ ดังนี้
1.ขอเชิญชมการแข่งขันละเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 63 ณ สวนสาธารณะเทศบาลคุ้งตะเภา
(ด้านล่างสะพานวังสีสูบ) อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จะมีพิธีเปิดในวันนี้ 14
กุมภาพันธ์ 63 เวลา 14.00 น. มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิด
การแข่งขัน ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะบริหารท่านใดว่างจากการงานขอเชิญร่วม
พิธีเปิดและรับชมการแข่งขันในวันเวลาที่ผมได้แจ้ง
2.การบริหารจัดการร้านค้าหาดแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 1 บ้านวังสีสูบ ได้ดำเนินการจับ
สลากแบ่งล็อคร้านค้า จำนวน 41 ราย ห่วงยาง 2 ราย โดยจะเริ่มให้การค้าขาย
ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 63 – 1 พฤษภาคม 63 เป็นระยะเวลา 2 เดือน ทาง
เทศบาลได้ดำเนินการเก็บเงินร้านค้าล็อคละ 2,500 บาท เพื่อเป็นการบริหารเรื่อง
เต็นท์ 43 เต็นท์ น้ำประปา ไฟฟ้า ทุ่นลอยน้ำและการจัดเก็บขยะ ผมจะเข้าไป
ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนนี้
/3.โครงสร้าง…
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3.โครงสร้างพื้นฐานที่ทางเทศบาลได้จ่ายไปเป็นเงินประมาณ 7 ล้านบาท ไม่ว่า
จะเป็นถนน รวมถึงท่อส่งน้ำของศูนย์สูบน้ำ หมู่ที่ 7 ราคาประเมินเริ่มแรก 3 ล้าน
กว่านั้นสูงจากราคาปัจจุบัน 50 เปอร์เซ็นต์ เหลืออยู่ที่ 1.7 ล้านกว่าบาท เปิด
ประมูลแล้วจบที่ 1.5 ล้านบาท เป็นบริษัทจากเชียงใหม่ ตอนนี้ได้ทำสัญญาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ส่วนถนนคอนกรีตดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการตรวจ
รับงานและกำลังรอดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตพื้นที่ เขต
1 จำนวน 2 เส้นที่เคยขอไว้กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อ 2-3 ปี
แล้ว ตอนนี้ได้รับหนังสือตอบจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ดำเนินการได้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมฯ เส้นที่ 1.จากวัดศรีธาราม – ถึง
บริเวณหน้าบ้าน รองประธานสภาฯ 600 เมตร เส้นที่ 2.จากร้านก๋วยเตี๋ยวป้าสวย
– คลองริด 400 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านวังสีสูบ ขณะนี้ทางเทศบาลกำลังทำเอกสาร
เพื่อหาผู้รับเหมาต่อไป
4.ผมเคยได้รับการประสานผู้จัดการจากธนาคารอาคาสงเคราะห์ก่อนที่ท่านจะย้าย
ไปอยู่นครสวรรค์ท่านว่าให้ทางเทศบาลตำบลงิ้วงามหาบ้านเพื่อที่จะดำเนินการ
ซ่อมสร้างบ้านคนพิการ คนยากไร้ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เมื่อวันก่อนทาง
ลูกน้องของผู้จัดการได้โทรมาหาผมว่าจะซ่อมสร้างบ้านคนพิการ คนยากไร้หรือ
เปล่า ผมเลยย้ำว่าไม่ใช่ทางเทศบาลหาบ้านคนพิการ คนยากไร้ แล้วเอาไป
เปรียบเทียบกับทางเทศบาลอื่นเหมือนปีที่ผ่านมา ทางลูกน้องยืนยันว่าให้ทาง
เทศบาลตำบลงิ้วงาม 50,000 บาท เพื่อไปซ่อมสร้างบ้านคนพิการ คนยากไร้
ตกลงได้ที่ หมู่ที่ 1 บ้านวังสีสูบ
5.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 63 ทางโรงเรียนผู้สูงอายุจะปิดการเรียน รุ่นที่ 1 แล้ว จะมี
การแจกปริญญาบัตรและได้ประสานไปทางองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุมมีชุด
ครุยรับปริญญาชีวิตประมาณ 70-80 ชุดให้เช่า ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ผมขอให้ที่
ปรึกษาฯ ชี้แจงเพิ่มเติม ครับ ผมมีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )
นายสุทิน ฟักสด
(ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ)

เชิญท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสุทิน ฟักสด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
ผมมี เรื่ อ งแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ ก่ อ นอื่ น ต้ อ งขอขอบคุ ณ คณะผู้ บ ริ ห ารที่ ให้
ความสำคัญกับโรงเรียนผู้สูงอายุตามที่ได้วางแนวทางไว้ว่าจะมอบปริญญาบัตร
หรือปริญญาชีวิตให้แก่นักเรียนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 63 นี้ ส่วนกิจกรรมยังไม่
ชัดเจน
1. งบประมาณเราไม่มี
2. บุคคลากรเรามีและดี
3. สถานที่ดี
ทางโรงเรียนผู้สูงอายุจะเปิดอีกครั้งในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 63 และผมกับท่าน
อักษร แก้วเกตุ รองนายกฯ และผู้เรียนว่าจะมีรูปแบบวิธีการอย่างไร หลังจาก
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จะมีการเชิญคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ
/มาปรึกษา...
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มาปรึ ก ษาหารือ สรุป รูป แบบอีก ครั้ง สถานที่ ผ มคิ ดว่าคงเป็ น ห้ อ งประชุ ม สภา
เทศบาลตำบลงิ้วงามแห่งนี้ ผมคิดว่าเพียงพอกับนักเรียนที่จะเข้าร่วมพิธี รวมถึง
แขกรับ เชิญ ครูผู้สอนในภาคต่างๆ และคณะบริหารมาร่วมพิธี ด้วย ขอขอบคุณ
ท่านนายกที่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายชุดรับปริญญาบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุทุกท่าน
สมาชิกฯทั้งสองเขตที่เป็นเจ้าภาพเรื่องอาหารด้วย ขอเชิญท่านอักษร รองนายกฯ
ชี้แจงกิจกรรมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 63 เพิ่ม ขอบคุณครับ
นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )

เชิญท่านอักษร แก้วเกตุ รองนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ครับ

นายอักษร แก้วเกตุ
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายอักษร แก้วเกตุ รองนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงามขอ
อนุญาตเรียนเสริมท่านสุทิน ฟักสด ที่ปรึกษานายกฯ เกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ
เนื่องจากว่าทางผมเองเป็นที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุและให้ความรู้ทั่วไป เมื่อมีรุ่น
ที่หนึ่ง ก็จะมีรุ่นที่สองและรุ่นต่อๆไป ขอฝากถึงท่านปลัดเทศบาลตำบลงิ้วงามทาง
โรงเรียนของเราไม่มีงบประมาณในการดำเนินงานจึงขอฝากให้ท่านช่วยพิจารณา
ด้วย ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 63 จะมีการเรียนการสอนกันอีกหนึ่งครั้ง วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 63 จะมีการมอบใบปริญญาบัตร กำหนดการคร่าวๆ ที่กำหนดไว้
ภาคเช้า
09.00 น.จัดพิธีรับใบปริญญาบัตร
ภาคเย็น
18.00 น.ทานข้าวเย็น โดยการจัดซุ้มอาหารเหมือนกับ
งานวัฒนธรรมที่เทศบาล เคยจัด แบ่งเป็น 16 ซุ้ม ทางชาวบ้าน
และนักเรียนผู้สูงอายุจะจัดมาเอง
- การจัดนิทัศน์การภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รำวงย้อนยุค
เป็นแผนคร่าวๆ ครับ ขอบคุณครับ

นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )
นายประทวน พรมเพ็ชร
(สมาชิกสภาเขต๑ )

นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )
นางจิรภัทร์ พุฒมาลา
(สมาชิกสภาเขต๑ )

เชิญท่านประทวน พรมเพ็ชร สมาชิกสภาเขต 1 ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิว้ งามที่เคารพ กระผมประทวน พรมเพ็ชร สมาชิกสภาเขต ๑ ผมมีเรื่องที่จะแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับชาวบ้าน เขต 1 เดือดร้อนเรื่องน้ำ ผมได้เขียนคำร้องถึง
คณะผู้บริหารอยากทราบว่าตอนนี้เรื่องถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ ขอบคุณครับ
เชิญท่านจิรภัทร์ พุฒมาลา สมาชิกสภาเขต 1 ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ ดิฉันนางจิรภัทร์ พุฒมาลา สมาชิกสภาเขต ๑ เรียนคณะผู้บริหาร
ตอนนี้หน้าร้านชบาไพรส่งกลิ่นเหม็นอีกชาวบ้านเดือดร้อนกันมากฝากทางคณะ
ผู้บริหารด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
/นายเศกสรร...

นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )

10

เชิญท่านนิพล ขำจุ้ย สมาชิกสภาเขต 2 ครับ

นายนิพล ขำจุ้ย
(สมาชิกสภาเขต2 )

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผมนิพล ขำจุ้ย สมาชิกสภาเขต 2 ผมมีเรื่องแจ้งที่ประชุมว่าใน
ครั้งแรกที่เราได้เข้ามารับตำแหน่งเราได้ประชุมกันว่าญาติสมาชิกสภาฯ หรือญาติ
คณะผู้บริหารเสียชีวิตจะมีการเก็บเงินคนละ 200 บาท เพื่อร่วมทำบุญทางท่าน
ประธานได้แจ้งให้สมาชิกฯ ทุกท่านหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )

ในส่วนนี้ผมขอตอบแทนนะครับ ผมเป็นคนประสานงานให้กับสมาชิกทุกท่านแล้วบางครั้งไม่สามารถติดต่อได้ ครับ ขอเชิญท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ครับ

นายสุทิน ฟักสด
(ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสุทิน ฟักสด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางเทศบาลที่ให้บริการรถกู้ชีพกู้ภัยในการช่วยงานและ
อยากเสนอให้ทางเทศบาลตั้งงบประมาณในการซื้อรถกู้ชีพกู้ภัยด้วยเพื่อจะได้มี
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งปัจจุบันนี้รถที่ทางเทศบาล
ใช้อยู่เสื่อมสภาพไปมากและก็ใช้มาหลายปี ต้องขอขอบคุณ ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
กู้ภัยที่ให้บริการเป็นอย่างดี ฝากท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านช่วยให้นายกซื้อรถกู้ชี
กู้ภัยคันใหม่ด้วย ครับ ขอบคุณครับ

นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )

เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
1.ในส่วนเรื่องน้ำของหมู่ที่ 3 ผมจะให้ทางช่างมาช่วยชี้แจง
2.ส่วนกลิ่นของร้านชบาไพรผมฝากให้รองปลัดกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขช่วย
ติดตามและหาทางแก้ไขด้วยหรือจะแนะนำทำบ่อพักในบ้านก่อนทิ้งน้ำลงท่อของ
หมู่บ้าน
3.ท่านที่ปรึกษานายกได้เห็นถึงความสำคัญเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมีรถกู้ชีพกู้ภัยที่มีมาตรฐาน เนื่องจากเราได้รับการแจ้งมาจากสาธารณะสุข
จังหวัดว่ารถเรายังไม่ได้มาตรฐานกู้ชีพกู้ภัย คิดว่าปีงบประมาณ 2564 จะตั้ง
งบประมาณจัดซื้อรถใหม่ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสาธารณะสุขกำหนดต่อไป รถคัน
ที่ใช้ปัจจุบันเราจะทำโครงการนำคนรักกลับบ้านคือการบริการนำศพของประชาชน
ตำบลงิ้วงามกลับบ้านเพื่อเป็นการบริการประชาชนต่อไป ครับ ผมมีเรื่องแจ้งให้
ทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )

ครับเป็นโครงการที่ดีนะครับฝากท่านสมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ
เชิญท่านรองปลัดเทศบาล ครับ
/นายพลกฤติ...

นายพลกฤติ พัตรปาล
(รองปลัดเทศบาล)

นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )
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เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายพลกฤติ พัตรปาล รองปลัดเทศบาล เมื่อคราวที่แล้วที่
ได้รับการร้องเรียนที่ร้านชบาไพรทางผม เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขและกองช่างได้เข้า
ไปพูดคุยกับทางร้านชบาไพรแล้วตกลงว่าให้ทำบ่อพักภายในบ้านโดยใช้แบบ
มาตรฐานของกองช่างในวันที่ทำให้ทางผมและเจ้าหน้าที่เข้าไปดูด้วย หลังจากนั้น
ได้รับแจ้งว่าร้านชบาไพรได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วโดยไม่ได้ให้ทางผมและทาง
คณะเข้าไปดูจึงไม่รู้ว่าบ่อพักจะถูกต้องหรือเปล่า ทางผมจะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง
เพื่อที่จะหาทางแก้ไขต่อไป ครับ ขอบคุณครับ
เชิญท่านจิรภัทร์ พุฒมาลา สมาชิกสภาเขต 1 ครับ

นางจิรภัทร์ พุฒมาลา
(สมาชิกสภาเขต๑ )

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ ดิฉันนางจิรภัทร์ พุฒมาลา สมาชิกสภาเขต ๑ ท่านนายกค่ะ ใน
ส่วนของร้านชบาไพรทางเทศบาลช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนโดยการนำรถไป
ล้างหรือใช้รถดูดส้วมดูดก่อนแล้วนำรถน้ำไปล้างแล้วค่อยให้ทางรองปลัดเทศบาล
และคณะเข้าไปตรวจบ่อบำบัดอีกทีเพราะตอนนี้กลิ่นแรงมาก ค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )

เชิญท่านอักษร แก้วเกตุ รองนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ครับ

นายอักษร แก้วเกตุ
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายอักษร แก้วเกตุ รองนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ขอ
อนุญาตท่านประธานสภาฯ เรื่องร้านชบาไพรเบื้องต้นผมอยากให้ผู้ที่ได้รับความ
เดือนร้อนมาเขียนคำร้องหลังจากนั้นทางคณะกรรมการสาธารณะสุขซึ่งมีผมเป็น
คณะกรรมการด้วยจะเข้าไปตรวจดูและให้คำแนะนำต่อไป ครับ ขอบคุณครับ

นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )

เชิญเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลงิ้วงาม ครับ

นายเขมกร เข็มมงคล
(นักผังเมืองปฏิบัติการ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายเขมกร เข็มมงคล นักผังเมืองปฏิบัติการ ขออนุญาต
ชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการทำงานที่ข้ามคลองในเขตชลประทาน ข้อแรกต้องได้รับ
อนุมัติแบบจากชลประทานก่อนข้อสำคัญ ผมได้คุยกับทางช่างสมชายช่าง
ชลประทานมีสองจุดที่จะต้องรื้อออกเขาบอกว่าเร็วๆ นี้ยังไม่รื้อแน่นอน ที่ถ้ารื้อเขา
จะหาทางเดินน้ำให้ แต่อันไหนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถร้องขอได้จาก
ชลประทานทางชลประทานมีงบสนับสนุนให้อยู่ ครับ

นายประทวน พรมเพ็ชร
(สมาชิกสภาเขต๑ )

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผมประทวน พรมเพ็ชร สมาชิกสภาเขต ๑ ขออนุญาตท่าน
ประธานสภาฯ วันนั้นที่ผมเข้าไปกับท่านอักษร รองนายกฯ ที่หมู่ที่ 3 เขาบอกว่าให้
ทางเทศบาลตั้งงบทำท่อเหล็กข้ามมีคานรองรับ ถ้าไม่ดำเนินการผมคิดว่าข้าวของ
ชาวบ้านตายแน่ ช่างชลประทานบอกว่าถ้าเหมืองเสร็จเขาจะดึงท่อออก
/คนที่ใกล้...
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คนที่ใกล้เหมืองก็พอจะสูบน้ำใช้ได้ส่วนคนที่อยู่ไกล 400-500 เมตรจะเอาน้ำที่
ไหนทำนา ทางเทศบาลต้องออกไปสำรวจว่าจะเอาท่อขนาดเท่าไหร่ทำให้ทะลุถนน
แล้วทำเสารับหรือจะทำยังไงก็ได้ครับให้ชาวนาได้ทำนาครับ ขอบคุณครับ
นายเขมกร เข็มมงคล
(นักผังเมืองปฏิบัติการ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายเขมกร เข็มมงคล นักผังเมืองปฏิบัติการ ครับในวันนั้น
ที่ไปประสานกับทางช่างสมชายแล้วนะครับ ข้อแรกเป็นปีแน่กว่าที่จะเอาท่อออก
ข้อที่ 2 ทางชลประทานยังไม่ตัดทางน้ำแต่ถ้าเราเร่งจะเอาท่อทางเทศบาลต้อง
ออกแบบไปเสนอทางชลประทานว่าจะได้รับอนุมัติไหมขวางทางน้ำเข้าหรือเปล่า
ครับ โครงการที่เขาออกแบบมานั้นไม่ได้มีการบริหารจัดการของท่อเดิมที่คลองส่ง
น้ำชลประทานผ่าน ถ้าทางเทศบาลจะวางท่อเราต้องนำแบบไปให้ทางชลประทาน
เพื่ออนุมัติแบบอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ขอ
อนุญาตท่านประธานสภาฯ ท่อเหล็กที่ข้ามคลองส่งน้ำของหมูที่ 3 ฝากทางกองช่าง
ช่วยประสานกับทางช่างชลประทานด้วย อย่างที่ทางช่างของเราบอกในปีนี้ไม่ตัดน้ำ
แน่ถ้ามีการตัดหรือรื้อถอน ทางกองช่างบอกว่าทางชลประทานมีงบสนับสนุน
เพื่อให้เกิดประโยชน์เขาคงอาจจะทำให้ ถ้าไม่ทำให้เราก็จะใช้งบของเทศบาล ยังไง
ฝากกองช่างประสานให้ด้วยอย่าให้ชาวนาเขาเดือดร้อนครับ ขอบคุณครับ

นายเขมกร เข็มมงคล
(นักผังเมืองปฏิบัติการ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายเขมกร เข็มมงคล นักผังเมืองปฏิบัติการ ครับผมยัง
ยืนยันว่าปีนี้ชาวบ้านยังได้ทำนาแน่ หลังฤดูทำนาผมก็จะประสานกับชลประทาน
อีกครั้งครับ ขอบคุณครับ

นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )

เชิญท่านอักษร แก้วเกตุ รองนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ครับ

นายอักษร แก้วเกตุ
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายอักษร แก้วเกตุ รองนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ขอ
อนุญาตเรียนเสริมท่านนายกเทศมนตรี ผมไดเชิญทางช่างผู้รับเหมาและช่างทาง
ชลประทานคุยด้วย ทางชลประทานบอกว่าถ้ามีร่องเหมืองอยู่เกิดเป็นอะไรขึ้นมา
ทางชลประทานจะสร้างทดแทนให้ เมื่อยังไม่การเวนคืนที่ดินน้ำสามารถข้ามไปหา
บ้าน สท.จิรภัทร์ ได้เมื่อมีการเวนคืนที่ดินแล้วตรงส่วนนั้นก็จะเป็นของชลประทาน
ผมได้สอบถามว่าจะทำอย่างไรเมื่อชลประทานขุดคลองทำให้เกิดการตัดทางน้ำ น้ำ
ไม่สามารถข้ามไปอีกฝั่งได้ทำชาวบ้านจะเดือดร้อน ทางชลประทานแนะนำว่าเมื่อ
ไม่มีในแผนงบประมาณเขา ให้ทางเทศบาลตั้งงบประมาณในการจัดซื้อท่อแล้ว
ชลประทานจะช่วยทำขาตั้งท่อข้ามให้ในตอนที่เขายังก่อสร้างอยู่ที่นี้ครับ ขอบคุณ
ครับ
/นายเศกสรร...
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นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )

ขอปรึกษาไปยังท่านปลัดเทศบาลเงินที่ตกเป็นเงินสะสมแล้วเราจะ
นำมาตั้งงบจัดซื้อท่อใหม่ ได้ไหมครับ

นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามในเรื่องของหมู่ที่ 3 ก่อนที่เขาจะดำเนินการทางกองช่างต้องชี้จุดให้
ชลประทานว่าเรามีท่อส่งน้ำตรงจุดไหนบ้าง ช่างต้องแจ้งข้อมูลให้เขาทราบ ตรง
นั้นคิดว่าชลประทานไม่รู้ข้อมูลทำให้ไม่ได้ใส่แผนรองรับทำเกิดปัญหาขึ้น ฝากกอง
ช่างช่วยสำรวจให้ด้วย อันดับแรกปัญหาที่เกิดขึ้นทางชลประทานต้องแก้ปัญหาให้
ก่อนเพราะชลประทานทำให้เทศบาล ชาวบ้านได้รับผลกระทบเกิดความเสียหาย
แล้วค่อยมาถึงเทศบาลที่เข้าไปแก้ไขปัญหาของชาวบ้านที่เดือดร้อน ตอนนี้ทาง
ชลประทานไม่รู้พิกัดที่แน่ชัดจึงไม่ได้ตั้งงบประมาณ ผมจึงอยากให้ช่างสำรวจและ
แจ้งพิกัดให้ชลประทานเพื่อที่ชลประทานจะได้ตั้งงบประมาณรองรับ ปัญหาต่อไป
ครับ ขอบคุณครับ

นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )
นายเขมกร เข็มมงคล
(นักผังเมืองปฏิบัติการ)

นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )
นายนิพล ขำจุ้ย
(สมาชิกสภาเขต2 )

นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )
นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เชิญเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลงิ้วงาม ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายเขมกร เข็มมงคล นักผังเมืองปฏิบัติการ ขออนุญาต
สรุ ป เรื่ อ งท่ อ ส่ งน้ ำ อี ก ครั้งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเพราะว่าบางท่ านอาจเข้ าใจคาด
เคลื่ อน กรณี เทศบาลทำบางอย่างในพื้นที่ช ลประทานต้องผ่านทางวิศวกรทาง
ชลประทานก่อนเพราะว่าเขาห่วงทางน้ำ ระดับน้ำเพียงนิดหน่อยส่งผลกับการส่ง
น้ำของชลประทาน ครองส่งน้ำผาจุกพื้นที่ปลายน้ำใกล้เคียงกับทางต้นน้ำมาก ผม
จะประสานงานกับช่างสมชายและจะได้ชี้พิกัดว่าตรงไหนบ้างเราจะทำคลองข้าม
ขอรบกวนท่านสมาชิกว่า ให้ ออกสำรวจทางน้ำเพื่อชี้จุดพิกัดร่วมกันเพื่อแจ้งให้
ชลประทานทราบต่อไปครับ ขอบคุณครับ
เชิญท่านนิพล ขำจุ้ย สมาชิกสภาเขต 2 ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผมนิพล ขำจุ้ย สมาชิกสภาเขต 2 ผมอยากถามท่อส่งน้ำของ
หมู่ที่ 6 ที่กำลังก่อสร้างใหม่จะมีผลกระทบเหมือนกับ หมู่ที่ 3 ไม่ครับ แล้วช่างได้
สำรวจแล้วหรือยังครับ ขอบคุณครับ
เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม ในส่วน
ของการวางท่อใหม่ของ หมู่ที่ 6 ห้วยก้องเก้ง ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเรามี
ทางรอด ยังไงชลประทานก็ต้องทำให้เราครับ ขอบคุณครับ
/นายเศกสรร...

นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแจ้ง ประชาสัมพันธ์ หรือซักถามท่านนายกฯ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )

ถ้าไม่มีผมขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม สมาชิกสภา
และผู้เข้าร่วมประชุมผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจำปี ๒๕๖3

ปิดประชุมเวลา

11.50 น.

(ลงชื่อ)

14

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม

/คณะกรรมการ...

15
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ได้ตรวจสอบรายงายการประชุมแล้ว
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายนิพล ขำจุย้ )
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 1
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วัน ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 ประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
จึ งได้ ล งลายมื อ ชื่ อ ไว้ เป็ น หลั ก ฐาน ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัย......................
สมัยที่.............. ครั้งที.่ ............... ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ .....................เดือน ............................พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)
(นายทองเดือน เกตุเอี่ยม)
ประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม

