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ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
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นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม ที่เคารพ บัดนี้
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญ
ท่านประธาน ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่
1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 ขอกราบเรียนเชิญครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ครับ ขอสวัสดีครับท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้ก็เป็นระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งตรงกับ วันที่ 21 กันยายน 2560 ลาดับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
เรื่องประกาศอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๐ ด้วยเทศบาลตาบลงิ้วงาม อาเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ขออนุมัติเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้ว
งาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ 1๕ กันยายน 2560
เป็ น ต้ น ไป มี กาหนดไม่ เกิ น ๑๕ วัน เพื่ อกัน เงินในหมวดที่ ดิน และสิ่ งก่ อสร้าง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และเรื่องอื่นๆ อาศัยอานาจในตามความในมาตรา
๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2๔๙๖ (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่
๑๓ พ.ศ.255๒) ประกอบกับคาสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ๓๓๐๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ข้อ ๓.๒.๕ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
สมัย วิส ามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เป็น ต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม มีกาหนดไม่เกิน ๑๕ วัน จึงประกาศมา
ให้ ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ นายประสงค์
อุไรวรรณ์ นายอาเภอเมือ งอุ ตรดิต ถ์ ปฏิ บั ติ ราชการแทนผู้ ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ์
ประกาศสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 ครั้งที่ 1
ตามทีอ่ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน
2560 เป็นต้นไป มีกาหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 23 จึงขอ
นัดประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2560
ครั้งที่ 1 ในพฤหั ส บดี ที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลงิ้วงาม ตั้งแต่เวลา ๐๙.30 น. เป็นต้นไป โดยมีข้อกาหนดดังนี้
1. ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่นให้แต่งเครื่องแบบสีกากี
ประพฤติตนเรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดให้
2. ห้ามผู้ใดใช้ถ้อยคาไม่สุภาพ กล่าวคาหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
3. ห้ามผู้ใดแสดงกิริยาอันน่ารังเกียจ
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4. ห้ามผู้ใดก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทาเสื่อมเสียเกียรติของ
ที่ ป ระชุ ม หรื อ จงใจกระท าการใดๆเป็ น อั น รบกวนกิ จ การของที่
ประชุม
5. ห้ามผู้ใดพกอาวุธเข้ามาในที่ประชุม
6. ห้ามผู้ใดขัดคาสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕60
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม ประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตาบลงิ้ว งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2560วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

การพิจารณารับรองรายงานการประชุมประชุมสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2560 วันพฤหัสบดีที่ 23
สิงหาคม พ.ศ. 2560 เชิญเลขานุการสภาฯอ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ให้ทปี่ ระชุมพิจารณารับรองการประชุมฯ

นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

ได้อ่านบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ.2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ไปพร้อมกับสมาชิกสภาฯกันจนครบทุกหน้า

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

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

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ผมขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ.2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หากรับรองโปรดยกมือ
ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)

ที่ประชุม

มีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ. 2560วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จานวน 11
เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)
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นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ รับรองบันทึกการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ. 2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จานวน 11 เสียง
ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม (ถ้ามี)
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
2560 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560(สานักปลัด)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ต่อไประเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2560 (สานักปลัด) ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงรายละเอียดต่อสภา
เทศบาลตาบลงิ้วงาม ขอเชิญ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรี)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
ต่อไปเป็นข้อ 5.1 พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2560 (สานักปลัด) เพื่อให้ที่ประชุมเข้าใจได้ง่าย ผม ขออนุญาตชี้แจง
รายละเอียด ที่ละข้อ ดังนี้ครับ ครับ
เรื่องเดิม
1. ตามที่ สภาเทศบาลต าบลงิ้ ว งาม มี ม ติ เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณ รายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 (ส านั ก ปลั ด )
ให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณไว้ใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุ น หมวดค่ าครุภั ณฑ์ ประเภทครุ ภั ณฑ์ โรงงาน จั ดซื้ อเลื่ อยโซ่ ยนต์ จ านวน
1 เครื่อง ตั้งไว้ 12,000.- บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
โดยเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะสังเขปดังนี้
1. เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว
2. ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ขนาด 3 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 50.2 ซีซี
4. ขนาดโซ่ 3/8 นิ้ว “PMMC3
5. แผ่นบังโซ่ 30 to 45 CM (12”to 18”
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6. ระบบสตาร์ท เชือกดึงสตาร์ท
ในคราวประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่
23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นั้น
ข้อเท็จจริง
เนื่องจากคุณลักษณะของเลื่อยโซ่ยนต์ ที่กาหนดนั้นเป็นการระบุ
คุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเกินไป ทาให้ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักปลัด จึงขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงคุณลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์ ดังนี้
ข้อความเดิ ม เพื่ อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ เลื่ อยโซ่ยนต์ จานวน 1 เครื่อง คุณลั กษณะ
สังเขป
1. เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว
2. ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ขนาด 3 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 50.2 ซีซี
4. ขนาดโซ่ 3/8 นิ้ว “PMMC3
5. แผ่นบังโซ่ 30 to 45 CM (12”to 18”
6. ระบบสตาร์ท เชือกดึงสตาร์ท
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกาหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับปัจจุบัน
ข้อความใหม่ เพื่อจัดซื้อ เลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะสังเขป
1. เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
2. ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ขนาด ไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
3. ขนาดบาร์ยาวไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว
4. อุ ปกรณ์ มาตรฐานประกอบด้ วย ตั วเครื่ อง , โซ่ , แผ่ นบั งคั บโซ่ ,
ชุดเครื่องมือ และคู่มือการใช้งาน
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกาหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับปัจจุบัน
ข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติ ของสภา
ท้องถิ่น
ข้ อ พิ จ ารณ า โปรดพิ จ ารณาเสนอ สภาเทศบาลต าบลงิ้ ว งาม อนุ มั ติ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าว
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอบคุณท่านนายกสยาม แตงเอี่ยม ที่ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ
ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ
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ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะซักถามผมขอมติที่ประชุม พิจารณา
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
สานักปลัด หากอนุมัติโปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 สานักปลัด เห็นชอบ 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 สานักปลัด เห็นชอบ 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ต่อไป เป็นข้อ 2 ของระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 (สานักปลัด) ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจง
รายละเอียดต่อสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม ขอเชิญ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรี)

ต่อไปเป็นพิจารณา ข้อ 2 ของระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 (สานักปลัด) เพื่อให้ที่ประชุมเข้าใจได้ง่าย
ผม ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด ที่ละข้อ ดังนี้ครับ ครับ
2. ตามที่ ส านั ก ปลั ด ได้ โอนงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 (ตั้ งรายการใหม่ ) แผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป งานบริหารทั่ วไป
งบลงทุ น หมวดค่ าครุ ภั ณฑ์ ครุ ภั ณฑ์ โรงงาน เพื่ อ จั ด ซื้ อ เลื่ อ ยโซ่ ย นต์ จ านวน
1 เครื่อง ประเภท ตั้งไว้ 12,000.- บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-) นั้น
ข้อเท็จจริง
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ย การรั บ เงิ น การเบิ ก เงิ น
การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 59 วรรค แรก ในกรณีที่
มีรายจ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง ยังมิได้ก่อหนีผูกพันแต่มีความ
จาเป็ น จะต้องใช้จ่ายเงิน นั้นต่อไปอีก ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
ดังนั้น สานักปลัด จึงขออนุมัติกันเงินรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 1 เครื่อง
ประเภท ตั้งไว้ 12,000.- บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-) คุณลักษณะสังเขป
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1. เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
2. ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ขนาด ไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
3. ขนาดบาร์ยาวไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว
4. อุ ป กรณ์ ม าตรฐานประกอบด้ ว ย ตั ว เครื่อ ง , โซ่ , แผ่ น บั งคั บ โซ่ ,
ชุดเครื่องมือ และคู่มือการใช้งาน
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกาหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับปัจจุบัน
ข้อพิจารณา/เสนอแนะ
เห็นควรเสนอสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม อนุมัติกันเงินรายจ่ายกรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน รายการดังกล่าวเพื่อเป็นรายจ่ายค้างจ่ายต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตินาเสนอให้สภาฯ เห็นชอบต่อไป ขอบคุณ ครับ
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอบคุณท่านนายกสยาม แตงเอี่ยม ที่ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ
ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะซักถามผมขอมติที่ประชุม พิจารณา
ขออนุมัตขิ ออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 (สานักปลัด)
หากอนุมัติโปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2560 (สานักปลัด) เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2560 (สานักปลัด) เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง
1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

5.2 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(กองคลัง)
ต่อไประเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2560 (กองคลัง) ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจง รายละเอียด ต่อสภาเทศบาล
ตาบลงิ้วงาม ขอเชิญ ครับ
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นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรี)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
ต่อไปเป็นข้อ 5.2 พิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
2560 (กองคลัง) เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา
ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดดังนี้ ครับ
ด้ ว ยกองคลั ง เทศบาลต าบลงิ้ ว งาม มี ค วามประสงค์ อ นุ มั ติ กั น เงิ น
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 ไว้เป็นรายจ่ายค้างจ่าย เพื่อเบิกในปีงบประมาณ
2561 ในกรณีที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปั จจุบัน) หมวด 5
การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันมีความจาเป็นจะต้องการใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
เทศบาลตาบลงิ้วงามมีความจาเป็นจะขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันตามแผนงานและโครงการดังต่อไปนี้
1.แผนงานเคหะและชุมชน งานฟ้าและถนน
รวม 1 โครงการ เป็นเงิน 52,000 บาท ประกอบด้วย
1.1 โครงการ วางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก คศล.บริเวณหน้าวัดใหม่
ช่องลม-แม่น้าน่าน หมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลงิ้วงาม
กาหนด)
2.แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
รวม 1 โครงการ เป็นเงิน 787,000 บาท ประกอบด้วย
2.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400
ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิล้ แคบ (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณในปีปัจจุบัน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและนาเสนอสภาเพื่อพิจารณาให้การ
อนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณกั น ไว้ เป็ น รายจ่ า ยค้ า งจ่ า ยในปี ง บประมาณต่ อ ไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การ
เก็บ รั กษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ต่อไป

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอบคุณท่านนายก ที่ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ
ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะซักถามผมขอมติที่ประชุม พิจารณา
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2560 (กองคลัง) หากอนุมัติโปรด
ยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)
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ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
2560 (กองคลัง) เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง
1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
2560 เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ
5.3 ขออนุญาตก่อสร้างคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.15+600
ถึง กม.16+700 ผ่านเขตพื้นที่สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.)
หมู่ที่ 16 ตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ต่อไประเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณาขออนุญาตก่อสร้างคลองส่งน้า
สายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.15+600 ถึง กม.16+700 ผ่านเขตพื้นที่สานักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) หมู่ที่ 16 ตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญ นายอนงค์ มังคละ นายช่างโยธาอาวุโส สานักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ชี้แจงรายละเอียด ครับ

นายอนงค์ มังคละ
(นายช่างโยธาอาวุโส)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้ว งามที่ เคารพ กระผม นายอนงค์ มั งคละ นายช่ างโยธาอาวุโส ส านั ก งาน
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ตามระเบียบวาระ
การประชุม ที่ 5.3 พิ จ ารณาขออนุ ญ าตก่ อสร้างคลองส่ งน้ าสายใหญ่ ฝั่ งขวา
ช่วง กม.15+600 ถึง กม.16+700 ผ่านเขตพื้นที่สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตร (ส.ป.ก.) หมู่ ที่ 16 ต าบลงิ้ ว งาม อ าเภอเมื อ งอุ ต รดิ ต ถ์ จั ง หวั ด
อุตรดิตถ์ ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดดังนี้
เมื่ อ วัน อั งคารที่ 22 สิ งหาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายอนงค์
มังคละ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ที่ 2 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4
และนายนรินทร์ ชายแก้ว นายช่างโยธาปฏิบัติงาน พร้อมด้ วยเจ้าหน้าที่ฝ่ าย
ก่ อ สร้ างที่ 2 โครงการเขื่ อ นทดน้ าผาจุ ก ได้ ป ระชุ ม ชี้ แ จงเวที ป ระชาคมการ
ก่อสร้างเขื่อนทดน้าผาจุกงานก่อสร้างคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคาร
ประกอบส่วนที่ 1 ในพื้นที่ ส.ป.ก.ตาบลงิ้วงาม พร้อมแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ ที่ได้รับ และผลกระทบของโครงการฯร่วมกับนายล าดวน วงษ์ห ล้ า
ผู้ใหญ่บ้ านหมู่ที่ 16 และราษฎรตาบลงิ้วงาม ณ ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 16
ตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
มติที่ประชุม
1.ผู้นาท้องถิ่นและราษฎร หมู่ที่ 16 ตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ยินยอมให้สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ก่อสร้าง
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คลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวาในพื้นที่ ส.ป.ก.ตาบลงิ้วงามช่วง กม.15+600 ถึง
กม.16+700 ผ่านพื้นที่ (ส.ป.ก.) โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณที่มีทิวทัศน์
สวยงามอันควรรักษาไว้และไม่มีปัญหากระทบที่สาคัญต่อความเป็นอยู่ของ
ราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.ผู้นาท้องถิ่นและราษฎรขอจุดจ่ายน้าและสะพานรถยนต์ข้ามครองส่ง
น้า ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 และเข้าดาเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อน
(จากเอกสารที่แนบมาด้วย)
ดังนั้น จึงขอความกรุณาที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามแห่งนี้อนุญาตให้
ก่อสร้างคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.15+600 ถึง กม.16+700 ผ่านเขต
พื้นที่สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) หมู่ที่ 16 ตาบลงิ้วงาม อาเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อแนบเป็นเอกสารประกอบการก่อสร้างคลองส่งน้า
สายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.15+600 ถึง กม.16+700 ตามระเบียบการเข้าพื้นที่การ
ก่อสร้างต่อไป และขอให้ทางเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป ผมขอ
อนุญาตชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอบคุณท่านอนงค์ มังคละ ที่ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ
ขอเชิญท่านธีรวุฒิ สมปัญญา นิติกรชานาญการ ส.ป.ก.อุตรดิตถ์ ครับ

นายธีรวุฒิ สมปัญญา
(นิติกรชานาญการ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผมนายธีรวุฒิ สมปัญญา ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมาย ส.ป.ก.
อุตรดิตถ์ ผมขอชี้แจงในส่วนการขออนุญาตใช้พื้นที่ ส.ป.ก.ที่มีความทับซ้อนใน
ส่วนพื้นที่ของตาบลงิ้วงาม ในเมื่อกรมชลประทานมีความประสงค์จะใช้พื้นที่
ส.ป.ก.เพื่อดาเนินการก่อสร้างคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา ในระเบียบของ ส.ป.ก.
บอกว่าการจะใช้ต้องผ่านความเห็นของชุมชนท้องถิ่นว่ากิจการที่ทาลงไปไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน
แนวปฏิบัติ
ผู้ขอใช้ทาการประชุม จากเจ้าของพื้นที่คือประชาชน หมู่ที่ 16 ตาบล
งิ้วงามก่อน เบื้องต้นทางชุมชนเห็นด้วยในการขอใช้โครงการแลผู้ได้รับผลกระทบ
จะต้องสละสิทธิพื้นที่ ส.ป.ก.4-01 ให้ทาง ส.ป.ก.อุตรดิตถ์ ก่อนเพื่อให้หน่วยงาน
มาขอใช้ และในส่ วนพื้น ที่ที่ยังไม่ได้รับ การจัดแบ่งผู้ ถือครองต้องสละสิท ธ์ผู้ ถือ
ครองกั บ ทาง ส.ป.ก. ด้ ว ยเหมื อ นกั น ที่ ท าง ส.ป.ก. ท าอย่ า งนี้ เพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลกระทบที่จะเกิดกับทางเกษตรกร ส่วนค่าสิทธิ์ที่เสียไปทางผู้ขอใช้ ต้องไปตกลง
กั บ ทางเกษตรผู้ เสี ย สิ ท ธิ์ เอง ทาง ส.ป.ก.เห็ น ว่ า สิ่ ง นี้ เป็ น ประโยชน์ กั บ ทาง
เกษตรกรจานวนมาก จึงมี ความเห็ น ว่าต้อ งน าปรึก ษากับ ทางเทศบาลต าบล
งิ้ ว งามช่ ว ยกลั่ น กรองด้ ว ยกั น เพราะเป็ น เจ้ า ของพื้ น ที่ แ ละเพื่ อ จะไม่ ให้ เกิ ด
ผลกระทบในการเข้า ก่อสร้างคลองส่ งน้าสายใหญ่ ฝั่ งขวาของกรมชลประทาน
ครับทาง ส.ป.ก.อุตรดิตถ์ ขอชี้แจงในส่วนของ ส.ป.ก.เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณ
ครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอบคุณท่านธีรวุฒิ สมปัญญา ที่ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ
ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย เชิญท่านเศกสรร ครับ

11
นายเศกสรร ทองไทย
(รองประธานสภาฯ )

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )
นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )
นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรี)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )
นายสุทิน ฟักสด
(ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผมนายเศกสรร ทองไทย รองประธานสภาฯ ในส่วนการเข้า
ร่วมประชุมกับหมู่ที่ 16 ในส่วนของประชาชนในพื้นที่ยินดีและไม่มีปัญหาใน
การที่จะเข้าก่อสร้างคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา ครับขอชี้แจงเพิ่มเติมเพียงเท่านี้
ครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านเลขาสภาฯ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายมาโนชญ์ ฟู เหล็ ก เลขานุ การสภาฯ ในส่ วนของ
สาธารณะนั้นในการดาเนินโครงการนั้นบางพื้นที่จะมีน้าท้วมขังไม่สามารถระบาย
ออกทางใดได้ทาให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ติดกับการก่อสร้างได้รับความเดือดร้อนและ
มีชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนหลายหลายอยากให้ทางกรมชลประทานได้ช่วยดูแล
ตรงส่วนนี้ด้วยหรือว่าจะมีท่อมาวางเพื่อช่วยในการระบายน้าได้บ้างในส่วนนี้มี
ผลกระทบกับเกษตรกรมากครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านนายก ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงามขอ
เสริมทางท่านเลขานุการสภาฯ อยากให้ทางกรมชลประทานได้ประสานกับทาง
ผู้รับเหมาว่าจะมีแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างไรบ้างเพราะทางเทศบาลจะใกล้ชิด
กับประชาชนและมีผู้ที่เข้ามาปรึกษาเรื่องน้าท้วมขัง ไม่มีที่ระบายน้าขอฝากกรม
ชลประทานด้วยครับ
ขอเชิญท่านสุทิน ฟักสด ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ ผม นายนายสุทิน ฟักสด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
ผมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหลายรายผมขอนาเสนอข้อมูลเดิมในครั้งแรก
ที่กรมชลประทานมาประชุมในเขตตาบลงิ้วงามครั้งแรกที่วัดเขาแก้วรูปแบบแผน
ฝังเดิมจะมีคลองส่งน้าเป็นคลองใหญ่และถนน ในส่วนของถนนจะมีร่องระบายน้า
ให้ กรณีทมี่ ีร่องระบายน้าให้คงจะไม่เกิดปัญหาเพราะว่าพื้นที่ตาบลงิ้วงาม
ส่วนมากเป็นท้องกระทะจะมีน้าท้วมทุกปี เมื่อมีการเข้าก่อสร้างคลองส่งน้าเริ่มทา
ให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเพิ่มมากขึ้นอยากให้ทางกรมชลประทานช่วยดู
แบบที่ว่ามีร่องระบายน้า ถนน ทางกลับรถ ตามที่ท่านเสนอกับประชาชนตาบล
งิ้วงามครั้งแรกหรือไม่และอยากให้ทางชลประทานลงพื้นที่จริงเพื่อที่จะได้รู้ถึง
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ปัญหาที่ทางเกษตรกรได้รับในตอนนี้และหาทางช่วยเหลือทางเกษตรกรที่ความ
เดือดร้อนต่อไปครับ ขอบคุณครับ
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )
นายอักษร แก้วเกตุ
(รองนายกเทศมนตรี)

ครับ เชิญท่านอักษร แก้วเกตุ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายอักษร แก้วเกตุ รองนายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงามผม
ได้เข้าประชุมกับทางชลประทานเกี่ยวกับผลกระทบในการดาเนินการก่อสร้างตรง
นี้เป็นปัญหาใหญ่ฝากทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่เข้าประชุมในที่นี้ด้วย คลอง
ที่กาลังขุดอยู่ที่ หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 15 ทางโครงการบอกว่าจะสร้างท่อลอดให้
ทางประธานยืนยันว่าจะมีท่อลอดให้แต่ในขณะนี้เกษตรกรสิบกว่ารายเกิดความ
เดือดร้อนที่คลองขวางอยู่ พายุมาน้าท้วม สอบถามชาวบ้านเกิดจากสาเหตุอะไร
เกิดจากคลองชลประทานขวางทางน้าข้าวก็ไม่ขึ้น และส่งผลกระทบกับเทศบาลที่
ต้องจ่ ายค่าชดเชยให้ กับทางเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนไม่เพียงพอกับ ที่
ลงทุนไป ขอฝากทางชลประทานช่วยศึกษาถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรด้วย
ส่วนเรื่องที่จะให้ทางเทศบาลไปชี้แจงต่อประชาชนที่ยังไม่ได้รับเงินจะขอขุดคลอง
ก่อนตรงนี้ผมไม่รับครับ ตรงนี้ท่านต้องทาการชี้แจงกับประชาชนเองเพราะคนที่
ได้รับเขาได้รับไปนานแล้วตรงนี้ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )
นายอนงค์ มังคละ
(นายช่างโยธาอาวุโส)

ครับ เชิญท่านอนงค์ มังคละ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้ว งามที่ เคารพ กระผม นายอนงค์ มั งคละ นายช่ างโยธาอาวุโส ส านั ก งาน
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ในประเด็นเรื่องกีด
ขวางทางน้าขณะนี้คลองชลประทาน กว้าง 110 เมตร จะมีร่องน้าและสิ่งต่างๆ
ทางประชาชนร้องขอว่าเสียพื้นที่เยอะจึงลดเหลือ 60 เมตร ในส่วนของครอง
ระบายน้ าที่ จ ะรั บ ห้ ว ยไผ่ ต รงนี้ มี ในแบบชั ด เจนครั บ คงระบายน้ าได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เรื่องที่สองตัวคลองที่ขวางทางน้าเนื่องเราแก้ไขแบบตัวคันดินทาให้
การทาแบบรางระบายน้าจะช้าไปด้วย ส่วนเรื่องที่สามการจ่ายค่าที่ดินของตาบล
งิ้วงามที่ได้รับอนุมัติแล้วน่าจะได้รับเร็วที่สุดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในส่วนของ
ชลประทานจึ งขอความอนุ เคราะห์ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตาบลงิ้ว งามแห่ งนี้
อนุ ญ าตให้ ก่ อ สร้ า งคลองส่ ง น้ าสายใหญ่ ฝั่ ง ขวา ช่ ว ง กม.15+600 ถึ ง
กม.16+700 ผ่ า นเขตพื้ น ที่ ส านั ก งานปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตร (ส.ป.ก.)
หมู่ที่ 16 ตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครับ ขอบคุณครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
ที่ประชุม

มีท่านใดประสงค์จะซักถามอีกหรือไม่ ครับ
-ไมมี-
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นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะซักถามผมขอมติที่ประชุม พิจารณา
อนุญาตให้ก่อสร้างคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.15+600 ถึง กม.16+700
ผ่านเขตพื้นที่สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) หมู่ที่ 16 ตาบลงิ้วงาม
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ หากอนุญาตโปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุญาตให้ก่อสร้างคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา
ช่วง กม.15+600 ถึง กม.16+700 ผ่านเขตพื้นที่สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตร (ส.ป.ก.) หมู่ที่ 16 ตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติทปี่ ระชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุญาตให้ก่อสร้างคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา
ช่วง กม.15+600 ถึง กม.16+700 ผ่านเขตพื้นที่สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตร (ส.ป.ก.) หมู่ที่ 16 ตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

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

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรี)

เชิญท่านครับ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
ในส่วนของคณะผู้บริหารมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 60
นายอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ได้เชิญผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนการคลังเข้าร่วม
ประชุมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชน งานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่วัดคลอง
โพธิ์ เนื่องจากอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ไม่มีงบประมาณที่จะจัดทาซุ้มประตู เมรุจา
รองฯ และทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่สามารถเบิกจ่ายในโครงการใดได้
จึงมีมติในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 17 แห่ง ว่าให้แต่ละท้องถิ่นสมทบ
มาท้องถิ่นละ 10,000 บาท ในส่วนของเทศบาลตาบลงิ้วงามจะเก็บจากคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกและข้าราชการของเทศบาลจนครบจานวนและส่งให้ทางอาเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ต่อไปครับ ผมขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
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นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายอาณัติ วงค์สถาน
(สมาชิกสภาเขต1 )

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายนิพล ขาจุ้ย
(สมาชิกสภาเขต2 )

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรี)

เชิญท่านอาณัติ ครับ
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนาย
อาณัติ วงค์สถาน สมาชิกสภาเขต 1 ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้คณะผู้บริหารทราบ
ดังนี้
1.เรื่องแรกได้รับร้องเรียนถนนลูกรังหลังซอย 191 ถนนพังอยากให้
ช่างไปตรวจสอบ ถนนเส้นนี้น่าจะยังอยู่ในประกันนะครับ
2.ฝายหมู่ที่ 1 หัวฝายที่จะเอาลูกรังไปถมหัวฝายก็ยังอยู่ในประกัน
เหมือนกัน นะครับยังไม่ได้ดาเนินการให้
3.เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน ที่ผ่านมาฝนตกหนักได้รับร้องเรียนกับ
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 1 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านละราษฎรอีกสี่ห้าหลังบริเวณหน้าวัดศรี
ธารามมีน้าท่วมขังไม่มีที่ระบายและได้ไปประสานกับช่างของโครงการก่อสร้าง
ทางลอดฯทางโครงการจะวางท่อระบายน้าเสร็จภายในสองเดือนนี้ทางโครงการ
จะทาบ่อพักไว้ให้ทางเทศบาลเตรียมท่อไปเชื่อมกับบ่อพักได้เลยจะช่วยแก้ปัญหา
น้าท้วมได้ฝากทางผู้บริหารด้วย ครับ
4.เกี่ยวกับงานต่างๆของเทศบาลบางงานอยากจะให้คณะผู้บริหารแจ้ง
ให้สมาชิกฯทราบด้วยเพื่อจะได้ไปเป็นทีม เช่น การปล่อยปลา การมอบรถเข็นฯ
อยากให้ทางคณะผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ
5.ขอชื่นชมคณะผู้บริหารที่บริหารจัดการถังขยะได้เป็นอย่างดีครับ
ขอบคุณครับ
เชิญท่านนิพล ขาจุ้ย ครับ
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายนิพล ขาจุ้ย สมาชิกสภาเขต 2 ผมอยากสอบถามเรื่องถนนลูกรังเขต 2
ที่สร้างใหม่เมื่อฝนตกถนนเกิดความชารุดหลายเส้นอยากให้ทางคณะผู้บริหารส่ง
ช่างสารวจความเสียหายและซ่อมแซมให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
มีใครติดใจสงสัยและจะซักถามอีกไหมครับถ้าไม่มี เชิญท่านนายก ครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม ผม
ขอชี้แจงรายละเอียดของท่านสมาชิกฯ ที่นาเสนอต่อที่สภาฯ เรื่องแรกเรื่องลูกรัง
ทั้งสองเขตที่ชารุดผมจะประสานกับทางช่างของเทศบาลให้ออกไปสารวจความ
เสียหายและดาเนินการซ่อมแซมต่อไปนะครับ ในส่วนน้าขังที่บริเวณหน้าวัดศรี
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ธารามฝากทางท่าน สท.ให้ทางหมู่บ้านบรรจุลงในแผนหมูบ้านให้ด้วยน่าจะเป็น
รางระบายน้า ในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลผมจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ
ประสานท่านอีกครั้งเพื่อที่จะได้ร่วมกิจกรรมกันเป็นทีม ส่วนเรื่องถังขยะทาง
คณะผู้บริหารตอนนี้ได้สั่งสารองไว้ 100 ถัง และปีงบประมาณถัดไปจะตั้งไว้อีก
เพื่อจะได้นาไปเปลี่ยนถังที่ชารุดและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ต่อไปครับ ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี่ครับ
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )
นายอักษร แก้วเกตุ
(รองนายกเทศมนตรี)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ครับ เชิญท่านอักษร แก้วเกตุ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายอักษร แก้วเกตุ รองนายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
ผมขออนุญาตเสริมในส่วนของท่านนายกที่ท่านอาณัติได้ให้ข้อเสนอในเรื่องการ
ทากิจกรรมต่างๆของเทศบาลในเรื่องของการปล่อยปลานั้นทางกรมประมงได้ให้
ไปเอาพันธุ์ปลามาปล่อยด่วน ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ได้รับแจ้งจากทางกรม
ประมงต้องรีบไปรับพันธุ์ปลามาปล่อยตอนนั้นเลยจึงไม่ได้ประสานไปยังเพราะ
สมาชิก ส่วนเรื่องของรถเข็นของผู้พิการเป็นเรื่องด่วนเหมือนกันครับทางท่าน
เฉลิมฤทธิ์ได้รับการประสานจากจังหวัดว่ามีรถเหลืออีกหนึ่งคันถ้าต้องการให้เข้า
ไปรับได้เลย ทางท่านเฉลิมฤทธิ์ได้ไปรับและนาไปให้ทางราษฎรหมู่ที่ 1 คือท่าน
มนัส มีศิริพันธ์ จึงไม่ได้ประสานทางสมาชิกทราบเพราะเป็นเรื่องจาเป็นเร่งด่วน
จริงครับ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
ครับ เชิญท่านทวีป คลังกรณ์ ครับ

นายทวีป คลังกรณ์
(รองนายกเทศมนตรี)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายทวีป คลังกรณ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม ผม
มีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์กับสมาชิกทั้ง 2 เขตได้รับทราบเนื่องจากผมได้รับ
มอบหมายจากท่านนายกให้เข้าร่วมประชุมแทนที่ ธ.ก.ส.มีข้อสรุปดังนี้ครับ ใน
วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น.-12.00 น.ที่วัดปากฝาง ทาง ธ.ก.ส.
จะมาแจกบัตรผู้มีรายได้น้อย ของหมู่ที่ 7,8,9,10,12 และหมู่ที่ 14 ส่วนเวลา
13.00 น.-16.00 น.ที่วัดเขาแก้ว ทาง ธ.ก.ส.จะมาแจกบัตรผู้มีรายได้น้อย ของ
หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,11,13,15, และหมู่ที่ 16 ฝากท่านสมาชิกที่จะให้บริการ
แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ทราบไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ในส่วนของผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องขอความอนุเคราะห์
อาหารเพื่อร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ครูเกษียณราชการของโรงเรียนชุมชนเมือง
ปากฝางจานวน 3 ท่าน 1.ครูน้าทิพย์ มโหรา 2.ครูองุ่น นิเทศสุทธิ และ3.ครู
เกษรเพชร ผาปาน วันที่ 26 กันยายน 60 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ
หอประชุมโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง หากท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกท่านใด
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ว่างจากกิจการงานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ ณ ที่จัดงานครับ ครับผมมีเรื่อง
ประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ครับ มีท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนออีกหรือไม่ ครับ
ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ถ้าไม่มผี ู้ใดเสนออีก ผมขอบคุณท่านนายกฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุ ม ผมขอปิ ด การประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ งที่ 2 ประจ าปี
พ.ศ. 2560

ปิดประชุมเวลา

12.05 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม ได้ตรวจสอบรายงายการประชุมแล้ว
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายนิพล ขาจุ้ย)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม เขต 2
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายอนันต์ หิรัญสวรรค์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม เขต 1
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายสุดใจ อินทร์ศิริ)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม เขต 2
กรรมการ/เลขานุการ ตรวจรายงานการประชุม

17
สภาเทศบาลตาบลงิ้ว งาม มี ม ติรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบลงิ้ว งาม สมั ย วิ ส ามัญ สมั ย ที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560 วันที่ 21 เดือน กันยายน ๒๕60 ประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม สมัย.................... สมัยที่...........
ครั้งที่ ................ ประจาปี 2560 ในวันที่ .....................เดือน ............................... พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)
(นายทองเดือน เกตุเอี่ยม)
ประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม

