บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560
วันอังคาร ที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
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เริ่มเวลาประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ครับ ขอสวัสดีครับท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้เป็นระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 3
ครั้ งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 ซึ่ งตรงกั บ วั น อั งคารที่ 31 ตุ ล าคม 2560
/ลำดับต่อไป….

2
ล าดั บ ต่ อไปผมขอเข้าสู่ ระเบี ยบวาระการประชุม เรื่องประกาศอาเภอเมือ ง
อุตรดิตถ์
เรื่ อ ง เรีย กประชุ ม สภาเทศบาลต าบลงิ้ว งาม สมั ย วิส ามั ญ สมั ย ที่ 3
ประจาปี ๒๕๖๐ ด้วยเทศบาลตาบลงิ้วงาม ขออนุมัติเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลงิ้วงาม สมัยวิส ามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม
2560 เป็นต้นไป มีกาหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพื่อ พิจารณารายงานติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) และเรื่อ งอื่ น ๆ อาศั ย
อานาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2๔๙๖ (และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.255๒) ประกอบกับคาสั่งจังหวัดอุตรดิต ถ์
ที่ ๓ ๓ ๐ ๓ /๒ ๕ ๕ ๙ ล ง วั น ที่ ๗ พ ฤ ศ จิ ก า ย น ๒ ๕ ๕ ๙ ข้ อ ๓ .๒ .๕
จึ ง ประกาศเรี ย กประชุ ม สภาเทศบาลต าบลงิ้ ว งาม สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 3
ประจาปี ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลงิ้วงาม มีกาหนดไม่เกิน ๑๕ วัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ
ณ วัน ที่ 10 เดือนตุล าคม ๒๕๖๐ นายประสงค์ อุไรวรรณ์ นายอาเภอเมือง
อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 ครั้งที่ 1
ตามทีอ่ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม
2560 เป็นต้นไป มีกาหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 23 จึงขอ
นัดประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2560
ครั้งที่ 1 ในอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงาม ตั้งแต่เวลา ๐๙.30 น. เป็นต้นไป โดยมีข้อกาหนดดังนี้
1. ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่นให้แต่งเครื่องแบบสีกากี
ประพฤติตนเรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดให้
2. ห้ามผู้ใดใช้ถ้อยคาไม่สุภาพ กล่าวคาหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
3. ห้ามผู้ใดแสดงกิริยาอันน่ารังเกียจ
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 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕60
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม ประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
/ระเบียบวำระที่ 1.....
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ระเบียบวาระที่ ๑
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ในการประชุ ม ครั้งนี้ ไม่ มี เลขานุ ก ารสภาฯเนื่ อ งจากนายมาโนชญ์
ฟูเหล็ก เลขานุการสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม ลากิจ เพื่อให้การประชุมสภา
เทศบาลตาบลงิ้วงามดาเนินการไปอย่างถูกต้อง จึงจาเป็นต้องเลือกเลขานุการ
สภาชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่น
ครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการ หรือพนั กงานของ อปท.นั้ นคนหนึ่ งปฏิบั ติ ห น้ าที่เลขานุ การสภา
ท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นาข้อความข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖
วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลมเว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทาด้วยวิธียก
มือ ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ การประชุม สภาเทศบาลต าบลงิ้ว งาม ด าเนิ น การไปอย่ าง
ถูกต้องผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม เสนอชื่อผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม ในการประชุมครั้งนี้เป็นการชั่วคราว และ
พร้อมทั้งผู้รับรองสองท่าน ขอเชิญ ครับ

นายอนันต์ หิรัญสวรรค์
(สมาชิกสภาเขต 1 )

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอนันต์
หิ รั ญ สวรรค์ สมาชิ ก สภาเขต ๑ ผมขอเสนอนายพลกฤติ พั ต รปาล เป็ น
เลขานุการในการประชุมครั้งนี้เป็นการชั่วคราว ครับ ขอบคุณครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอผู้รับรองครับ

นายบารุง ศรีจันทร์
(สมาชิกสภาเขต1)

ผมนายบารุง ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ขอรับรองครับ

นายประทวน พรมเพ็ชร
(สมาชิกสภาเขต1)

ผมนายประทวน พรมเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ขอรับรองครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

มีใครจะเสนอท่านอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ถ้าไม่มีท่านใดเสนอรายชื่อ อีกผมขอมติทปี่ ระชุมเห็นชอบให้นายพลกฤติ
พัตรปาล เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้เป็นการชั่วคราว หากเห็นชอบโปรด
ยกมือ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)
/มติที่ประชุม.....
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มติที่ประชุม

เห็ น ชอบเป็ น เอกฉั น ท์ ใ ห้ น ายพลกฤติ พั ต รปาล เป็ น เลขานุ ก ารในการ
ประชุมครั้งนี้เป็นการชั่วคราว จานวน 11 เสียง (ยกเว้นประธานสภา ทต.
งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ เห็ นชอบเป็นเอกฉันท์ให้นายพลกฤติ พัตรปาล เป็นเลขานุการในการ
ประชุม ครั้งนี้ เป็ น การชั่ วคราว จานวน 11 เสี ยง (ยกเว้น ประธานสภา ทต.
งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

การพิจารณารับรองรายงานการประชุมประชุมสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560 วันอังคารที่ 21
กันยายน พ.ศ. 2560 เชิญเลขานุการสภาฯอ่านรายงานผลการประชุมครั้งที่
แล้วให้ที่ ประชุมพิจารณารับรองการประชุมฯ

นายพลกฤติ พัตรปาล
(เลขานุการสภาฯ)

ได้อ่านบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2560 วันอังคารที่ 21 กันยายน 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 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.2560 วัน อังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 หากรับรองโปรดยกมือ
ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)
/ที่ประชุม….

5
ที่ประชุม

มีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2560วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 จานวน 11
เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ รับรองบันทึกการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.2560 วันอังคารที่ 21 กันยายน 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 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตาบล
งิ้วงาม ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม) ประจาปีงบประมาณ 2560)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ต่อไประเบียบวาระที่ 5.1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลงิ้วงาม ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม) ประจาปี
งบประมาณ 2560 ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงาม ขอเชิญ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม ต่อไป
เป็นข้อ 5.1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
งิ้วงาม ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม) ประจาปีงบประมาณ 2560 (ตามเอกสารแนบ
วาระ 5.1) เพื่อให้ที่ประชุมเข้าใจได้ง่าย ผม ขออนุญาตมอบ
- นายอักษร แก้วเกตุ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด ในส่วนที่
1 – 3 ตั้งแต่หน้าที่ 1 - 34
- นายทวีป คลังกรณ์ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด ในส่วนที่
3 – 6 ตั้งแต่หน้าที่ 34 - 69
- นายสุทิน ฟักสด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด ในส่วนที่
6 – 9 ตั้งแต่หน้าที่ 70 – 102 ขอเชิญ ครับ
/นำยอักษร....

นายอักษร แก้วเกตุ
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

6
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลงิ้วงามที่เคารพ กระผม นายอักษร แก้วเกตุ รองนายกเทศมนตรีตาบล
งิ้วงาม ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด 5.1 รายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลงิ้วงาม ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)
ประจาปีงบประมาณ 2560 ในส่วนที่ 1 – 3 ตั้งแต่หน้าที่ 1 - 34 (ตามเอกสาร
แนบวาระ 5.1) ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารไปพร้อมๆกัน ครับ

ที่ประชุม

ได้ร่วมกันพิจารณา รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลงิ้วงาม ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม) ประจาปีงบประมาณ
2560 ชี้แจงรายละเอียด ในส่วนที่ 1 – 3 ตั้งแต่หน้าที่ 1 - 34 ไปพร้อมๆกัน

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ลาดับต่อไปขอเชิญ รองทวีป คลังกรณ์ รายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลงิ้วงาม ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)
ประจาปี 2560 ตั้งแต่หน้าที่ 34 – 69 ขอเชิญ ครับ

นายทวีป คลังกรณ์
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลงิ้วงามที่เคารพ กระผม นายทวีป คลังกรณ์ รองนายกเทศมนตรีตาบล
งิ้วงาม ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด 5.1 รายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลงิ้วงาม ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)
ประจาปีงบประมาณ 2560 ในส่วนที่ 3 – 6 ตั้งแต่หน้าที่ 34 – 69
(ตามเอกสารแนบวาระ 5.1) ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารไปพร้อมๆกัน ครับ

ที่ประชุม

ได้ร่วมกันพิจารณา รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลงิ้วงาม ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม) ประจาปีงบประมาณ
2560 ชี้แจงรายละเอียด ในส่วนที่ 3 – 6 ตั้งแต่หน้าที่ 34 – 69 ไปพร้อมๆกัน

นายองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ลาดับต่อไปขอเชิญ ท่านสุทิน ฟักสด รายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลงิ้วงาม ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)
ประจาปี 2560 ตั้งแต่หน้าที่ 70 – 102 ขอเชิญ ครับ

นายสุทิน ฟักสด
(ที่ปรึกษานายกฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสุทิน ฟักสด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด 5.1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลงิ้วงาม ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม) ประจาปี
งบประมาณ 2560 ในส่วนที่ 6 – 9 ตั้งแต่หน้าที่ 70 – 102 (ตามเอกสาร
แนบวาระ 5.1) ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารไปพร้อมๆกัน ครับ

ที่ประชุม

ได้ร่วมกันพิจารณา รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลงิ้วงาม ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม) ประจาปีงบประมาณ
2560 ชี้แจงรายละเอียด ในส่วนที่ 6 – 9 ตั้งแต่หน้าที่ 7 –102 ไปพร้อมๆกัน
/นำยสยำม...

7
นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

ในส่วนที่ 10 ตั้งแต่หน้า 103 – 124 ขอให้ที่ประชุมเปิดดู
เอกสารที่แจกให้ จะเป็นประมวลภาพผลการดาเนินงาน แต่ละโครงการที่
ดาเนินการในรอบ ปี 2560 ครับ ผมขอจบการรายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลงิ้วงาม ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)
ประจาปีงบประมาณ 2560 แต่เพียงเท่านี้ ครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ
ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถาม ขอเชิญครับ

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

ที่ประชุม

ไม่มี
เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะซักถามผมถือว่าที่ประชุม รับทราบ
การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลงิ้วงาม ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม) ประจาปีงบประมาณ 2560
รับทราบ
ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ ได้รับทราบ การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลงิ้วงาม ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม) ประจาปีงบประมาณ 2560
ครับ
รับทราบ
5.2 พิ จ ารณาคั ดเลือกคณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น (สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ต่อไประเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน
สามคน) เชิญท่านเลขาสภา ครับ

นายพลกฤติ พัตรปาล
(เลขานุการสภาฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายพลกฤติ พัตรปาล เลขานุการสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงาม ในส่วนของการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
/ข้อ 28.....

8
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน
สองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่
ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร
ผมขอชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ครับ
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ลาดับต่อไป เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๘ (1)ขอเชิญ
ท่ า นสมาชิ ก เทศบาลต าบลงิ้ ว งามเสนอรายชื่ อ เพื่ อ พิ จ ารณ าคั ด เลื อ ก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น (สมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน) ขอเชิญ เสนอชื่อคณะกรรมการท่านที่ 1
ครับ
/นำยนิพล….

9
นายนิพล ขาจุ้ย
(สมาชิกสภาเขต ๒)

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายนิพล
ขาจุ้ ย ผมขอเสนอท่ านอนั นต์ หิ รัญ สวรรค์ เป็น คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ท่านที่ 1 (สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกจานวนสามคน) ครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ผมขอผู้รับรอง ครับ

นายบารุง ศรีจันทร์
(สมาชิกสภาเขต 1)

ผมนายบารุง ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ขอรับรองครับ

นายประทวน พรมเพ็ชร
(สมาชิกสภาเขต 1)

ผมนายประทวน พรมเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ขอรับรองครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้นายอนันต์ หิรัญสวรรค์ สมาชิกสภา
เทศบาล ตาบลงิ้วงาม เขต 1 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาท้องถิ่น ท่ านที่ 1 (สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ส ภาท้ องถิ่นคัดเลื อ ก
จานวนสามคน) หากเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 11 คน)

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้นายอนันต์ หิรัญสวรรค์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม เขต 1
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 1
(สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน)
เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ
งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเทศบาลตาบลงิ้วงามเสนอรายชื่อเพื่อ
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ส ภาท้องถิ่นคัดเลื อกจานวนสามคน) ขอเชิญ เสนอชื่อ
คณะกรรมการท่านที่ 2 ครับ

นายประทวน พรมเพ็ชร
(สมาชิกสภาเขต ๑)

เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายประทวน
พรมเพ็ชร ผมขอเสนอร้อยตรีสันติ ฟ้ากระจ่าง เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ท่านที่ 2 (สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกจานวนสามคน) ครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ผมขอผู้รับรอง ครับ
/นำงสำว......
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นางสาวพิมลพัชร บัวเชื้อ
(สมาชิกสภาเขต 2)

ดิฉันนางสาวพิมลพัชร บัวเชือ้ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ขอรับรองครับ

นายอาณัติ วงค์สถาน
(สมาชิกสภาเขต 1)

ผมนายอาณัติ วงค์สถาน สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ขอรับรองครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 11 คน)
เห็นชอบให้ร้อยตรีสันติ ฟ้ากระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม เขต 2
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 2
(สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน) เห็นชอบ 11
เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเทศบาลตาบลงิ้วงามเสนอรายชื่อเพื่อ
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ส ภาท้องถิ่นคัดเลื อกจานวนสามคน) ขอเชิญ เสนอชื่อ
คณะกรรมการท่านที่ 3 ครับ

นายอนันต์ หิรัญสวรรค์
(สมาชิกสภาเขต ๑)

เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายอนันต์
หิรัญสวรรค์ ผมขอเสนอท่านประทวน พรมเพ็ชร เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 3 (สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกจานวนสามคน) ครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ผมขอผู้รับรอง ครับ

นายสุดใจ อินทร์ศิริ
(สมาชิกสภาเขต 2 )

ผมนายสุดใจ อินทร์ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ขอรับรองครับ

นายสมศักดิ์ โมราลักษณ์
(สมาชิกสภาเขต 2)

ผมนายสมศักดิ์ โมราลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ขอรับรองครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ผมขอมติที่ประชุมครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 11 คน)
/มติทีประชุม.....
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มติที่ประชุม

เห็นชอบให้นายประทวน พรมเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม เขต 1
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 3
(สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน) เห็นชอบ 11
เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

มีท่านใดจะเสนอรายชื่ออื่นอีกไหมครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ถ้าไม่มีผมขอประกาศให้ทุก ท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา
เทศบาลตาบลงิ้วงาม ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบให้
1.นายอนันต์ หิรัญสวรรค์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม เขต 1
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 1
(สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน)
2.ร้อยตรีสันติ ฟ้ากระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม เขต 2
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 2
(สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน) และ
3.นายประทวน พรมเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม เขต 1
เป็ น คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ท่ า นที่ 3
(สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน) เห็นชอบ 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ในส่วนของผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้คณะผู้บริหารทราบในส่วนของคลองส่งน้าจาก
หน้าร้านอาหารลีซอในส่วนที่เทศบาลทาเป็นท่อฝังไว้ใต้ถนนเพื่อใช้ในการขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตรนั้นตอนนี้เกิดการชารุดบ้างบางส่วนรถยนต์ไม่สามารถใช้
สัญจรได้ผมขอฝากให้ทางคณะผู้บริหารส่งช่างเข้าไปสารวจเพื่อซ่อมแซมให้กับ
ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาด้วยครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วม
ประชุม มีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญ ครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

เชิญท่านนายกฯ ครับ

/นำยสยำม....

12
นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรี)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
ในส่วนของคณะผู้บริหารมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบดังนี้ครับเรื่องแรกงานตักบาตร
เทโวเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เงินจากสภาวัฒนธรรม 30,000 บาท เงินจาก
การทาบุญและในการใส่บาตรเป็นจานวนเงิน 38,449 บาท รวมรับ 68,449
บาท จ่าย 38,435 บาท เหลือจากการดาเนินโครงการ 31,014 บาท เงินที่
เหลือจากการดาเนินโครงการผมได้ปรึกษากับทางผู้บริหารแล้วเห็นว่าจะขอนา
เงินส่วนนี้สมทบเพื่อสร้างบ้านเทิดไท้ฯ โดยจะมีการประชุมสภาวัฒนธรรมว่าจะ
อนุมัตินาเงินส่วนนี้ออกมาใช้ในการก่อสร้างบ้านเทิดไท้ฯ ได้หรือไม่แล้วผมจะนา
ผลการประชุมแจ้งในที่ประชุมทราบต่อไป เรื่องที่สองเรื่องการก่อสร้างบ้านเทิด
ไท้ฯ ของนายเสด็จ มาเม้า หมู่ที่ 6 ซึ่งเป็นคนที่ไดรับคัดเลือกจากคณะ
กรรมการฯ ทางเทศบาลจะซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้ ส่วนค่าแรงนั้นทางเจ้าของบ้านซึ่ง
เป็นช่างอยู่แล้วจะช่วยบริหารจัดการในส่วนของค่าแรงนี้และมีกาหนดให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผมจะได้ทาหนังสือเชิญท่านผู้ว่ามาเป็น
ประธานในพิธีเปิดบ้านเทิดไท้ฯ ต่อไป เรื่องที่สามเรื่องถนนแอลฟัทส์ติก ผมได้
ทาการอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา รอเพียงการจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบด้วยวิธี e-bidding ที่กรมกาหนด มีถนนสองสาย สายแรกถนนแอลฟัทส์
ติกสายหมู่ที่ 6 – ร้องหมาผี งบประมาณ 2,070,000 บาท สายที่สองสาย
งิ้วงาม – ห้วยภูนก งบประมาณ 6,537,600 บาทและรถยนต์สี่ประตูของส่วน
การคลังด้วยหากดาเนินการในไตรมาตรแรกไม่ทันให้กันเงินไว้ดาเนินการในไตร
มาตรที่สองเพื่อดาเนินการต่อไป ทางคณะผู้บริหารมีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้
ครับ ขอบคุณครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายอาณัติ วงค์สถาน
(สมาชิกสภาเขต1 )

เชิญท่านอาณัติ ครับ
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนาย
อาณัติ วงค์สถาน สมาชิกสภาเขต 1 ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้คณะผู้บริหารทราบ
ดังนี้
1. เรื่องแรกได้รับร้องเรียนจากหมู่บ้านเอื้ออาทรว่ารถขยะของเทศบาล
ไม่ค่อยเข้าไปเก็บขยะครับ
2. เรื่องที่สองถนนลูกรังหลังซอย 191 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ถนนพัง
อยากให้ช่างไปตรวจสอบและให้ช่างติดต่อผู้รับเหมามาดาเนินการซ่อมแซมให้
เพราะ ถนนทั้งสองเส้นนี้น่าจะยังอยู่ในประกันนะครับและฝายหมู่ที่ 1 หัวฝาย
ทีช่ ารุดทางผู้รับเหมารับปากว่าจะอาลูกรังไปถมหัวฝายก็ยังอยู่ในประกัน
เหมือนกันฝากทางคณะผู้บริหารติดตามให้ด้วยนะครับ
/3.ขอแสดง......

13
3. ขอแสดงความยินดีกับทางท่านนายกด้วยที่ทางเทศบาลได้
รถกระเช้าไฟฟ้าแล้วและขอฝากเรื่องกิ่งต้นไม้ที่อยู่ริมทางถนนสาธารณะในตาบล
ฝากคณะผู้บริหารช่วยตัดให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายนิพล ขาจุ้ย
(สมาชิกสภาเขต 2 )

เชิญท่านนิพล ขาจุ้ย ครับ
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายนิพล ขาจุ้ย สมาชิกสภาเขต 2 ผมอยากสอบถามเรื่องถนนลูกรังเขต 2
ที่สร้างใหม่เมื่อฝนตกถนนเกิดความชารุดหลายเส้นอยากให้ทางคณะผู้บริหารส่ง
ช่างสารวจความเสียหายและซ่อมแซมให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายบารุง ศรีจันทร์
(สมาชิกสภาเขต 1 )

เชิญท่านบารุง ศรีจันทร์ ครับ
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายบารุง ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเขต ๑ ผมขอเสริมท่านอาณัติเกี่ยวกับเรื่อง
การเก็บขยะบ้านเอื้ออาทรตอนนี้ทางชาวบ้านแจ้งว่าไม่ได้เข้าไปเก็บประมาณ
สองสัปดาห์แล้วฝากท่านคณะผู้บริหารด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรี)

มีใครติดใจสงสัยและจะซักถามอีกไหมครับถ้าไม่มี เชิญท่านนายก ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม ผม
ขอชี้แจงรายละเอียดของท่านสมาชิกฯ ที่นาเสนอต่อที่สภาฯ เรื่องแรกเรื่องคลอง
ส่งน้าจากหน้าร้านอาหารลีซอที่เกิดการชารุดทางผมจะให้ช่างออกไปสารวจและ
ทาการซ่อมแซมต่อไป ส่วนในเรื่องถนนลูกรังทั้งสองเขตที่ชารุดผมจะประสาน
กับทางช่างของเทศบาลให้ออกไปสารวจความเสียหายและติดต่อทางผู้รับเหมา
ดาเนินการซ่อมแซมต่อไปนะครับ ในส่วนของขยะนั้นตอนนี้เรามีรถเก็บคันเดียว
เพราะรถคันเหลืองเรากาลังซ่อมพื้นอยู่แต่ใช้ผู้เก็บสองชุดเหมือนเดิมอาจจะ
ล่าช้าหน่อยทางคณะผู้บริหารจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลตรงนี้ผมให้ท่านพลกฤติ
บริหารจัดการเรื่องการเก็บขยะอยู่ ผมกาชับท่านว่าให้บริหารจัดการให้ดีที่สุด
และมีประสิทธิภาพ ครับขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี่ครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )
ที่ประชุม

มีท่านใดจะชี้แจงเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกไหม ครับ
ไม่มี
/นำยทองเดือน....
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นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ถ้าไม่มผี ู้ใดเสนออีก ผมขอบคุณท่านนายกฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุ ม ผมขอปิ ด การประชุ ม สภาสมั ย วิ ส ามั ญ สมั ยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี
พ.ศ. 2560

ปิดประชุมเวลา

12.15 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายพลกฤติ พัตรปาล)
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
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สภาเทศบาลตาบลงิ้ว งาม มี ม ติรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบลงิ้ว งาม สมั ย วิ ส ามัญ สมั ย ที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560 วันที่ 31 เดือน ตุลาคม ๒๕60 ประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2560 ในวันที่ .....................เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)
(นายทองเดือน เกตุเอี่ยม)
ประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม

