บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560
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ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
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2
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ครับ ขอสวัสดีครับท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้ เป็น ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งตรงกับ วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ลาดับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เรื่องประกาศเทศบาลตาบลงิ้วงาม
เรื่ อ ง นั ด ประชุ ม สภาเทศบาลต าบลงิ้ ว งาม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4
ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ 1 ด้ วยเทศบาลต าบลงิ้ว งาม ได้ ประกาศกาหนดการ
ประชุ ม สภาเทศบาลต าบลงิ้ว งาม สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖๐
มี ก าหนด 30 วัน เริ่ ม ตั้ งแต่ วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2560 เป็ น ต้ น ไป อาศั ย ตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 23 จึงขอนัดประชุมสภาเทศบาล
ตาบลงิ้ว งาม สมัยสามัญ สมั ยที่ 4 ประจาปี 2560 ครั้งที่ 1 ในวันพุ ธ ที่ 27
ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตาบลงิ้วงาม ตั้งแต่เวลา 9.30 น.
เป็นต้นไปโดยมีข้อกาหนดดังนี้
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 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕60
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม ประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม

ระเบียบวาระที่ ๑
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาฯลาประชุมหนึ่งท่านคือ นางสาว
พิมลพัชร บัวเชื้อ สมาชิกสภาเขต 2 ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

การพิจารณารับรองรายงานการประชุมประชุมสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560 วันอังคารที่ 31
ตุลาคม พ.ศ. 2560 เชิญ เลขานุการสภาฯอ่านรายงานผลการประชุมครั้งที่
แล้วให้ที่ ประชุมพิจารณารับรองการประชุมฯ
/นายมาโนชญ์.....
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นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

ได้อ่านบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2560 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 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 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.2560 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 หากรับรองโปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 11 คน)

ที่ประชุม

มีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2560วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จานวน 10 เสียง
ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ รับรองบันทึกการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.2560 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จานวน 10 เสียง
ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม (ถ้ามี)
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 รายงานสถานะการเงิน การคลัง ประจาปีงบประมาณ 2560

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ต่อไประเบียบวาระที่ 5.1 รายงานสถานะการเงิน การคลัง
ประจาปีงบประมาณ 2560 ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงรายละเอียดต่อสภา
เทศบาลตาบลงิ้วงาม ขอเชิญ ครับ
/นายสยาม.....

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

4
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้ว งามที่ เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ ย ม นายกเทศมนตรีต าบลงิ้ว งาม
ต่อไปเป็นข้อ 5.1 รายงานสถานะการเงิน การคลัง ประจาปีงบประมาณ 2560
(ตามเอกสารแนบวาระ 5.1) ประกาศเทศบาลตาบลงิ้วงาม เรื่องรายงานแสดง
ฐานะการเงิน ประจาปี 2560 ด้วยเทศบาลตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินการ
เบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 101 โดยเปิ ดเผยเพื่ อให้
ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร บัดนี้
เทศบาลตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทางบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบอื่ น ๆ ประจ าปี 2560 เสร็ จ เรีย บร้ อ ยแล้ ว เพื่ อ ให้
ประชาชนทราบโดยทั่ ว กั น ณ ส านั ก งานเทศบาลต าบลงิ้ว งาม อ าเภอเมื อ ง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงประกาศให้ ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 4
เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงามและ
เพื่อให้ทปี่ ระชุมเข้าใจได้ง่าย ผม ขออนุญาตมอบ
นายอักษร แก้วเกตุ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด รายงานสถานะการเงิน
การคลัง ประจาปีงบประมาณ 2560ขอเชิญ ครับ

นายอักษร แก้วเกตุ
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลงิ้วงามที่เคารพ กระผม นายอักษร แก้วเกตุ รองนายกเทศมนตรีตาบล
งิ้วงาม ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด 5.1 รายงานสถานะการเงิน การคลัง
ประจาปีงบประมาณ 2560 (ตามเอกสารแนบวาระ 5.1) ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเอกสารไปพร้อมๆ กัน ครับ
(นายอักษร แก้วเกตุ รองนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดจนครอบทุกหน้า)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ
ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถาม ขอเชิญครับ

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

ไม่มี
เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะซักถามผมถือว่าที่ประชุม รับทราบ
รายงานสถานะการเงิน การคลัง ประจาปีงบประมาณ 2560 (ตามเอกสารแนบ
วาระ 5.1)
รับทราบ
ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ ได้รับทราบ รายงานสถานะการเงิน การคลัง ประจาปีงบประมาณ 2560
ครับ
รับทราบ
/5.2 รายงาน.....

5.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจาปี 2560

5

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ต่ อ ไประเบี ย บวาระที่ 5.2 รายงานแสดงผลการปฏิ บั ติ ง านตาม
นโยบาย ประจาปี 2560 ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล
ตาบลงิ้วงาม ขอเชิญ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม ต่อไป
เป็นข้อ 5.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจาปี 2560
(ตามเอกสารแนบวาระ 5.2) เพื่อให้ที่ประชุมเข้าใจได้ง่าย ผม ขออนุญาตมอบ
นายทวีป คลังกรณ์ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด เอกสารที่ 5.2
ขอเชิญ ครับ

นายทวีป คลังกรณ์
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลงิ้วงามที่เคารพ กระผม นายทวีป คลังกรณ์ รองนายกเทศมนตรีตาบล
งิ้วงาม ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด 5.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ประจาปี 2560 (ตามเอกสารแนบวาระ 5.2) ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเอกสารไปพร้อมๆ กัน ครับ
(นายทวีป คลังกรณ์ รองนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดจนครอบทุกหน้า)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ
ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถาม ขอเชิญครับ

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

ไม่มี
เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะซักถามผมถือว่าที่ประชุม รับทราบ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจาปี 2560 (ตามเอกสารแนบ
วาระ 5.2)
รับทราบ
ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ ได้รับทราบ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจาปี 2560
ครับ
รับทราบ
5.3 ขออนุ มัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๑
(โอนตั้งรายการใหม่) กองช่าง
/นายทองเดือน.....

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ต่อไประเบียบวาระที่ 5.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ (โอนตั้งรายการใหม่) กองช่าง ขอเชิญท่าน
นายกฯชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม ขอเชิญ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรี)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
ต่อไปเป็นข้อ 5.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.256๑ (โอนตั้งรายการใหม่) กองช่าง เพื่อให้ที่ประชุมเข้าใจได้ง่าย ผมขอ
อนุญาตมอบให้นายสุทิน ฟักสด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด
เอกสารที่ 5.3 ขอเชิญ ครับ

นายสุทิน ฟักสด
(ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลงิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสุทิน ฟักสด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบล
งิ้วงาม ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด 5.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ (โอนตั้งรายการใหม่) กองช่าง ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเอกสารไปพร้อมๆ กัน ครับ
เรื่องเดิม
ตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ รายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2561 กองช่างได้ตั้ง งบประมาณไว้ใน แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่ อ สร้า งป้ ายประชาสั ม พั น ธ์ โครงเหล็ ก หมู่ 4 (หน้ า 82) ตั้ ง ไว้
42,500.- บาท (-สี่ ห มื่ น สองพั น ห้ าร้อยบาทถ้ วน-) เบิ กจ่ายแล้ ว - บาท
คงเหลือ 42,500.- บาท (-สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) นั้น
ข้อเท็จจริง
กองช่าง มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2561 โอนตั้งรายการใหม่ เนื่องจาก ตั้งไว้ผิดงานตามรูปแบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอโอนงบประมาณตาม
รายการ ดังนี้
โอนเพิ่ ม ตั้งรายการใหม่
1. แผนงานเคหะและชุม ชน งานบริห ารทั่ ว ไปเกี่ยวกั บเคหะและ
ชุ ม ชน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค
โครงการก่ อ สร้ า งป้ ายประชาสั ม พั น ธ์ โครงเหล็ ก หมู่ ที่ 4 เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ า
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก หมู่ที่ 4 ตาบลงิ้วงาม ขนาดความสูง 6.00
เมตร กว้างรวม 6.00 เมตร (รายระเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตาบลงิ้วงาม
กาหนด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตาบลงิ้วงาม พ.ศ. 2561-2564
หน้า 209) (หน้า 82) ขอโอนเพิ่ม จานวน 42,500.-บาท (-สี่หมื่นสองพันห้า
ร้อยบาทถ้วน-) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน – บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน 42,500.-บาท (-สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
/โอนลด......
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7
โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
โครงเหล็ก หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก หมู่ที่ 4
ตาบลงิ้วงาม ขนาดความสูง 6.00 เมตร กว้างรวม 6.00 เมตร (รายระเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตาบลงิ้วงามกาหนด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตาบล
งิ้วงาม พ.ศ. 2561-2564 หน้ า 209) (หน้ า 82) ตั้ ง ไว้ 42,500.- บาท
ขอโอนลด จ านวน 42,500.-บาท (-สี่ ห มื่ น สองพั น ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น-)
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 42,500.-บาท (-สี่หมื่นสองพัน ห้าร้อยบาท
ถ้วน-) งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท (-ศูนย์บาท-)
ข้อกฎหมาย
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ง บประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.
2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
โปรดพิ จารณ าเสนอสภ าเท ศบาลต าบ ลงิ้ ว งามอนุ มั ติ ง บป ระมาณ
ตั้งรายการใหม่ต่อไป
นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรี)

เนื่องจากการตั้งโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก หมู่ที่ 4
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก หมู่ที่ 4 ตาบลงิ้วงาม ทางกอง
ช่างได้ตั้งไว้ผิดงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอ
อนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งรายการ
ใหม่เพื่อให้ถูกต้องตามงานและข้อระเบียบกฎหมายต่อไป ขอบคุณครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอบคุณท่านนายกสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
ที่ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย
ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะซักถามผมขอมติที่ประชุม พิจารณา
ขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๑
(โอนตั้งรายการใหม่) กองช่าง หากอนุมัติโปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 11 คน)
/ที่ประชุม......

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.256๑ (โอนตั้งรายการใหม่) กองช่าง เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิ อนงบประมาณ รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.256๑ (โอนตั้งรายการใหม่) กองช่าง เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 6
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เรื่องเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญ ครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายอนันต์ หิรัญสวรรค์
(สมาชิกสภาเขต1 )
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เชิญท่านนายกฯ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม ผมมี
เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบสามเรื่อง เรื่องแรกวารสารของเทศบาลที่จัดทา
ขึ้นจานวนสี่ร้อยกว่าชุด ทางเทศบาลจะได้นาเอกสารที่จัดทาขึ้นแจกให้แก่
หน่วยงานราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทศบาลตาบล
งิ้วงามของเราให้ผู้ที่ได้ไปติดต่อราชการในที่ต่างๆได้รู้ถึงเรื่องราวข่าวสารด้าน
ต่างๆของเทศบาลในระยะเวลาหนึ่งปีที่เทศบาลได้ดาเนินการว่ามีโครงการ
กิจกรรมและวัฒนธรรมอะไรบ้าง เรื่องที่สองเรื่องการซ่อมสร้างบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่ทรงเกียรติทุกท่าน
ที่ร่วมมือกันจนงานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและทางเทศบาลได้เชิญท่านประสงค์
อุไรวรรณ์ นายอาเภอเมืองอุตรดิตถ์มาทาพิธีมอบบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ
เทิดไท้องค์ราชันเป็นที่เรียบร้อย ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกไว้ ณ ที่นี้ด้วย ส่วน
เรื่องที่สามเรื่องการตรวจเวรจุดตรวจเจ็ดวันอันตรายที่จุดตรวจป้อมเขาแก้วท่าน
สมาชิกและผู้บริหารท่านใดมีรายชื่อในการตรวจเวรวันไหนช่วยมาให้กาลังใจแก่
เจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรจุดด้วยครับ ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้
ครับ ขอบคุณครับ
เชิญท่านอนันต์ ครับ
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนาย
อนันต์ หิรัญสวรรค์ สมาชิกสภาเขต 1 ผมมีเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจาก
เกษตรกรจะแจ้งให้คณะผู้บริหารทราบดังนี้
1. เรื่องแรกถนนลูกรังที่น้ากัดเซาะที่เกิดการชารุดเสียหายตอนนี้น่าจะ
เข้าไปสารวจและทาการซ่อมแซมได้แล้ว เนื่องจากถนนลูกรังหลายสายที่
ชาวบ้านใช้ร่วมในการสัญจรและขนผลิตผลทางการเกษตรนั้นได้ฝากผมมาเรียน
/ให้ทางสภาฯ......

ให้ทางสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหารให้ด้วยเพื่อทาการซ่อมแซมต่อไป ประกอบด้วย
- ถนนสายนาตะแคงตั้งแต่คุรุสภา ถึง สานักงานทางหลวงชนบท
หมู่ที่ ๑ นายแบน ทองคา ผู้แจ้ง
- ถนนสายนาโปร่งกวาง ตั้งแต่ซุ้มไก่ชนนางสิน มั่นเข็มทอง ถึงนา
หมวดดล คาแย้ม หมู่ที่ ๒,๑๖ นายเชิญ ใสสีสูบและนางสัมฤทธิ์ คาแย้ม ผู้แจ้ง
- ถนนสายคลองส่งน้าไฟฟ้า(ไร่กล้วย)ที่นานายสังเวียน ธนจิตต์
ถึงหัวสะพานหน้าวัดดอยแก้ว หมู่ที่ ๓,๑๓,๑๕ นายทิม โตมี ผู้แจ้ง
- หัวสะพานห้วยห้า หมู่ที่ ๓,๑๓,๑๕ และ
- ถนนสายฝายห้วยตีนดอยบ้านนายอาด ปาด้วง ถึงไร่นายเสริม
น้อยบุตร หมู่ที่ ๑๑ นายเสริม น้อยบุตรและนายสนอง นาคทองอินทร์ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ผู้แจ้ง
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2. ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารเกี่ยวกับน้าทานาและที่นาที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการขุดคลองส่งน้าเขื่อนผาจุกที่ได้กั้นทางน้าและที่นาใต้เสา
ฟ้าแรงสูงผ่าน (บ้านดง หมู่ที่ ๓) ชาวนาจานวน ๒๓ รายได้ประโยชน์นั้นซึง่ ทาง
คณะผู้บริหารได้เข้าไปแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว เกษตรจึงฝากขอบคุณทางคณะ
ผู้บริหารไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ ผมมีเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ้งแก่สภาฯ เพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายอาณัติ วงค์สถาน
(สมาชิกสภาเขต ๑ )

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านอาณัติ วงค์สถาน ครับ
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายอาณัติ วงค์สถาน สมาชิกสภาเขต ๑ ในส่วนของเรื่องอื่ นๆ นั้นผมขอ
ฝากเรื่องไปถึงท่านนายก ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. เรื่องแรกเกี่ยวกับน้าท้วมขังที่บริเวณหน้าวัดศรีธารามและโรงเรียน
วัดศรีธารามที่เป็นปัญหาทุกปีผมได้ประสานกับเจ้าหน้าที่โครงการทางลอดแยก
วังสีสูบขณะนี้ท่อระบายน้าของโครงการทางลอดแยกวังสีสูบได้ทาเสร็จเรียบร้อย
แล้วผมอยากให้ทางเทศบาลได้ทารางระบายน้าเข้าไปเชื่อมต่อกับรางระบายน้า
ของโครงการทางลอดแยกวังสีสูบเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท้วมต่อไป ครับ
๒. ถนนลูกรังของหมู่ที่ ๑,๒,๓,๑๑ และหมู่ที่ ๑ (ห้วยตีนดอย) ที่ชารุด
และยังอยู่ในช่วงประกันอยากให้ท่านนายกติดตามให้ด้วย ครับ
๓. อีกเรื่องต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการแก้ไขไฟฟ้า
สาธารณะไว้ ณ ที่นี้ด้วยชาวบ้านหลายหมู่บ้านชื่นชมกันมากครับ
ผมมีเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
มีใครติดใจสงสัยและจะซักถามอีกไหมครับถ้าไม่มี เชิญท่านนายก ครับ

/นายสยาม.....

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)
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เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลงิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
ผมขอชี้แจงรายละเอียดของท่านสมาชิกฯ ที่นาเสนอต่อที่สภาฯ เรื่องแรกเรื่อง
ลูกรังของท่านอนันต์ หิรัญสวรรค์ ในส่วนของถนนลูกรังทั้ง ๕ สายนั้นผมจะให้
ช่างออกไปสารวจพร้อมทั้งในส่วนของท่านอาณัติด้วย ในส่วนเรื่องของคลองส่ง
น้าเขื่อนผาจุกที่ทาการก่อสร้างในเขตเทศบาลจนทาให้เกษตรกรทานาเกิดความ
เดือดร้อนในส่วนของการจัดการน้าทานาสาเหตุเกิดจากการเข้าทางานของ
บริษัทรับเหมาเข้าทางานโดยไม่ได้เข้ามาขออนุญาตของเจ้าของพื้นที่คือเทศบาล
ไม่ใช่ของหมู่บ้านจึงทาให้เกิดปัญหาในส่วนนี้ทางเทศบาลได้ทาการแก้ไขไปแล้ว
บางส่วนจึงอยากให้ทางเกษตรกรที่เดือดร้อนจากการทาคลองที่กั้นทางน้าทานา
ได้เข้ามาพูดคุยกับทางเทศบาลโดยตรงเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดและตรงกับ
ความต้องการของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนรางระบายน้าของหมู่ที่
๑ หน้าวัดศรีธารามที่จะเชื่อมต่อกับโครงการทางลอดแยกวังสีสูบเพื่อระบายลง
แม่น้าน่านของท่านอาณัตินั้นตอนนี้ได้รับทราบและอยากให้ทางหมู่บ้านนาเข้า
แผนของหมู่บ้านไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณลงไป ครับขอ
อนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี่ครับ ขอบคุณครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายอักษร แก้วเกตุ
(รองนายกเทศมนตรี)

มีใครติดใจสงสัยและจะซักถามอีกไหมครับ เชิญท่านนายกอักษร ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายอักษร แก้วเกตุ รองนายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
ผมขอเสริมท่านนายกเรื่องคลองส่งน้า ทางท่านนายกได้มอบหมายให้ไปประชุม
แทนที่บอร์ดบริหารโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก ผมได้ถามนายช่างที่รับผิดชอบ
โครงการนั้นโครงการจะขยายเวลาไปน่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๖ และได้ถาม
เรื่องความเดือดร้อนของชาวนาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ ผมได้เสนอว่าในส่วน
ของน้าไหลผ่านควรต้องขุดท่อเพื่อระบายน้าให้เกษตรกรด้วย ในส่วนการที่จะ
เข้าทางานในพื้นที่นั้นจะต้องแจ้งให้เจ้าของพื้นที่ทราบคือเทศบาลไม่ใช่หมู่บ้าน
และต้องนาท่อมาวางให้เกษตรกรได้ใช้ระบายน้าเข้าออกในการทานาด้วยไม่ใช่
ให้เทศบาลมาแก้ปัญหาทีหลัง ในส่วนนี้ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ และผู้นา
หมู่บ้านที่ได้แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้ทางคณะบริหารทราบเพื่อที่ทางเทศบาลจะได้
แก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากคลองส่งน้าได้ถูกจุดและ
เพื่อจะนาปัญหาเหล่านี้แจ้งกับทางเจ้าของโครงการคลองส่งน้าฯ ในการประชุม
ครั้งต่อๆไปด้วย ครับผมขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี่ครับ ขอบคุณครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )
ที่ประชุม

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

ถ้าไม่มผี ู้ใดเสนออีก ผมขอบคุณท่านนายกฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุ ม ผมขอปิ ด การประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๔ ครั้ งที่ 1 ประจ าปี
พ.ศ. 2560

ปิดประชุมเวลา

12.15 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
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สภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2560 วันที่ 27 เดือน ธันวาคม ๒๕60 ประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม จึงได้ลงลายมือชื่ อไว้
เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2554 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี
256 ในวันที่ .....................เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
(นายทองเดือน เกตุเอี่ยม)
ประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม

