รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
............................................................................
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าประชุม
๑. นายทองเดือน
เกตุเอี่ยม
ประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๒. นายเศกสรร
ทองไทย
รองประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๓. นายอนันต์
หิรัญสวรรค์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๔. นายประทวน
พรมเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๕. นายบารุง
ศรีจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๖. นางจิรภัทร์
พุฒมาลา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๗. นายอาณัติ
วงค์สถาน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๘. นางสาวพิมลพัชร บัวเชื้อ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๙. นายนิพล
ขาจุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๑๐. นายสมศักดิ์
โมราลักษณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๑๑. ร.ต.สันติ
ฟ้ากระจ่าง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๑๒. นายสุดใจ
อินทร์ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑. นายสยาม
แตงเอี่ยม
นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
๒. นายทวีป
คลังกรณ์
รองนายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
๓. นายอักษร
แก้วเกตุ
รองนายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
๔. นายพัว
พรวนศิริ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
๕. นายสุทิน
ฟักสด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
๖. นายมาโนชญ์
ฟูเหล็ก
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๗. นายพลกฤติ
พัตรปาล
รองปลัดเทศบาล
๘. นางสาวมยุรี
ศรีใส
ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๙. นายศราวุฒิ
เหมืองสาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เปิดประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อถึงกำหนดเวลำนัดประชุมแล้ว เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลงิ้วงำม ได้ทำ
กำรตรวจสอบรำยชื่อสมำชิก สภำฯ ผู้มำประชุมซึ่งมีสมำชิกสภำฯ มำประชุม
เกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุม เลขำนุกำรสภำฯ จึงได้ให้สัญญำณเพื่อเรียกสมำชิก
สภำเทศบำลต ำบลงิ้ว งำม เข้ ำห้ อ งประชุม โดยมี นำยทองเดื อ น เกตุ เอี่ ย ม
เป็ น ประธำนในกำรประชุมและได้เชิญ ประธำนสภำฯ จุดธูปเทียนบู ช ำพระ
รัตนตรัย พร้อมกล่ำวเปิดประชุม
/ระเบียบวาระ…….
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เรื่อทีป่ ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ครับ ขอสวัสดีครับท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้ก็เป็นระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่
๑ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๑ ลาดับต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ครับ
1. ประกาศอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบล
งิ้ว งาม สมั ย วิส ามั ญ สมั ย ที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑ ด้ ว ยเทศบาลต าบลงิ้ว งาม
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ขออนุมัติเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๖๑ เป็ น ต้ น ไป มี ก าหนดไม่ เกิ น ๑๕ วั น เพื่ อ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจ าปี
งบประมาณ 2561 เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้อ นให้ แ ก่ ป ระชาชนตาม
อานาจหน้าที่ และสนับสนุ นนโยบายของรัฐบาลตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และเรื่องอื่นๆ
อาศัยอานาจในตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒) ประกอบกับ
คาสั่ งจั งหวัด อุต รดิ ตถ์ ที่ ๔๑๗๕/๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ข้อ ๓.๒.๕ จึ งประกาศเรียกประชุม สภาเทศบาลต าบลงิ้ว งาม สมัย วิส ามั ญ
สมั ย ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๘ มี น าคม ๒๕๖๑ เป็ น ต้ น ไป
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม มีกาหนดไม่เกิน ๑๕ วัน จึงประกาศ
มาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ นายประสงค์
อุไรวรรณ์ นายอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ์
2. ประกาศสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม เรื่อง นัดหมายการประชุมสภา
เทศบาลตาบลงิ้วงาม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ตามที่
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกาหนดไม่เกิน
๑๕ วัน นั้น
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้ อ ๒๓ จึ งขอนั ด
ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑ ครั้งที่
๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงาม ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไปโดยมีข้อกาหนดดังนี้
๑. ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่นให้แต่งเครื่องแบบสีกากี
ประพฤติตนเรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดให้
๒. ห้ามผู้ใดใช้ถ้อยคาไม่สุภาพ กล่าวคาหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
3. ห้ามผู้ใด......
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๓. ห้ามผู้ใดแสดงกิริยาอันน่ารังเกียจ
๔. ห้ามผู้ใดก่อกวนความสงบเรียบร้ อย หรือกระทาเสื่อมเสียเกียรติ
ของที่ประชุมหรือจงใจกระทาการใดๆเป็นอันรบกวนกิจการของที่
ประชุม
๕. ห้ามผู้ใดพกอาวุธเข้ามาในที่ประชุม
๖. ห้ามผู้ใดขัดคาสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม ประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
3. เรื่องแจ้งเข้าร่วมพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
ตามที่สานักงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
ก าหนดจั ด งาน พิ ธี ถ วายราชสั ก การะพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หั ว (รัช การที่ ๕) เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจาปี ๒๕๖๑”
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิย
มหาราช ลานเอนกประสงค์ริมน้าน่าน ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ นั้น
จึงขอเชิญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ ข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีฯ โดยแต่งกาย “เครื่องแบบสีกากี คอพับ แขนยาว สวม
หมวก” ตามกาหนดการจัดงาน แนบท้ายมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและ
เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีเทศบาล
ตาบลงิ้วงาม ขอเชิญชวนท่านสมาชิกและท่านผู้บริ หารที่ว่างจากกิจการงาน
เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันในวันวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นี้ครับ
4. แจ้ งเรื่องแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลตาบลงิ้วงาม ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และ มติคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลงิ้ ว งาม เมื่ อ วั น ที่ 26 เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕61
ได้ พิ จ ารณาเห็ น ชอบผ่ านร่ า งแผนพั ฒ นาสี่ ปี ข องเทศบาลต าบลงิ้ ว งามและ
ผู้ บ ริ ห ารลงนามเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ดั ง นั้ น เทศบาลต าบลงิ้ ว งาม จึ งประกาศใช้
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 1)
ของเทศบาลตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงประกาศมา
ให้ ท ราบโดยทั่ ว กั น ประกาศ ณ วัน ที่ 2 มี น าคม พ.ศ.๒๕61 ส าหรั บ แผน
เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ดั ง กล่ า ว สามารถน ำไปเป็ น กรอบและแนวทำงในกำรขอ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงิน
สะสมในแต่ละปีงบประมำณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวำงแนวทำงเพื่อให้มีกำร
ปฏิ บั ติ ให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ต ำมโครงกำรพั ฒ นำที่ ก ำหนดไว้ ในแผนพั ฒ นำ
ท้องถิ่นสี่ปี แจ้งให้ทกุ ท่ำนได้รับทรำบ ครับ
/ระเบียบ.........
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รับรองรายงานการประชุม
รับ รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้ว งาม สมัยสามัญ สมัย ที่ ๑
ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันจันทร์ ที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้ว งาม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันจันทร์ ที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ เชิญเลขานุการสภาฯสรุปรายงานผลการประชุมครั้งที่แล้วให้ที่
ประชุมพิจารณารับรองการประชุมฯ

นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วั น จัน ทร์ ที่ ๒๖ เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
พร้อมไปกับสมาชิกสภาฯกันจนครบทุกหน้า

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ทางเลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯ ให้ที่ประชุม
รับทราบแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดเห็นว่ายังมีข้อความขาดหายไปไม่ครบ
สมบูรณ์กส็ ามารถเสนอขอดาเนินการแก้ไขได้ ขอเรียนเชิญ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ผมขอมติที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันจันทร์ ที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ หากรับรองโปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน ๑๒ คน)

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ วันจันทร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
จานวน ๑๑ เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑๑ เสียง
ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
- ไม่มี /ระเบียบวาระ.....
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปี ๒๕๖๐
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๑ ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปี
๒๕๖1 เชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) การขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสมให้ตรวจสอบยอดเงินสะสมให้
นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท แล้วนาไปหักค่ารายการเงินสะสม
ที่ได้อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการหรือ ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสูจน์ย อดเงิน
คงเหลือ ณ ปัจจุบันที่นาไปใช้
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ ข้อ 89
วรรคท้ า ย ที่ ก าหนดให้ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งมี เงิ น สะสม
คงเหลื อเพี ยงพอที่ จะจ่ายค่ าใช้จ่ายประจาและกรณี ฉุกเฉิน ที่ มี ส าธารณภั ย
เกิดขึ้น โดยคานึงถึงสถานการณ์คลังและเสถียรภาพในระยะยาวก่อนจะนาเงิน
สะสม ตามข้อ 2 ควรสารองจ่าย ดังต่อไปนี้ด้วย
2.1 สารองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยคานวณจากฐาน
เงินเดือนค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น ควรจะกันประมาณ 6 เดือน มีการแจ้ง
เพิ่มเติมว่ากันเท่าใดก็ได้
2.2 สารองจ่ายประจาที่ต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประมาณ 3 เดือน
2.3 สารองจ่ายกรณีสาธารณภัยไว้ประมาณร้อยละ 10
ของยอด วงเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักค่ารายการตามข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2
และตามส าเนาบั น ทึ ก ข้อ ความ กองคลั ง เทศบาลต าบลงิ้วงาม ลงวัน ที่ 9
มกราคม 2561 เรื่อง รายงานสถานะเงินสะสม ประจาปี 2561 เพียง ณ
วันที่ 9 มกราคม 2561 ที่แนบมานั้น
เงิ น สะสม 1 ตุ ล าคม 2559 จ านวน 22,716,789.08 บาท
บวก รับเงินสะสมระหว่างปี จานวน 1,738.98 บาท
หัก จ่ายขาดเงินสะสมระหว่างปี 600 บาท
เงินสะสม ณ วันที่ 9 มกราคม 2561 จานวน 22,714,450.10 บาท
/เงินสะสม.........
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ประกอบด้วย 1. เงินฝาก ก.ส.ท.
จานวน 2,555,598.02 บาท
2. ลูกหนี้เงินยืมสะสม จานวน 1,102,318.00 บาท
3. สารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ
จานวน 9,948,000.00 บาท
4. สารองรายจ่ายประจาเบี้ยยังชีพฯ
จานวน 4,526,400.00 บาท
5. สารองรายจ่ายกรณีสาธารณภัย 10%
จานวน 2,271,445.01 บาท
รวม
20,403,761.03 บาท
เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ จานวน 2,310,689.07 บาท
3) กาหนดแนวทางดาเนินการเพื่อให้ อปท. นาเงินสะสมไปใช้จ่าย
ดังนี้
- โครงการต้องเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง หรืออย่า
ฟุ่มเฟือยเกินความจาเป็น
- โครงการที่ดาเนินการต้องอยู่ในอานาจหน้าที่ ในด้านการบริการ
ชุ ม ชนและสั งคมกิ จ การที่ เป็ น การเพิ่ ม พู น รายได้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น และกิจการที่จัดทาขึ้นเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
- การดาเนินการตามโครงการให้ความสาคัญกับโครงการดังนี้
1. ด้านโครงการพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐาน เช่น ก่อ สร้าง
ถนน ก่ อ สร้ างรางระบายน้ า ก่ อ สร้างสวนสาธารณะ
ก่อสร้างสนามกีฬา
2. ด้านโครงการพั ฒ นาแหล่ งน้ าเพื่ อ อุป โภคบริโภคและ
น้าเพื่อการเกษตร
3. การพัฒนาตลาดท้องถิ่น
4. การจั ด ระบบขยะมู ล ฝอย การรัก ษาความสะอาดใน
ท้องถิ่น
4) คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาพัสดุ
ภาครัฐได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจั ดจ้างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 32 โดยให้ การ
จัดซื้อจั ดจ้างจากเงิน สะสมของ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ที่มีว งเงินเกิน
500,000 บาท แต่ ไ ม่ เ กิ น 2,000,000 บาท เป็ น โครงการที่ ส ามารถ
ดาเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาได้เป็นกรณีเฉพาะราย ทั้งนี้ การ
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวให้ อปท. ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้
แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ ได้ แ จ้ ง ให้ ก ระทรวงมหาดไทยทราบ
เกิน 2 ล้าน ใช้วิธีปกติ
/เรื่องเดิม.......
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เรื่องเดิม
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติและกาหนดหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินสะสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการมาตรการเพื่อสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนตามอ านาจหน้ า ที่ และสนั บ ส นุ น นโยบายของรั ฐ บาล นั้ น
นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงามได้หมอบหมายให้กองช่างออกสารวจประมาณ
การงบประมาณโครงการต่ า งๆ เพื่ อ จะได้ น าไปจั ด ตั้ ง งบประมาณตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว
ข้อเท็จจริง
บัดนี้กองช่างได้ดาเนินการสารวจพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่
ละโครงการ
และเพื่อให้เป็นไปตาม มติของคณะรัฐมนตรีฯผมจึงขออนุมัติจ่ายเงิน
สะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งหมด 13 โครงการ เป็นจานวน
เงินงบประมาณ 2,055,000 บาท ต่อสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามตามลาดับ
ซึ่งโครงการจ่ายเงินสะสมดังกล่าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) แล้ว
ดังนี้ ครับ
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค
๑. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยสวำท โค้สี
– บ้ำนนำยบุญชู โค้สี บ้ำนวังสีสูบ หมู่ที่ ๑ ควำมยำว ๕๐ เมตร กว้ำง ๒.๕๐
เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๕ ตำรำงเมตร งบประมาณ
๖๘,๑๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.
2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 6 ลาดับที่ 1
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลาดับ ที่ 1
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 1 ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการลาดับที่ 1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนนำยสวำท โค้สี – บ้ำนนำยบุญชู โค้สี บ้ำนวังสีสูบ หมู่ที่ ๑ ควำมยำว
/50 เมตร.......
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๕๐ เมตร กว้ำง ๒.๕๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
๑๒๕ ตำรำงเมตร งบประมำณ ๖๘,๑๐๐ บำท ปรำกฏตำมแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 6 ลาดับ
ที่ 1 หรือไม่ หากอนุมัติ โปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)
มติทปี่ ระชุม

อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการลาดับที่ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายสวาท โค้สี – บ้านนายบุญชู โค้สี บ้านวังสีสูบ หมู่ที่ ๑
ความยาว ๕๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้ อ ยกว่ า ๑๒๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๖๘,๑๐๐ บาท ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
หน้าที่ 6 ลาดับที่ 1 จานวน 11 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณู ป โภค โครงการที่ ๑. โครงกำรก่ อ สร้ ำ งถนนคอนกรีต เสริ ม เหล็ ก
สำยบ้ำนนำยสวำท โค้สี – บ้ำนนำยบุญชู โค้สี บ้ำนวังสีสูบ หมู่ที่ ๑ ควำม
ยำว ๕๐ เมตร กว้ำง ๒.๕๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
๑๒๕ ตำรำงเมตร งบประมำณ ๖๘,๑๐๐ บำท ปรำกฏตำมแผนพั ฒ นา
ท้ องถิ่ น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 1) หน้ าที่ 6
ลาดับที่ 1 จานวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เชิญท่านนายกฯ ต่อ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่ อ ขออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจ าปี ง บประมาณ 2561
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่ ๒ โครงกำรเสริมผิวลำดยำงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สำยบ้ำนนำยลำ ศิริอ่วม - บ้ำนนำงน้อย อินตำ บ้ำนวังสีสูบ
/หมู่ที่ 16.........
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หมู่ ที่ ๑๖ ควำมยำว ๒๙๐ เมตร กว้ำง ๒.๙๐ เมตร หนำเฉลี่ ย ๐.๐๔
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ ๘๔๑ ตำรำงเมตร งบประมำณ ๒๒๐,๘๐๐ บำท
ปรำกฏตำมแผนพัฒ นาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) หน้าที่ 18 ลาดับที่ 13
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลาดับ ที่ 2
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 2 ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการลาดับที่ 2. โครงกำรเสริมผิวลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สำยบ้ำนนำยลำ ศิริอ่วม - บ้ำนนำงน้อย อินตำ บ้ำนวังสีสูบ หมู่ที่ ๑๖
ควำมยำว ๒๙๐ เมตร กว้ำง ๒.๙๐ เมตร หนำเฉลี่ ย ๐.๐๔ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ ๘๔๑ ตำรำงเมตร งบประมำณ ๒๒๐,๘๐๐ บำท ปรำกฏตำม
แผนพัฒ นาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบั บที่ 1)
หน้าที่ 18 ลาดับที่ 13 หรือไม่ หากอนุมัติ โปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)

มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการลาดับที่ 2. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้านนายลา ศิริอ่วม - บ้านนางน้อย อินตา บ้านวังสีสูบ
หมู่ที่ ๑๖ ความยาว ๒๙๐ เมตร กว้าง ๒.๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร
หรือมีพื้น ที่ ไม่น้อยกว่า ๘๔๑ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๒๐,๘๐๐ บาท
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) หน้าที่ 18 ลาดับที่ 13 จานวน 11 เสียง
ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการที่ 2. โครงกำรเสริมผิวลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สำยบ้ ำนนำยล ำ ศิริอ่ว ม - บ้ ำนนำงน้ อย อิ นตำ บ้ ำนวังสี สู บ หมู่ที่ ๑๖
ควำมยำว ๒๙๐ เมตร กว้ำง ๒.๙๐ เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ ๘๔๑ ตำรำงเมตร งบประมำณ ๒๒๐,๘๐๐ บำท ปรำกฏตำม
/ที่ประชุม.........
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แผนพัฒ นาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
หน้าที่ 18 ลาดับที่ 13 จานวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)
ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านนายกฯ ต่อ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิว้ งามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่ ๓.โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินลูกรัง
พร้อมก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม สำยบ้ำนนำงหวั่น ป๊อกแป๊ก – นำนำยสอน
ขมัก บ้ำนน้ำไผ่ หมู่ที่ ๑๑ ถนนยำว ๔๖๐ เมตร ผิวกว้ำง ๔.๐๐ เมตร
หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ ๘๗๗ ลบ.ม. และท่อลอดเหลี่ยม คสล.
ขนำด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร ควำมยำว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง
งบประมำณทั้งหมด ๔๒๘,๘๐๐ บำท ปรำกฏตำมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 15 ลาดับที่ 10

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลาดับ ที่ 3
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 3 ผมขอมติ
ที่ป ระชุมว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงาน
เคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า และถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อสร้ า ง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการลาดับที่ 3. โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน
ลูกรังพร้อมก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม สำยบ้ำนนำงหวั่น ป๊อกแป๊ก – นำนำย
สอน ขมัก บ้ำนน้ำไผ่ หมู่ที่ ๑๑ ถนนยำว ๔๖๐ เมตร ผิ ว กว้ำง ๔.๐๐
เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ ๘๗๗ ลบ.ม. และท่อลอดเหลี่ยม
คสล. ขนำด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร ควำมยำว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง
งบประมำณทั้งหมด ๔๒๘,๘๐๐ บำท ปรำกฏตำมแผนพัฒ นาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 1) หน้าที่ 15 ล าดั บ ที่ 10
หรือไม่ หากอนุมัติ โปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)
/มติที่ประชุม.........
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มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการลาดับที่ 3. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อม
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายบ้านนางหวั่น ป๊อกแป๊ก – นานายสอน ขมัก
บ้านน้าไผ่ หมู่ที่ ๑๑ ถนนยาว ๔๖๐ เมตร ผิวกว้าง ๔.๐๐ เมตร หรือมี
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๗๗ ลบ.ม. และท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด
๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร ความยาว ๖.๐๐ เมตร จานวน ๒ ช่อง งบประมาณ
ทั้ งหมด ๔๒๘,๘๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี (พ.ศ.
2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 1) หน้ า ที่ 15 ล าดั บ ที่ 10
จานวน 11 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการที่ 3. โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินลูกรังพร้อมก่อสร้ำงท่อ
ลอดเหลี่ยม สำยบ้ำนนำงหวั่น ป๊อกแป๊ก – นำนำยสอน ขมัก บ้ำนน้ำไผ่ หมู่ที่
๑๑ ถนนยำว ๔๖๐ เมตร ผิวกว้ำง ๔.๐๐ เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่
น้อยกว่ำ ๘๗๗ ลบ.ม. และท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนำด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร
ควำมยำว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง งบประมำณทั้งหมด ๔๒๘,๘๐๐
บำท ปรำกฏตำมแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 15 ลาดับที่ 10 จานวน ๑๑ เสียง
ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เชิญท่านนายกฯ ต่อ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่ 4. โครงกำรปรับปรุงถนนดินลูกรัง
สำยข้ำงวัดปำกฝำง – แม่น้ำน่ำน บ้ำนปำกฝำง หมู่ที่ ๑๒ ถนนยำว ๒๕๐
เมตร ผิวกว้ำง ๔.๐๐ เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมำณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่ำ ๓๐๐ ลบ.ม.งบประมำณ ๓๘,๒๐๐ บำท ปรำกฏตำม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
หน้าที่ 17 ลาดับที่ 12
/นายทองเดือน.........

12
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลาดับ ที่ 4
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 4 ผมขอมติ
ที่ป ระชุมว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงาน
เคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า และถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการลาดับที่ 4. โครงกำรปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง สำยข้ำงวัดปำกฝำง – แม่น้ำน่ำน บ้ำนปำกฝำง หมู่ที่ ๑๒ ถนนยำว
๒๕๐ เมตร ผิวกว้ำง ๔.๐๐ เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมำณดิน
ลู ก รั งไม่ น้ อ ยกว่ำ ๓๐๐ ลบ.ม. งบประมำณ ๓๘,๒๐๐ บำท ปรำกฏตำม
แผนพัฒ นาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบั บที่ 1)
หน้าที่ 17 ลาดับที่ 12 หรือไม่ หากอนุมัติ โปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)

มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณู ป โภค โครงการล าดั บ ที่ 4. โครงการปรั บ ปรุ งถนนดิ น ลูก รั ง
สายข้ า งวั ด ปากฝาง – แม่ น้ าน่ า น บ้ า นปากฝาง หมู่ ที่ ๑๒ ถนนยาว
๒๕๐ เมตร ผิวกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมี
ปริมาณดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๓๘,๒๐๐ บาท
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม
(ฉบั บที่ 1) หน้าที่ 17 ลาดับ ที่ 12 จานวน ๑๑ เสียง ไม่ อนุมัติ – เสี ยง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณู ปโภค โครงการที่ 4 โครงกำรปรับปรุงถนนดินลูกรัง สำยข้ำงวัด
ปำกฝำง – แม่ น้ ำน่ ำน บ้ ำ นปำกฝำง หมู่ ที่ ๑๒ ถนนยำว ๒๕๐ เมตร
ผิวกว้ำง ๔.๐๐ เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อย
กว่ำ ๓๐๐ ลบ.ม. งบประมำณ ๓๘,๒๐๐ บำท ปรำกฏตำมแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 17
ลาดับที่ 12 จานวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ
/นายทองเดือน…….
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นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านนายกฯ ต่อ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่ อ ขออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจ าปี ง บประมาณ 2561
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ปโภค โครงการที่ 5. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง
สายศาลปู่ฝาง – ข้างวัดปากฝาง หมู่ที่ 12 ถนนยาว 105 เมตร ผิวกว้าง
4.00 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.35 เมตร หรือมีป ริมาณดินลู กรังไม่น้อยกว่า
147 ลบ.ม. งบประมาณ 18,500 บาท ปรำกฏตำมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 16 ลาดับที่ 11

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลาดับ ที่ 5
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 5 ผมขอมติ
ที่ป ระชุมว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงาน
เคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า และถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการลาดับที่ 5. โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง สายศาลปู่ฝาง–ข้างวัดปากฝาง หมู่ที่ 12 ถนนยาว 105 เมตร ผิวกว้าง
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.35 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 147
ลบ.ม. งบประมาณ 18,500 บาท ปรำกฏตำมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่ มเติม (ฉบั บที่ 1) หน้ าที่ 16 ล าดับ ที่ 11
หรือไม่ หากอนุมัติ โปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)

มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการลาดับที่ 5. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง
สายศาลปู่ฝาง–ข้างวัดปากฝาง หมู่ที่ 12 ถนนยาว 105 เมตร ผิวกว้า ง
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.35 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 147
ลบ.ม. งบประมาณ 18,500 บาท ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 16 ลาดับที่ 11
จานวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)
/นานทองเดือน......

14
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุ ม ช น งาน ไฟ ฟ้ าและถน น งบ ลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ปโภค โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุ งถนนดิน ลูกรัง
สายศาลปู่ ฝ าง – ข้างวัดปากฝาง หมู่ที่ 12 ถนนยาว 105 เมตร ผิ ว กว้าง
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.35 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 147
ลบ.ม. งบประมาณ 18,500 บาท ปรำกฏตำมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 1) หน้าที่ 16 ล าดับที่ 11
จานวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านนายกฯ ต่อ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่ อ ขออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจ าปี ง บประมาณ 2561
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณู ปโภค โครงการที่ ๖. โครงกำรปรับปรุงถนนดินลูกรัง
สำยเลียบคลองหนองเปลือย หมู่ที่ ๕ ถนนยำว ๗๘๐ เมตร ผิวกว้ำง ๓.๐๐
เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ ๖๘๒.๕๐
ลบ.ม. งบประมำณ ๘๗,๐๐๐ บำท ปรำกฏตำมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 10 ลาดับที่ 5

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลาดับ ที่ 6
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ไม่มี
ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 6 ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการลาดับที่ 6. โครงกำรปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง สำยเลียบคลองหนองเปลือย หมู่ที่ ๕ ถนนยำว ๗๘๐ เมตร ผิวกว้ำง
๓.๐๐ เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ
๖๘๒.๕๐ ลบ.ม. งบประมำณ ๘๗,๐๐๐ บำท ปรำกฏตำมแผนพัฒนาท้องถิ่น
4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 10 ลาดับที่ 5
หรือไม่ หากอนุมัติ โปรดยกมือ ครับ
/(เลขานุการ.......

15
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)
มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุ ม ชน งานไฟ ฟ้ าและถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อสร้ า ง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการลาดับที่ 6. โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง สายเลียบคลองหนองเปลือย หมู่ที่ ๕ ถนนยาว ๗๘๐ เมตร ผิวกว้าง
๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ ย ๐.๒๕ เมตร หรื อ มี ป ริ ม าณดิ น ลู ก รั งไม่ น้ อยกว่ า
๖๘๒.๕๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๘๗,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 10
ลาดับที่ 5 จานวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุ ม ช น งาน ไฟ ฟ้ าและถน น งบ ลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่ 6 โครงกำรปรับปรุงถนนดินลูกรัง สำย
เลียบคลองหนองเปลือย หมู่ที่ ๕ ถนนยำว ๗๘๐ เมตร ผิวกว้ำง ๓.๐๐ เมตร
หนำเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ ๖๘๒.๕๐ ลบ.ม.
งบประมำณ ๘๗,๐๐๐ บำท ปรำกฏตำมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
– พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 10 ลาดับที่ 5 จานวน ๑๑ เสียง
ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านนายกฯ ต่อ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิว้ งามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่ 7. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คสล. ข้ามคลองร้องหมาผี บริเวณหลังบุญมีฟาร์ม บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ ๕ ขนาด
๓.๐๐ x ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๖.๐๐ เมตร จานวน ๑ ช่อง งบประมาณ
๒๒๑,๕๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.
2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 11 ลาดับที่ 6

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลาดับ ที่ 7
หรือไม่ครับ
/ที่ประชุม...........
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ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 7 ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณู ป โภค โครงการล าดั บที่ 7. โครงการก่ อสร้างท่ อลอดเหลี่ ยม คสล.
ข้ ามคลองร้ อ งหมาผี บริเวณหลั งบุ ญ มี ฟ าร์ ม บ้ านงิ้ว งาม หมู่ ที่ ๕ ขนาด
๓.๐๐ x ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๖.๐๐ เมตร จานวน ๑ ช่อง งบประมาณ
๒๒๑,๕๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 11 ลาดับที่ 6 หรือไม่ หากอนุมัติ
โปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)

มติทปี่ ระชุม

อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณู ป โภค โครงการลาดับ ที่ 7. โครงการก่อ สร้า งท่ อลอดเหลี่ย ม
คสล. ข้ า มคลองร้ อ งหมาผี บ ริ เวณหลั ง บุ ญ มี ฟ าร์ ม บ้ า นงิ้ ว งาม หมู่ ที่ ๕
ขนาด ๓.๐๐ x ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๖.๐๐ เมตร จ านวน ๑ ช่ อ ง
งบประมาณ ๒๒๑,๕๐๐ บาทปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 11 ลาดับที่ 6
จานวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ข้ามคลอง
ร้องหมาผีบริเวณหลังบุญมีฟาร์ม บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ ๕ ขนาด ๓.๐๐ x ๑.๘๐
เมตร ความยาว ๖.๐๐ เมตร จานวน ๑ ช่อง งบประมาณ ๒๒๑,๕๐๐
บาท ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 11 ลาดับที่ 6 จานวน ๑๑ เสียง
ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านนายกฯ ต่อ ครับ
/นายสยาม......
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นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่ 8. โครงกำรปรับปรุงถนนดินลูกรัง
ที่นำงอนงค์ วิริยำนุกูล – บ้ำนนำงสำยันต์ วงศ์คำ หมู่ที่ ๗ ถนนยำว ๙๐
เมตร ผิวกว้ำง ๔.๐๐ เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่ำ ๑๐๘ ลบ.ม.งบประมำณ ๑๓,๗๐๐ บำท ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 12
ลาดับที่ 7

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลาดับ ที่ 8
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 8 ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงาน
เคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า และถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการลาดับที่ 8. โครงกำรปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง ที่นำงอนงค์ วิริยำนุกูล – บ้ำนนำงสำยันต์ วงศ์คำ หมู่ที่ ๗ ถนนยำว
๙๐ เมตร ผิวกว้ำง ๔.๐๐ เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมำณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่ำ ๑๐๘ ลบ.ม. งบประมำณ ๑๓,๗๐๐ บำท ปรากฏตาม
แผนพัฒ นาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
หน้าที่ 12 ลาดับที่ 7 หรือไม่ หากอนุมัติ โปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)

มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณู ปโภค โครงการล าดับ ที่ 8. โครงการปรับ ปรุงถนนดิน ลูกรั ง
ที่น างอนงค์ วิริยานุกูล – บ้านนางสายันต์ วงศ์ค า หมู่ที่ ๗ ถนนยาว ๙๐
เมตร ผิวกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๓,๗๐๐ บาท ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
หน้าที่ 12 ลาดับที่ 7 จานวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)
/นายทองเดือน.......
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นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณู ปโภค โครงการที่ 8 โครงกำรปรับปรุงถนนดินลู กรัง ที่นำงอนงค์
วิริยำนุกูล – บ้ำนนำงสำยันต์ วงศ์คำ หมู่ที่ ๗ ถนนยำว ๙๐ เมตร ผิวกว้ำง
๔.๐๐ เมตร หนำเฉลี่ ย ๐.๓๐ เมตร หรื อมี ป ริม ำณดิน ลู ก รังไม่ น้ อ ยกว่ ำ
๑๐๘ ลบ.ม. งบประมำณ ๑๓,๗๐๐ บำท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 1) หน้ า ที่ 12 ล าดั บ ที่ 7
จานวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านนายกฯ ต่อ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่ อ ขออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจ าปี ง บประมาณ 2561
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณู ปโภค โครงการที่ 9. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยข้ำงวัด เขำแก้ว บ้ำนงิ้วงำม หมู่ ที่ ๔ ถนนยำว ๑๔๕.๐๐
เมตร ควำมกว้ำง ๖.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
๘๗๐ ตำรำงเมตร งบประมำณ ๔๘๒,๖๐๐ บำท ปรากฏตามแผนพัฒ นา
ท้ องถิ่ น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 1) หน้ าที่ 9
ลาดับที่ 4

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลาดับ ที่ 9
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 8 ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงาน
เคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า และถนน 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 โครงการล าดั บ ที่ 9. โครงกำรก่ อ สร้ ำ งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยข้ำงวัดเขำแก้ว บ้ำนงิ้วงำม หมู่ที่ ๔ ถนนยำว
/๑๔๕.๐๐ ........
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๑๔๕.๐๐ เมตร ควำมกว้ำง ๖.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่ำ ๘๗๐ ตำรำงเมตร งบประมำณ ๔๘๒,๖๐๐ บำท ปรากฏตาม
แผนพัฒ นาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบั บที่ 1)
หน้าที่ 9 ลาดับที่ 4 หรือไม่ หากอนุมัติ โปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)
มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุมชนงานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่ าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการลาดับที่ 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้างวัดเขาแก้ว บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ ๔ ถนนยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร
ความกว้ า ง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
๘๗๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๘๒,๖๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 9
ล าดั บ ที่ 4 จ านวน ๑๑ เสี ย ง ไม่ อ นุ มั ติ – เสี ย ง งดออกเสี ย ง ๑ เสี ย ง
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคโครงการที่ 9 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยข้ำง
วัดเขำแก้ว บ้ำนงิ้วงำม หมู่ที่ ๔ ถนนยำว ๑๔๕.๐๐ เมตร ควำมกว้ำง ๖.๐๐
เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ ๘๗๐ ตำรำงเมตร งบประมำณ
๔๘๒,๖๐๐ บำท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 9 ลาดับที่ 4 จานวน ๑๑ เสียง
ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เชิญท่านนายกฯ ต่อ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่ 10 โครงกำรก่อสร้ำงฝำตะแกรงเหล็ก
บ่อพัก คสล. ในลำเหมือง บริเวณนำนำงบัวลัง เกตุมิตร - นำนำงรัตนำ พูลทวี
บ้ำนปำกฝำง หมู่ที่ ๑๐ ขนำดตะแกรง ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร และขนำดตะแกรง
/1.30x๑.๕๐.......
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๑.๓๐ x ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑๗ ฝำ งบประมำณ ๑๒๐,๖๐๐ บำท
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) หน้าที่ 14 ลาดับที่ 9
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลาดับ ที่ 10
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 8 ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงาน
เคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า และถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการลาดับที่ 10 โครงกำรก่อสร้ำงฝำตะแกรง
เหล็กบ่อพัก คสล. ในลำเหมือง บริเวณนำนำงบัวลัง เกตุมิตร - นำนำงรัตนำ
พู ล ทวี บ้ ำนปำกฝำง หมู่ที่ ๑๐ ขนำดตะแกรง ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร และ
ขนำดตะแกรง ๑.๓๐ x ๑.๕๐ เมตร จ ำนวน ๑๗ ฝำ งบประมำณ
๑๒๐,๖๐๐ บำท ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 14 ลาดับที่ 9 หรือไม่ หากอนุมัติ
โปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)

มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงาน
เคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า และถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ งสาธารณู ป โภคโครงการล าดั บ ที่ 10 โครงการก่ อ สร้ า งฝา
ตะแกรงเหล็กบ่อพัก คสล. ในลาเหมือง บริเวณนานางบัวลัง เกตุมิตร นานางรัตนา พูลทวี บ้านปากฝาง หมู่ที่ ๑๐ ขนาดตะแกรง ๑.๒๐ x ๑.๐๐
เมตร และ ขนาดตะแกรง ๑.๓๐ x ๑.๕๐ เมตร จ านวน ๑๗ ฝา
งบประมาณ ๑๒๐,๖๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 14 ลาดับที่ 9
จานวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคโครงการที่ 10 โครงกำรก่อสร้ำงฝำตะแกรงเหล็กบ่อพัก คสล. ใน
ลำเหมือง บริเวณนำนำงบัวลัง เกตุมิตร - นำนำงรัตนำ พูลทวี บ้ำนปำกฝำง
หมู่ ที่ ๑๐ ขนำดตะแกรง ๑.๒ ๐ x ๑ .๐ ๐ เมตร และขนำดตะแกรง
๑.๓๐ x ๑.๕๐ เมตร จ ำนวน ๑๗ ฝำ งบประมำณ ๑๒๐,๖๐๐ บำท
/ปรากฏตาม.......
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ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) หน้าที่ 14 ลาดับที่ 9 จานวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)
ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านนายกฯ ต่อ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่ อ ขออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจ าปี ง บประมาณ 2561
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่ 11 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สวนนำยสุเทพ สมบูรณ์พร - บ้ำนนำงบุญมำ กลัดเจริญ หมู่ที่
๓ ถนนยำว ๑๔๐.๐๐ เมตร ควำมกว้ำง ๓.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ ๔๒๐ ตำรำงเมตร งบประมำณ ๒๒๘,๐๐๐ บำท
ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) หน้าที่ 7 ลาดับที่ 2

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลาดับ ที่ 11
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 8 ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงาน
เคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า และถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภคโครงการล าดั บ ที่ 11 โครงกำรก่ อ สร้ ำ งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สวนนำยสุเทพ สมบูรณ์พร - บ้ำนนำงบุญมำ กลัดเจริญ
หมู่ที่ ๓ ถนนยำว ๑๔๐.๐๐ เมตร ควำมกว้ำง ๓.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ ๔๒๐ ตำรำงเมตร งบประมำณ ๒๒๘,๐๐๐ บำท
ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) หน้าที่ 7 ลาดับที่ 2 หรือไม่ หากอนุมัติ โปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)

มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการลาดับที่ 11 โครงการก่อสร้างถนน
/คอนกรีต..........
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คอนกรีตเสริมเหล็ก สวนนายสุเทพ สมบูรณ์พร - บ้านนางบุญมา กลัดเจริญ
หมู่ที่ ๓ ถนนยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือ มีพื้ น ที่ ไม่น้อ ยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๒๘,๐๐๐ บาท
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) หน้าที่ 7 ลาดับที่ 2 จานวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงาน
เคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ าและถนน งบลงทุ น ค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้าง ค่ า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการที่ 11 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สวนนำยสุเทพ สมบูรณ์พร - บ้ำนนำงบุญมำ กลัดเจริญ หมู่ที่ ๓ ถนน
ยำว ๑๔๐.๐๐ เมตร ควำมกว้ำง ๓.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ ๔๒๐ ตำรำงเมตร งบประมำณ ๒๒๘,๐๐๐ บำท ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
หน้าที่ 7 ลาดับที่ 2 จานวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านนายกฯ ต่อ ครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่ อ ขออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจ าปี ง บประมาณ 2561
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่ 12 โครงกำรเสริมผิวลำดยำงแอสฟัลท์
ติ ก คอนกรี ต สำยบ้ ำ นนำงมณี ไพรสวรรค์ – บ้ ำ นนำยไพฑู ร ย์ ไพรสำรี
บ้ำนไร่กล้วย หมู่ที่ ๓ ควำมยำว ๑๔๐ เมตร กว้ำง ๓.๐๐ เมตร หนำเฉลี่ย
๐.๐๔ เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ ำ ๔๒๐ ตำรำงเมตร งบประมำณ
๑๐๙,๙๐๐ บำท ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 8 ลาดับที่ 3

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลาดับ ที่ 12
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี
/นายทองเดือน......
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นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 8 ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงาน
เคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า และถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการลาดับที่ 12 โครงกำรเสริมผิวลำดยำง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยบ้ำนนำงมณี ไพรสวรรค์ – บ้ำนนำยไพฑูรย์ ไพรสำรี
บ้ำนไร่กล้วย หมู่ที่ ๓ ควำมยำว ๑๔๐ เมตร กว้ำง ๓.๐๐ เมตร หนำเฉลี่ย
๐.๐๔ เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ ำ ๔๒๐ ตำรำงเมตร งบประมำณ
๑๐๙,๙๐๐ บำท ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ. 2564) เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 1) หน้ าที่ 8 ล าดั บ ที่ 3 หรือไม่ หากอนุ มั ติ
โปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)

มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงาน
เคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า และถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้ า ง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการลาดับที่ 12 โครงการเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางมณี ไพรสวรรค์ – บ้านนายไพฑูร ย์
ไพรสารี บ้า นไร่กล้วย หมู่ที่ ๓ ความยาว ๑๔๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร
งบประมาณ ๑๐๙,๙๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 1) หน้ า ที่ 8 ลาดั บที่ 3
จานวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงาน
เคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า และถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการที่ 12 โครงกำรเสริมผิวลำดยำงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สำยบ้ำนนำงมณี ไพรสวรรค์ – บ้ำนนำยไพฑูรย์ ไพรสำรี บ้ำน
ไร่กล้วย หมู่ที่ ๓ ควำมยำว ๑๔๐ เมตร กว้ำง ๓.๐๐ เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๐๔
เมตร หรือ มีพื้ นที่ ไม่น้ อยกว่ำ ๔๒๐ ตำรำงเมตร งบประมำณ ๑๐๙,๙๐๐
บำท ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 8 ลาดับที่ 3 จานวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านนายกฯ ต่อ ครับ
/นายสยาม.......
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นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
เสนอโครงการเพื่ อ ขออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจ าปี ง บประมาณ 2561
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่ 13 โครงกำรปรับปรุงถนนดินลูกรัง
สำยบ้ ำน ร.ต.ต.เสมื อน ค้ำชู – แม่น้ ำน่ำน หมู่ ที่ ๙ ถนนยำว ๗๕ เมตร
ผิวกว้ำง ๓.๕๐ เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อย
กว่ำ ๑๔๐ ลบ.ม. งบประมำณ ๑๗,๓๐๐ บำท ปรากฏตามแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 13
ลาดับที่ 8

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะสอบถามหรืออภิปรายโครงการลาดับ ที่ 13
หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย สอบถามหรืออภิปรายโครงการที่ 8 ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงาน
เคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า และถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการลาดับที่ 13 โครงกำรปรับปรุงถนนดิน
ลู ก รัง สำยบ้ ำน ร.ต.ต.เสมือ น ค้ำชู – แม่ น้ ำน่ ำน หมู่ ที่ ๙ ถนนยำว ๗๕
เมตร ผิวกว้ำง ๓.๕๐ เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่
น้อยกว่ำ ๑๔๐ ลบ.ม. งบประมำณ ๑๗,๓๐๐ บำท ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 13
ลาดับที่ 8 หรือไม่ หากอนุมัติ โปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)

มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงาน
เคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า และถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้ า ง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการลาดับที่ 13 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง สายบ้า น ร.ต.ต.เสมื อน ค้าชู – แม่น้ าน่ าน หมู่ ที่ ๙ ถนนยาว ๗๕
เมตร ผิวกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๔๐ ลบ.ม.งบประมาณ ๑๗,๓๐๐ บาท ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
หน้าที่ 13 ลาดับที่ 8 จานวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561
/แผนงาน.......
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แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการที่ 13 โครงกำรปรับปรุงถนนดินลูกรัง
สำยบ้ ำน ร.ต.ต.เสมื อน ค้ำชู – แม่น้ ำน่ำน หมู่ ที่ ๙ ถนนยำว ๗๕ เมตร
ผิวกว้ำง ๓.๕๐ เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อย
กว่ำ ๑๔๐ ลบ.ม. งบประมำณ ๑๗,๓๐๐ บำท ปรากฏตามแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 13
ลาดับที่ 8 จานวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เรื่องเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เชิญท่านสมาชิกครับ
เชิญท่าน อาณัติ ครับ

นายอาณัติ วงค์สถาน
(สมาชิกสภาเขต๑ )

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม
นายอาณัติ วงค์สถาน สมาชิกสภาเขต ๑ ผมมีเรื่องเสนอสองเรื่อง ดังนี้
เรื่องแรกสืบเนื่องจากถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๑๓,๑๑ และหัวฝาย หมู่ที่ ๑
ช่างได้รับ ปากแล้ ว ยังไม่ได้ดาเนินการแก้ไขให้ เพราะว่ายังอยู่ในช่วงประกัน
อยากให้ช่างติดตามให้ด้วยครับ เรื่องที่สองขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่จะช่วย
บริหารจัดการหาดแม่น้าน่านให้ เรื่องที่สามการประชุมโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ของหมู่บ้าน เขตที่๑ อยากให้ท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
ด้วยเพื่อจะได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน
และเรื่องที่สีฝากถนนสายบ้านนายอาณัติ วงค์สถาน ถึง ปั้มน้ามัน ปตท.ด้วย
เพราะมีประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาเป็นจานวนมากและถนนยังไม่เป็นถนน
คอนกรีตทั้งหมด ครับ ผมมีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้ ครับ ขอบคุณครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแจ้ง ประชาสัมพันธ์ หรือซักถามท่านนายกฯ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ขอเชิญครับ ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ

นายสยาม แตงเอี่ยม
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องแรกเรื่องโครงการสัมมนาและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรของเทศบาลนั้นได้ดาเนิ นการแล้วและ
ได้รับความสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เรื่องที่สองการบริหารจัดการหาดแม่น้าน่าน
ฝั่งตาบลงิ้วงามนั้นจะให้ผู้ที่จะประสงค์จะจาหน่ายสินค้ามาติดต่อทางเทศบาล
เพื่ อ ที่ เ ทศบาลจะได้ จั ด ระเบี ย บและกฎ ในการค้ า ขายร่ ว มกั น อย่ า งมี
/ประสิทธิภาพ......
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ประสิทธิภาพและจะพิจารณาให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลก่อนเป็นอันดับ
แรก เรื่ อ งที่ ส ามทางลอดสี่ แ ยกวั ง สี สู บ ได้ ป ระสานกั บ ทางผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการแล้วว่าน่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ ทางโครงการจะช่วยดูแลจุดที่เกิด
ผลกระทบจากการดาเนินโครงการและจะทาการแก้ไขปรับปรุงให้ก่อนจะส่ง
มอบโครงการต่อไป ส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องถนนลูกรังของท่านอาณัติเสนอนั้น
ทางเทศบาลกาลั งติดต่อกับ ทางผู้ บ ริษั ทที่รับเหมาเพื่ อจะเข้ามาแก้ไขให้ อยู่
ครั บ ทางคณะผู้ บ ริ ห ารมี เรื่ อ งที่ จ ะแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเพี ย งเท่ า นี้ ค รั บ
ขอบคุณครับ
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแจ้ง ประชาสัมพันธ์ หรือซักถามท่านนายกฯ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ถ้าไม่มีผมขอบคุณท่านนายกฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม
ผมขอปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑

ปิดประชุมเวลา

14.45 นาฬิกา

(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม

/คณะกรรมการ.....
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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
สภาเทศบาลต าบลงิ้ว งาม มีม ติ รับ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลงิ้ว งาม สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
จึงได้ล งลายมือชื่อไว้เป็ น หลั กฐาน ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่ มเติมถึง ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2554 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม สมัย สามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ .....................เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
(นายทองเดือน เกตุเอี่ยม)
ประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม

