
ททที่  นม  ๖๐๒๐๑/ว สสสำนนักงสำนเทศบสำลตสสำบลกงรถ
๑๙๙ หมมมู่๓  ตสสำบลกงรถ        

                                                                                              อสสำเภอหห้วยแถลง นม. ๓๐๒๔๐

         กนันยสำยน   ๒๕๕๘

เรรที่อง สมู่งสสสำเนสำเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำยประจสสำปปีงบประมสำณ  พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบสำลตสสำบลกงรถ

เรทยน

สติที่งททที่สมู่งมสำดห้วย  สสสำเนสำเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำยประจสสำปปีงบประมสำณ พ.ศ.๒๕๕๙    จสสำนวน ๑ เลมู่ม

พรห้อมหนนังสรอนทนี้  เทศบสำลตสสำบลกงรถ  ขอสมู่งสสสำเนสำเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำย ประจสสำปปี  
งบประมสำณ  พ.ศ.๒๕๕๙  ททที่ไดห้รนับควสำมเหห็นชอบจสำกสภสำเทศบสำลตสสำบลกงรถและนสำยอสสำเภอหห้วยแถลงตสำมคสสำ
สนัที่งจนังหวนัดนครรสำชสทมสำ ททที่ ๗๒๙๗/๒๕๕๗ ลงวนันททที่ ๑ ธนันวสำคม ๒๕๕๗ เรรที่องกสำรมอบอสสำนสำจของผมห้วมู่สำรสำชกสำร
จนังหวนัดใหห้รองผมห้วมู่สำรสำชกสำรจนังหวนัด ปลนัดจนังหวนัด หนัวหนห้สำสมู่วนรสำชกสำรประจสสำจนังหวนัด และนสำยอสสำเภอปฏติบนัตติ
รสำชกสำรแทนแลห้ว  ตสำมพระรสำชบนัญญนัตติเทศบสำล  พ.ศ.๒๔๙๖  (แกห้ไขเพติที่มเตติมถถึง (ฉบนับททที่  ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒)    
เพรที่อเปป็นแนวทสำงในกสำรประสสำนงสำนตมู่อไป

จถึงเรทยนมสำเพรที่อโปรดทรสำบ

ขอแสดงควสำมนนับถรอ

                   (นสำยสรพงศศ์   คสสำชสสำนติ)
   รองนสำยกเทศมนตรทตสสำบลกงรถ รนักษสำรสำชกสำรแทน

                                                          นสำยกเทศมนตรทตสสำบลกงรถ

สสสำนนักปลนัดเทศบสำล
งสำนวติเครสำะหศ์นโยบสำยและแผน
โทร.๐-๔๔๕๗-๖๕๑๕  ตมู่อ  ๓



บบันททึกขข้อความ
สส่วนราชการ งสำนวติเครสำะหศ์นโยบสำยและแผน  สสสำนนักปลนัดเทศบสำล
ททที่   นม ๖๐๒๐๑ / วบันททที่        ตตุลสำคม  ๒๕๕๘      
เรรที่อง สมู่งสสสำเนสำเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำย  ประจสสำปปีงบประมสำณ พ.ศ.๒๕๕๙
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
เรทยนรองปลนัดเทศบสำล/หนัวหนห้สำกองทตุกกอง 

พรห้อมหนนังสรอนทนี้  ขอสมู่งสสสำเนสำเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำยประจสสำปปี งบประมสำณ         
พ.ศ.๒๕๕๙ ไดห้รนับควสำมเหห็นชอบจสำกสภสำเทศบสำลตสสำบลกงรถและนสำยอสสำเภอหห้วยแถลงตสำมคสสำสนัที่งจนังหวนัด
นครรสำชสทมสำ ททที่ ๗๒๙๗/๒๕๕๗ ลงวนันททที่  ๑  ธนันวสำคม ๒๕๕๗ เรรที่องกสำรมอบอสสำนสำจของผมห้วมู่สำรสำชกสำรจนังหวนัดใหห้
รองผมห้วมู่สำรสำชกสำรจนังหวนัด ปลนัดจนังหวนัด หนัวหนห้สำสมู่วนรสำชกสำรประจสสำจนังหวนัด และนสำยอสสำเภอ ปฏติบนัตติรสำชกสำรแทน
แลห้ว   ตสำมพระรสำชบนัญญนัตติเทศบสำล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมแกห้ไขเพติที่มเตติมถถึง ฉบนับททที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ เพรที่อใชห้เปป็น
แนวทสำง   ในกสำรปฏติบนัตติงสำนตมู่อไป

จถึงเรทยนมสำเพรที่อใชห้เปป็นแนวทสำงในกสำรปฏติบนัตติตมู่อไป

(นสำยสมนัย   เพห็งลสำภ)
                                                            ปลนัดเทศบสำลตสสำบลกงรถ

รบับแลข้ว

๑.หนัวหนห้สำสสสำนนักปลนัดเทศบสำล               .....................................................
๒.หนัวหนห้สำกองคลนัง                           ......................................................
๓.หนัวหนห้สำกองชมู่สำง                            .....................................................
๔.หนัวหนห้สำกองสสำธสำรณสตุขฯ                 .....................................................
๕.หนัวหนห้สำกองกสำรศถึกษสำฯ                   .....................................................
๖.หนัวหนห้สำงสำนสมู่งเสรติมกสำรเกษตร           .....................................................

ททที่  นม  ๖๐๒๐๑/ สสสำนนักงสำนเทศบสำลตสสำบลกงรถ
๑๙๙ หมมมู่๓  ตสสำบลกงรถ        

                                                                                              อสสำเภอหห้วยแถลง นม. ๓๐๒๔๐



          กนันยสำยน   ๒๕๕๘

เรรที่อง สมู่งสสสำเนสำเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำยประจสสำปปีงบประมสำณ  พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบสำลตสสำบลกงรถ

เรทยน นสำยอสสำเภอหห้วยแถลง

อห้สำงถถึง หนนังสรออสสำเภอหห้วยแถลง  ททที่  นม ๐๐๒๓.๓๗/๓๙๑๔    ลงวนันททที่  ๑๗ กนันยสำยน  ๒๕๕๘          

สติที่งททที่สมู่งมสำดห้วย สสสำเนสำเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำย ประจสสำปปีงบประมสำณ พ.ศ.๒๕๕๙    จสสำนวน  ๑  เลมู่ม

ตสำมททที่อสสำเภอหห้วยแถลง  ไดห้พติจสำรณสำใหห้ควสำมเหห็นชอบรมู่สำงเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำย  
ประจสสำปปีงบประมสำณ  พ.ศ.๒๕๕๙  ของเทศบสำลตสสำบลกงรถ  เพรที่อใหห้เทศบสำลใชห้ในกสำรดสสำเนตินงสำนตสำมนโยบสำย
ของนสำยกเทศมนตรทททที่วสำงไวห้และเมรที่อนสำยกเทศมนตรทลงนสำมประกสำศใชห้แลห้วใหห้สมู่งเทศบนัญญนัตติดนังกลมู่สำวใหห้     
อสสำเภอหห้วยแถลง  ควสำมละเอทยดแจห้งแลห้ว นนันี้น

เทศบสำลตสสำบลกงรถ   ไดห้ประกสำศใชห้บนังคนับเปป็นเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำยประจสสำปปี        
งบประมสำณ  พ.ศ.๒๕๕๙ เรทยบรห้อยแลห้ว    จถึงขอสมู่งสสสำเนสำเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำย  ประจสสำ
ปปีงบประมสำณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบสำลตสสำบลกงรถ มสำพรห้อมนทนี้ รสำยละเอทยดปรสำกฏตสำมสติที่งททที่สมู่งมสำดห้วย

จถึงเรทยนมสำเพรที่อโปรดทรสำบและพติจสำรณสำดสสำเนตินกสำรตมู่อไป

ขอแสดงควสำมนนับถรอ

                    (นสำยสรพงศศ์   คสสำชสสำนติ)
   รองนสำยกเทศมนตรทตสสำบลกงรถ รนักษสำรสำชกสำรแทน

                                                          นสำยกเทศมนตรทตสสำบลกงรถ

สสสำนนักปลนัดเทศบสำล
งสำนวติเครสำะหศ์นโยบสำยและแผน
โทร.๐-๔๔๕๗-๖๕๑๕  ตมู่อ  ๓

ททที่  นม  ๖๐๒๐๑/                   สสสำนนักงสำนเทศบสำลตสสำบลกงรถ
        ๑๙๙ หมมมู่๓  ตสสำบลกงรถ           

                                                                                           อสสำเภอหห้วยแถลง   นม.  ๓๐๒๔๐

          กนันยสำยน   ๒๕๕๘

เรรที่อง ขอควสำมเหห็นชอบรมู่สำงเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำย ประจสสำปปีงบประมสำณ  พ.ศ.๒๕๕๙

เรทยน นสำยอสสำเภอหห้วยแถลง



อห้สำงถถึง ๑. พระรสำชบนัญญนัตติเทศบสำล  พ.ศ.๒๔๙๖ แกห้ไขเพติที่มเตติมถถึง (ฉบนับททที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มสำตรสำ ๖๒
๒. คสสำสนัที่งจนังหวนัดนครรสำชสทมสำ  ททที่ ๗๒๙๗/๒๕๕๗  ลงวนันททที่ ๑ ธนันวสำคม ๒๕๕๗ เรรที่อง กสำรมอบอสสำนสำจ   
ใหห้นสำยอสสำเภอ ฯลฯ ปฏติบนัตติรสำชกสำรแทนผมห้วมู่สำรสำชกสำรจนังหวนัดนครรสำชสทมสำ

สติที่งททที่สมู่งมสำดห้วย ๑. รมู่สำงเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำย ประจสสำปปีงบประมสำณ พ.ศ. ๒๕๕๙       จสสำนวน  ๓  เลมู่ม
๒. สสสำเนสำรสำยงสำนกสำรประชตุมสภสำเทศบสำลตสสำบลกงรถ      จสสำนวน ๑  ชตุด
๓. เอกสสำรแบบ ปร๔,ปร๕,แบบรนับรองกสำรตรวจรมู่สำงเทศบนัญญนัตติ             จสสำนวน ๑  ชตุด

ตสำมพระรสำชบนัญญนัตติฯ ททที่อห้สำงถถึง  ใหห้ประธสำนสภสำเทศบสำลสมู่งรมู่สำงเทศบนัญญนัตติใหห้นสำยอสสำเภอเพรที่อ
ใหห้นสำยอสสำเภอสมู่งใหห้ผมห้วมู่สำรสำชกสำรจนังหวนัดพติจสำรณสำภสำยในเจห็ดวนันนนับแตมู่วนันททที่สภสำเทศบสำลไดห้มทมตติเหห็นชอบ นนันี้น

ในครสำวประชตุมสภสำเทศบสำลตสสำบลกงรถ สมบัยประชชุมสามบัญททที่ ๓ ครบัรั้งททที่ ๒ ประจจาปปี ๒๕๕๘ 
เมรที่อวบันททที่  ๒๘  สสิงหาคม  ๒๕๕๘  ไดห้มทกสำรพติจสำรณสำรมู่สำงเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำย ประจสสำปปีงบประมสำณ 
พ.ศ.๒๕๕๙  ในวสำระททที่ ๒,๓  กสำรแปรญนัตตติและกสำรลงมตติใหห้ตรสำเปป็นเทศบนัญญนัตติ  ซถึที่งสภสำเทศบสำล  ไดห้มทมตติเหห็น
ชอบกนับกสำรใหห้ตรสำเปป็นเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำย ประจสสำปปีงบประมสำณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมทมตติเหห็นชอบเปป็น
เอกฉนันทศ์  

ดนังนนันี้น เพรที่อใหห้เปป็นไปตสำมกฎหมสำยททที่กสสำหนด จถึงขอสมู่งรมู่สำงเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำย 
ประจสสำปปีงบประมสำณ พ.ศ.๒๕๕๙ มสำพรห้อมนทนี้ รสำยละเอทยดปรสำกฏตสำมสติที่งททที่สมู่งมสำดห้วย

จถึงเรทยนมสำเพรที่อโปรดพติจสำรณสำ

                     ขอแสดงควสำมนนับถรอ

                 (นสำยนสำวติน    แมมู่นศรนรสำ)
             ประธสำนสภสำเทศบสำลตสสำบลกงรถ

สสสำนนักงสำนเลขสำนตุกสำรสภสำเทศบสำลตสสำบลกงรถ
โทร.๐-๔๔๗๕-๖๕๑๕  ตมู่อ  ๓

ททที่  นม  ๖๐๒๐๑/                   สสสำนนักงสำนเทศบสำลตสสำบลกงรถ
        ๑๙๙ หมมมู่๓  ตสสำบลกงรถ           

                                                                                           อสสำเภอหห้วยแถลง   นม.  ๓๐๒๔๐

          กนันยสำยน   ๒๕๕๘

เรรที่อง ขอควสำมเหห็นชอบรมู่สำงเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำย ประจสสำปปีงบประมสำณ  พ.ศ.๒๕๕๙

เรทยน นสำยอสสำเภอหห้วยแถลง

อห้สำงถถึง ๑. พระรสำชบนัญญนัตติเทศบสำล  พ.ศ.๒๔๙๖ แกห้ไขเพติที่มเตติมถถึง (ฉบนับททที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มสำตรสำ ๖๒
๒. คสสำสนัที่งจนังหวนัดนครรสำชสทมสำ  ททที่ ๗๒๙๗/๒๕๕๗  ลงวนันททที่ ๑ ธนันวสำคม ๒๕๕๗ เรรที่อง กสำรมอบอสสำนสำจ   
ใหห้นสำยอสสำเภอ ฯลฯ ปฏติบนัตติรสำชกสำรแทนผมห้วมู่สำรสำชกสำรจนังหวนัดนครรสำชสทมสำ

สติที่งททที่สมู่งมสำดห้วย ๑. รมู่สำงเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำย ประจสสำปปีงบประมสำณ พ.ศ. ๒๕๕๙       จสสำนวน  ๓  เลมู่ม
๒. สสสำเนสำรสำยงสำนกสำรประชตุมสภสำเทศบสำลตสสำบลกงรถ      จสสำนวน ๑  ชตุด



๓. สสสำเนสำรสำยงสำนกสำรประชตุมคณะกรรมกสำรแปรญนัตตติ      จสสำนวน ๑  ชตุด
๔. เอกสสำรแบบ ปร๔,ปร๕,แบบรนับรองกสำรตรวจรมู่สำงเทศบนัญญนัตติ             จสสำนวน ๑  ชตุด

ดห้วยสภสำเทศบสำลตสสำบลกงรถ ไดห้มทมตติเหห็นชอบรมู่สำงเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำยประจสสำปปี งบ
ประมสำณ พ.ศ.๒๕๕๙  ในครสำวประชตุมสภสำเทศบสำลตสสำบลกงรถ สมนัยประชตุมสสำมนัญททที่ ๓ ครนันี้งททที่ ๒/๒๕๕๘   เมรที่อ
วนันททที่ ๒๘ สติงหสำคม ๒๕๕๘   เพรที่อเปป็นไปตสำมพระรสำชบนัญญนัตติเทศบสำล พ.ศ.๒๔๙๖  (และททที่แกห้ไขเพติที่มเตติม)  
มสำตรสำ ๖๒ และคสสำสนัที่งจนังหวนัดนครรสำชสทมสำ ททที่ ๗๒๙๗/๒๕๕๗ ลงวนันททที่ ๑ ธนันวสำคม ๒๕๕๗ เรรที่องกสำรมอบอสสำนสำจ
ของผมห้วมู่สำรสำชกสำรจนังหวนัด ปลนัดจนังหวนัด หนัวหนห้สำสมู่วนรสำชกสำรประจสสำจนังหวนัด และนสำยอสสำเภอ ปฏติบนัตติรสำชกสำรแทน 
นนันี้น

สภสำเทศบสำลตสสำบลกงรถ จถึงขอสมู่งรมู่สำงเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำยประจสสำปปี งบประมสำณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ และเอกสสำรททที่เกทที่ยวขห้อง เพรที่อพติจสำรณสำใหห้ควสำมเหห็นชอบรมู่สำงเทศบนัญญนัตติฯดนังกลมู่สำว  รสำยละเอทยด
ปรสำกฏตสำมสติที่งททที่สมู่งมสำพรห้อมนทนี้

จถึงเรทยนมสำเพรที่อโปรดพติจสำรณสำ  ดสสำเนตินกสำรตมู่อไป

                     ขอแสดงควสำมนนับถรอ

                 (นสำยนสำวติน    แมมู่นศรนรสำ)
             ประธสำนสภสำเทศบสำลตสสำบลกงรถ

สสสำนนักงสำนเลขสำนตุกสำรสภสำเทศบสำลตสสำบลกงรถ
โทร.๐-๔๔๗๕-๖๕๑๕  ตมู่อ  ๓

บบันททึกขข้อความ
สส่วนราชการ              สสสำนนักปลนัด                    เทศบสำลตสสำบลกงรถ
ททที่ นม ๖๐๒๐๑ / -         วนันททที่   ๑๘  กนันยสำยน  ๒๕๕๘
เรรที่อง   ขอสมู่งรมู่สำงเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำย ประจสสำปปีงบประมสำณ พ.ศ.๒๕๕๙
        
เรทยน    ประธสำนกรรมกสำรพนัฒนสำเทศบสำลตสสำบลกงรถ
สติที่งททที่สมู่งมสำดห้วย รมู่สำงเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมู่สำย ประจสสำปปีงบประมสำณ พ.ศ.๒๕๕๙   จสสำนวน  ๑  เลมู่ม

๑.   เรรที่องเดสิม
๑.๑ ตสำมททที่เทศบสำลตสสำบลกงรถ ไดห้มทคสสำสนัที่งเทศบสำลตสสำบลกงรถ   ททที่ ๘๔ /๒๕๕๗   ลงวนันททที่  

๑๗  เมษสำยน  ๒๕๕๗  เรรที่อง คสสำสนัที่งแตมู่งตนันี้งคณะกรรมกสำรสนนับสนตุนกสำรจนัดทสสำแผนพนัฒนสำเทศบสำลตสสำบลกงรถ 
และกสสำหนดประชตุมเพรที่อจนัดทสสำรมู่สำงแผนกสำรดสสำเนตินงสำน ประจสสำปปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวนันททที่  ๒๙ กนันยสำยน  ๒๕๕๘

๒.   ขข้อเทท็จจรสิง
๒.๑ คณะกรรมกสำรสนนับสนตุนกสำรจนัดทสสำแผนพนัฒนสำทห้องถติที่นองคศ์กสำรบรติหสำรสมู่วนตสสำบลกงรถ   

ไดห้ประชตุมเพรที่อดสสำเนตินกสำรจนัดทสสำรมู่สำงแผนกสำรดสสำเนตินงสำน ประจสสำปปี พ.ศ.๒๕๕๙ เสรห็จเรทยบรห้อยแลห้ว   เมรที่อวนันททที่  ๘ 
ตตุลสำคม  ๒๕๕๘

๓.   ขข้อกฎหมาย
๓.๑ ระเบทยบกระทรวงมหสำดไทย วมู่สำดห้วยกสำรจนัดทสสำแผนพนัฒนสำขององคศ์กรปกครองสมู่วนทห้องถติที่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ ขห้อ ๒๖ (๑)
๔. ขข้อเสนอ



๔.๑ เหห็นควรใหห้คณะกรรมกสำรพนัฒนสำเทศบสำลตสสำบลกงรถจนัดประชตุมเพรที่อพติจสำรณสำรมู่สำงแผนกสำร
ดสสำเนตินงสำนแลห้วเสนอตมู่อนสำยกเทศมนตรทตสสำบลกงรถ  เพรที่อประกสำศเปป็นแผนกสำรดสสำเนตินงสำนตมู่อไป

๕.   ขข้อพสิจารณา
๕.๑ ดสสำเนตินกสำรตสำมขห้อ ๔
                                                          

จถึงเรทยนมสำเพรที่อโปรดทรสำบและพติจสำรณสำดสสำเนตินกสำรตมู่อไป

     (นสำยสมนัย   เพห็งลสำภ)
 ประธสำนกรรมกสำรสนนับสนตุนกสำรจนัดทสสำแผนพนัฒนสำ

      เทศบสำลตสสำบลกงรถ

/ทรสำบ…

          -๒-

-ทรสำบ
-ดสสำเนตินกสำรตสำมขห้อ ๕

    (นสำยเฉลติมพร   หนมแกห้ว )
         ประธสำนกรรมกสำรพนัฒนสำเทศบสำลตสสำบลกงรถ



บบันททึกขข้อความ
สส่วนราชการ สสสำนนักปลนัดเทศบสำลตสสำบลกงรถ
ททที่ นม ๖๐๒๐๑ / -         วนันททที่  ๑๕   ตตุลสำคม  ๒๕๕๘
เรรที่อง   ขอสมู่งรมู่สำงแผนกสำรดสสำเนตินงสำน ประจสสำปปีงบประมสำณ พ.ศ.๒๕๕๘
        
เรทยน    นสำยกเทศมนตรทตสสำบลกงรถ
สติที่งททที่สมู่งมสำดห้วย  รมู่สำงแผนกสำรดสสำเนตินงสำน ประจสสำปปีงบประมสำณ พ.ศ.๒๕๕๙ จสสำนวน  ๑  เลมู่ม

๑.   เรรที่องเดสิม
๑.๑   เทศบสำลตสสำบลกงรถ  ไดห้มทคสสำสนัที่งเทศบสำลตสสำบลกงรถ  ททที่ ๘๓ /๒๕๕๗   ลงวนันททที่ ๑๗  

เมษสำยน  ๒๕๕๗ เรรที่อง แตมู่งตนันี้งคณะกรรมกสำรพนัฒนสำเทศบสำลตสสำบลกงรถ และกสสำหนดประชตุมเพรที่อพติจสำรณสำรมู่สำง
แผนกสำรดสสำเนตินงสำน ประจสสำปปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวนันททที่  ๑๔  ตตุลสำคม  ๒๕๕๘ นนันี้น

๒.   ขข้อเทท็จจรสิง
๒.๑ คณะกรรมกสำรพนัฒนสำทห้องถติที่นเทศบสำลตสสำบลกงรถ ไดห้ประชตุมเพรที่อพติจสำรณสำรมู่สำงแผนกสำร

ดสสำเนตินงสำน ประจสสำปปี พ.ศ.๒๕๕๙ เสรห็จเรทยบรห้อยแลห้ว  เมรที่อวนันพตุธททที่ ๑๔  ตตุลสำคม  ๒๕๕๘
๓.   ขข้อกฎหมาย

๓.๑ ระเบทยบกระทรวงมหสำดไทย วมู่สำดห้วยกสำรจนัดทสสำแผนพนัฒนสำขององคศ์กรปกครองสมู่วนทห้อง
ถติที่นทห้องถติที่น พ.ศ.๒๕๔๘ ขห้อ ๒๖ (๑)

๔. ขข้อเสนอ
๔.๑ เสนอนสำยกเทศมนตรทตสสำบลกงรถ เพรที่อประกสำศเปป็นแผนกสำรดสสำเนตินงสำนตมู่อไป

๕.   ขข้อพสิจารณา
๕.๑ ดสสำเนตินกสำรตสำมขห้อ ๔
                                                          

จถึงเรทยนมสำเพรที่อโปรดทรสำบและพติจสำรณสำดสสำเนตินกสำรตมู่อไป

                          (นสำยเฉลติมพร   หนมแกห้ว )
                        ประธสำนกรรมกสำรพนัฒนสำเทศบสำลตสสำบลกงรถ



-ทรสำบ
-ดสสำเนตินกสำรตสำมขห้อ ๕

     (นสำยเฉลติมพร   หนมแกห้ว )
    นสำยกเทศมนตรทตสสำบลกงรถ

ททที่ นม ๖๐๒๐๑/                                                                         

สสสำนนักงสำนเทศบสำลตสสำบลกงรถ
                                                                                             

เลขททที่ ๑๙๙ หมมมู่๓ ตสสำบลกงรถ
                                                                                             

อสสำเภอหห้วยแถลง  นม  ๓๐๒๔๐

                                                                             กนันยสำยน  
๒๕๕๘

เรรที่อง   ประชสำสนัมพนันธธ์กสำรบนังคนับใชห้เทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมสำย 
ประจสสำปท   งบประมสำณ พ.ศ. ๒๕๕๙                      
         ของเทศบสำลตสสำบลกงรถ  อสสำเภอหห้วยแถลง  จนังหวนัด
นครรสำชสทมสำ

   เรทยน   นสำยกองคธ์กสำรบรติหสำรสมวนจนังหวนัดนครรสำชสทมสำ , สมสำชติกสภสำ
เทศบสำลตสสำบลกงรถ , กสสำนนัน ,

            ผห้มู่ใหญมบห้สำนตสสำบลกงรถ , ผห้มู่ประกสำศขมสำวหอกระจสำยขมสำวประจสสำ
หมมมู่บห้สำน ททุกหมมมู่บห้สำน 
          ผห้มู่ประกสำศขมสำวเสทยงไรห้สสำยประจสสำเทศบสำลและสถสำนทวติทยทุชทุมชน
ตสสำบลกงรถ

 สติที่งททที่สมงมสำดห้วย  ๑  สสสำเนสำเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมสำย ประจสสำปท   
งบประมสำณ พ.ศ. ๒๕๕๙   จสสำนวน  ๑  เลมม



                    ๒  สสสำเนสำประกสำศเทศบสำลตสสำบลกงรถ           
         จสสำนวน  ๑  ฉบนับ

ดห้วยเทศบสำลตสสำบลกงรถ อสสำเภอหห้วยแถลง จนังหวนัดนครรสำชสทมสำ 
ไดห้ดสสำเนตินกสำรจนัดทสสำเทศบนัญญนัตติ งบประมสำณรสำยจมสำยประจสสำ
ปท งบประมสำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซซที่งสภสำเทศบสำลตสสำบลกงรถ มทมตติเหห็นชอบ
ใหห้ตรสำเทศบนัญญนัตติฯ ดนังกลมสำว ในกสำรประชทุมสภสำฯ  สมนัยสสำมนัญ สมนัยททที่ 
๓  ครนัรั้งททที่  ๒/๒๕๕๘  เมรที่อวนันททที่ ๒๘ สติงหสำคม ๒๕๕๘ และนสำยอสสำเภอ
หห้วยแถลงพติจสำรณสำแลห้ว อสำศนัยอสสำนสำจตสำมควสำมในมสำตรสำ ๖๒ วรรค
สสำม แหมงพระรสำชบนัญญนัตติเทศบสำล พ.ศ.๒๔๙๖ แกห้ไขเพติที่มเตติมถซง(ฉบนับ
ททที่๑๒) ประกอบกนับคสสำสนัที่งจนังหวนัดนครรสำชสทมสำ ททที่ ๓๘๕๘/๒๕๕๘ เรรที่อง
กสำรมอบอสสำนสำจของผห้มู่วมสำรสำชกสำรจนังหวนัด ใหห้รองผห้มู่วมสำรสำชกสำรจนังหวนัด 
ปลนัดจนังหวนัด หนัวหนห้สำสมวนรสำชกสำรประจสสำจนังหวนัดและนสำยอสสำเภอปฏติบนัตติ
รสำชกสำรแทน  ลงวนันททที่ ๓ มติถทุนสำยน ๒๕๕๘ ลงนสำมเหห็นชอบกนับรมสำง
เทศบนัญญนัตติและนสำยกเทศมนตรทตสสำบลกงรถไดห้ลงนสำมใชห้บนังคนับและ
ประกสำศใชห้เปห็นเทศบนัญญนัตติงบประมสำณรสำยจมสำยประจสสำปท  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เรทยบรห้อยแลห้ว

เทศบสำลตสสำบลกงรถ อสสำเภอหห้วยแถลง จนังหวนัดนครรสำชสทมสำ  จถึงแจห้งใหห้ทรสำบและขอควสำมรมู่วมมรอ
ประชสำสนัมพนันธศ์ใหห้ประชสำชนทรสำบโดยทนัที่วกนัน

จซงเรทยนมสำเพรที่อโปรดทรสำบและประชสำสนัมพนันธธ์ใหห้ทรสำบโดยทนัที่วกนัน

                   ขอแสดงควสำมนนับถรอ

                                                                 (นสำยสรพงศศ์   คสสำชสสำนติ)
              รองนสำยกเทศมนตรทตสสำบลกงรถ รนักษสำรสำชกสำรแทน

                                                              นสำยกเทศมนตรทตสสำบลกงรถ
สสสำนนักปลนัด. 

โทร/โทรสสำร.  ๐-๔๔๗๕-๖๕๑๕ 
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