บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป ๒๕62
ครั้งที่ 1/๒๕62
วันที่ 30 ตุลาคม 2562
เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
*************************************

ผูมาประชุม 9 คน
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
1. วาที่รอยตรี ศุภมงคล บูชาถายเทศ
2. นายบรรจบ
เชื้อรุง
3. นายปราณี
ลําเภา
4. นายอารมณ วิทยายนต
5. นางยุพิน
หลีสิน
6. นายสนาน
สืบดี
7. นายชัยยะ
ใครครวญ
8. นายมัก
จงศุภวิศาลกิจ
9. นายกิตติภพ สุขธูป
10. นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ
11. นายกรึก
คําปาน

ตําแหนง
นายอําเภอหวยกระเจา
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ลายมือชื่อ
ศุภมงคล
บูชาถายเทศ
บรรจบ
เชื้อรุง
ปราณี
ลําเภา
อารมณ
วิทยายนต
ยุพิน
หลีสิน
สนาน
สืบดี
ชัยยะ
ใครครวญ
มัก
จงศุภวิศาลกิจ
กิตติภพ
สุขธูป
งาม
จงศุภวิศาลกิจ
กรึก
คําปาน

หมายเหตุ

ผูไมมาประชุม 3 คน
1.นายลําพันธ คําวงษ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2 ลากิจ
2.นางเตย
วงษกรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2 ลากิจ
3.นายสวิทจันทรหอม สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2 ลากิจ
คณะผูบริหารเทศบาลตําบลหวยกระเจา จํานวน 4 คน
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
1. นายสิริพงศ
สืบเนียม
2. นายวิโรจน
สืบดา
3. นายอภิชาติ
สืบศักดิ์
4. นายสาโรช
ใจชื้น
ผูไมมาประชุม - คน

ตําแหนง
นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

สิริพงศ
วิโรจน
อภิชาติ
สาโรช

ลายมือชื่อ
สืบเนียม
สืบดา
สืบศักดิ์
ใจชื้น

หมายเหตุ

( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ผูเขาประชุม…

ผูเขาประชุม 20 คน
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
1. นางสุรภา รุงอุทัย
2. นางสาวสุมาลี กนกศรีวิเชียร
3. นางสาวบุศรินทร ปองกัน
4
นายชาลี สาระศาลิน
5. นายวัลลภ จินดา
6. นายสนั่น วิเศษสิงห
7. นายสมจิต เที่ยงธรรม
8. นายทรงศักดิ์ แววกิ่ง
9. นางสาวกนกวรรณ พรนภาเจริญ
10. นายสายันต จินดาพันธุ
11. นายธารณรัฐนนพรัธษธาดา
12. นายณัฐนันทศรีสมบูรณ
13. นางพนิษฐาแววกิ่ง
14. นายพัชรพล สืบดา
15. นายอองจันหอม
16. นายมนตรี หิรัญกนกพันธ
17. นางอังศุมาลินบัวสองสี
18. นายสุพิพัฒน ทองนุม
19. นายใฮจันทรหอม
20. นายพยุ ภุมรินทร

-2ตําแหนง
ทองถิ่นอําเภอหวยกระเจา
รองปลัดเทศบาล
ผูชวยผูใหญบาน ม. 18
ผูชวยผูใหญบาน ม. 5
ปลัดอําเภอ
ผูใหญบาน ม. 5
ผูใหญบาน ม. 18
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองการศึกษา
หัวหนาสํานักปลัด
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
กํานันตําบลหวยกระเจา
ผูใหญบาน ม. 13
ผูใหญบาน ม. 2
ราษฎร หมูที่ 9
ผูใหญบาน ม. 20
ผูชวยผูใหญบาน ม. 13
ผูใหญบาน ม. 11

ลายมือชื่อ
สุรภา
รุงอุทัย
สุมาลี กนกศรีวิเชียร
บุศรินทร ปองกัน
ชาลี
สาระศาลิน
วัลลภ
จินดา
สนั่น
วิเศษสิงห
สมจิต
เที่ยงธรรม
ทรงศักดิ์
แววกิ่ง
กนกวรรณ พรนภาเจริญ
สายันต
จินดาพันธุ
ธารณรัฐนนพรัธษธาดา
ณัฐนันทศรีสมบูรณ
พนิษฐา
แววกิ่ง
พัชรพล
สืบดา
ออง
จันหอม
มนตรี
หิรัญกนกพันธ
อังศุมาลิน บัวสองสี
สุพิพัฒน
ทองนุม
ใฮ
จันทรหอม
พยุ
ภุมรินทร

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เลขานุการสภา

:บัดนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา ลงชื่อมาประชุม จํานวน 9 ทาน ถือวาครบองค
ประชุ มแล ว จึ ง ขอกราบเรี ย นเชิ ญท านนายอํ า เภอห ว ยกระเจา จุ ด เที ย นธู ป บู ช าพระรั ต นตรั ย
เพื่อความเปนสิริมงคล ขอกราบเรียนเชิญครับ
นายอําเภอหวยกระเจา :ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศอําเภอหวยกระเจา เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจําป 2562 ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/เลขานุการ…

-3เลขานุการสภาฯ
:เรียนทานนายอําเภอหวยกระเจา รองประธานสภาเทศบาล ฯ นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ และผู เข าร ว มประชุมทุกทาน กระผม นายปราณี ลํ าเภา ตํ าแหนง เลขานุ การสภา
เทศบาลตําบลหวยกระเจา การประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจาในวันนี้ เปนการประชุม
สภาฯ ที่ไมมีประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา สืบเนื่องจากนายสวิท จันทรหอม ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาลตํ าบลห วยกระเจา ไดยื่ นหนังสือลาออกจากประธานสภาเทศบาลตํ าบล
ห ว ยกระเจาต อ นายอํ า เภอห ว ยกระเจา มี ผ ลทํ า ให ตํ า แหน ง ประธานสภาเทศบาลตํ า บล
ห ว ยกระเจา สิ้ น สุ ด ลงตั้ ง แต วั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2562 กระผมขออ า นประกาศอํ า เภอ
หวยกระเจา เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2562 ของเทศบาลตําบล
หวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ดวยเทศบาลตําบลหวยกระเจา ไดขอเปดประชุมสภาสมัยสามัย
สมัยที่ 4 ประจําป 2562 ซึ่งมีความจําเปนขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
เพื่อขอญัตติพิจารณาอนุมัติ จายขาดเงินสะสม จํานวน 18 โครงการ เปนเงิน 4,937,200.บาท จายเงินทุนสํารองเงินสะสม 36 โครงการเปนเงิน 12.943.600.- บาทตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ. 2563 แตเ นื่ องจากไม มีป ระธานสภาเทศบาลตํ า บลห ว ย
กระเจา นายอําเภอหวยกระเจาจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา สมัยสามัญ สมัยที่
4 ประจํ า ป 2562 นายอํ า เภอห ว ยกระเจา อาศั ย ตามมาตรา 25 วรรคสอง แห ง
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 และคําสั่ง
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2407/2549 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การมอบอํานาจของ
ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี ใหนายอําเภอปฏิบัติราชการแทน (ผนวก ก ขอ 6) จึงประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2562 ในวันที่ 30 ตุลาคม
2562 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา จึงประกาศใหทราบโดย
ทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 วาที่รอยตรี ศุภมงคล บูชาถายเทศ
นายอําเภอหวยกระเจาในการนี้ ขอกราบเรียนเชิญทานนายอําเภอหวยกระเจาไดกลาวเปดการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4ครั้งที่ 1/๒๕62 ประจําป
๒๕62 วันที่ 30ตุลาคม 2562ขอกราบเรียนเชิญครับ
นายอําเภอหวยกระเจา :เรียนทานรองประธานสภาเทศบาล ฯ นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเขารวม
ประชุมทุกทาน ตามที่เลขานุการสภาฯ ไดกล าวไวแลวขางตน ถึงการเปดประชุมสภาเทศบาล
ตําบลหวยกระเจาในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมในวันนี้เปนไปตามความจําเปนของสภาเทศบาลตําบล
ห ว ยกระเจา ซึ่ ง จะต อ งขอความเห็ น ชอบเพื่ อ ขอญั ต ติ พิจ ารณาอนุ มั ติ จ า ยขาดเงิ น สะสมและ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ จ า ยเงิ น ทุ น สํ า รองเงิ น สะสม ตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แตเนื่องจากไมมีประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา ดังนั้น กระผม
ไดกระทําตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/สมัยสามัญ

-4สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/๒๕62 ประจําป ๒๕62 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 การประชุมใน
วันนี้เปนการประชุมที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เปนโอกาสอันดีที่องคก รปกครองสวนทองถิ่นจะไดใช
โอกาสที่รัฐบาลไดหยิบยื่นหรือมอบให ซึ่งทางรัฐบาลไดยกเวน การใชจายเงินสะสมขององคกร
ปกครองส ว นท องถิ่ น โดยรั ฐ บาลมี น โยบายที่ จ ะกระตุ น เศรษฐกิ จ โดยกํ า หนดมาตรการหลาย
มาตรการและไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใชจายเงินสะสม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและสนับสนุนการดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ การดําเนินการตางๆนั้นรัฐบาลไดกําหนดแนวทางการ
ใช จ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล 5 ด า น ประกอบด ว ย 1. ด า น
โครงสรางพื้นฐาน 2. ดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 3. ดานเศรษฐกิจและสังคม 4. ดาน
สงเสริมการทองเที่ยว และ 5. ดานการศึกษาจึงอาศัยอํานาจ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของตางๆ
กระทรวงมหาดไทยจึงอนุมัติยกเวนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําเงินสะสมไปใชจายใน
การดําเนินการตามแนวทางดังกลาวได และขอชื่นชมทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานที่ไดเล็งเห็น
ประโยชนของประชาชน และศักยภาพของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ไดเดินทางมารวมประชุมในครั้ง
นี้ และไมวาผลการประชุมสภาเทศบาลฯ จะเปนอยางไรก็ตาม กระผมจะขอจารึกการประชุมใน
ครั้ งนี้ เพื่ อ ถ า ยทอดให กับ พี่ น องประชาชนได รั บ ทราบว า ประโยชน ที่ พี่น องประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลห วยกระเจาจะไดรับจากโครงการที่รัฐบาลไดมีนโยบายในการกระตุนเศรษฐกิ จ
เป น ไปโดยสมาชิ กสภาเทศบาลฯเป น ผู เ ห็ น ชอบโครงการต า งๆ และโครงการที่ ฝ ายผู บ ริ ห าร
เทศบาลตําบลหวยกระเจาไดเสนอโครงการอยูภายใตการเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลหวย
กระเจาแหงนี้ ซึ่งนโยบายของรัฐบาลไดมีหนังสือของกระทรวงมหาดไทยไดแจงหนังสือออกมาใน
ปลายเดือนสิงหาคม 2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีเวลาในการดําเนินการภายในเดือน
กั น ยายน –ตุ ล าคม 2562 ซึ่ งจะต องดํ าเนิ น การจั ด ทํ าโครงการให แล ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ 31
ตุ ล าคม 2562 และจะต อ งให ส ภาท อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ภ ายในวั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2562
เชนเดียวกัน ขอขอบคุณฝายเลขานุการสภาฯ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่ไดชวยกันดําเนินการ
เรงรัด และจัดใหมีการจัดทําประชาคมหมูบานและรวบรวมปญหาความเดือดรอนของประชาชนมา
นําเสนอในการประชุมในครั้งนี้ กระผมขอใหกําลังใจทุกทานๆ ทํางานดวยความสามัคคีปรองดอง
และเห็นความเดือดรอนของพี่น องประชาชนเปนหลัก ดังนั้น นายอํ าเภอหว ยกระเจา อาศั ย
อํานาจตามมาตรา 25 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึ ง (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ.2552 และคํ า สั่ ง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ที่ 2407/2549 ลงวั น ที่ 24
พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี ใหนายอําเภอปฏิบัติ
ราชการแทน (ผนวก ก ขอ 6) จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจําป 2562 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/เวลา 13.00 น.…

เลขานุการสภาฯ

ทองถิ่นอําเภอฯ

-5เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจาบัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว
กระผมจึงขอเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจาสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัย ที่ 4 ครั้งที่
1/๒๕62 ประจําป ๒๕62 วันที่ 30ตุลาคม 2562
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผม
นายปราณี ลําเภา ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา ขอกราบขอบคุณทาน
นายอําเภอหวยกระเจา ที่ไดเดินทางมาเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/๒๕62 ประจําป ๒๕62 ในครั้งนี้ และวันนี้สภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ไดรับความกรุณาจากทานทองถิ่นอําเภอหวยกระเจา ไดมาเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบลหวย
กระเจา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/๒๕62 ประจําป ๒๕62 ขอกราบเรียนเชิญทานไดกลาว
หรือใหคําแนะนํากับสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา ขอกราบเรียนเชิญครับ
:เรี ยนทานรองประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี ฯ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุกทาน ดิฉัน
นางสุรภา รุงอุทัย ตําแหนง ทองถิ่นอําเภอหวยกระเจา ตามที่ทานนายอําเภอหวยกระเจาไดกลาว
ไวแลวขางตนการประชุมในวันนี้เปนเรื่องใหมที่มีนายอําเภอหวยกระเจา มาเปดประชุมสภาฯ
และทองถิ่นอําเภอมาเขารวมประชุม เนื่องจากประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจาลาออก ตาม
ระเบียบไดกําหนดให ในกรณีของเทศบาล เมื่อไมมีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สามารถทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมได ยกเวนไมสามารถเรียกประชุมสภาได เพราะฉะนั้น
จึงต องมี ห นั งสือให นายอํ าเภอเป นผู เ รี ยกประชุมสภา การประชุ มในวั น นี้มีเ รื่ องที่ ต องให ส ภา
เทศบาลฯ พิจารณาอนุมัติในเรื่องของการจายขาดเงินสะสมและการจายเงินทุนสํารองเงินสะสม
ซึ่งทั้ง 2 เรื่องขอใหทกุ ทานอยาไดพะวงหรือกังวลวาไมชอบดวยระเบียบและกฎหมาย ขอยืนยันใน
การประชุมในครั้งนี้ไดเปนไปตามที่นายอําเภอหวยกระเจาไดกลาวไวแลวขางตน เปนการสนอง
นโยบายของรัฐบาลตามหนังสือเรื่อง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งเปน ไปตามระเบี ยบและจะตองดําเนิ นการเสนอตอ สภาใหเสร็จ สิ้น ภายในวัน ที่ 31 ตุล าคม
2562 ซึ่งทางเทศบาลตําบลหวยกระเจาไดประชุมในวันนี้ คือวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ตรงตาม
หลักเกณฑที่ไดกําหนดไว และการจายเงินทุนสํารองเงิน สะสมก็เ ปนไปตามระเบีย บกลาวคื อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีเ งินทุนสํารองเงิ นสะสมเกิน 15% ขึ้น ไป องคกรปกครองสว น
ทองถิ่นสามารถที่จะจายเงินทุนสํารองเงินสะสมนั้นได ในการจายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะใชจาย
ไดมีอยู 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีมีเงินทุนสํารองเงินสะสมเหลือไมถึง 15 % การเบิกจายจะตองขออนุมัติ
จากผูวาราชการจังหวัด มีเงินทุนสํารองเงินสะสมเหลือไมถึง 15 % หมายความวา เทศบาลหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยากจน
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/2. กรณีมีเงิน…

เลขานุการสภาฯ

-62. กรณีมีเงินทุนสํารองเงินสะสมเกิน 15 % การเบิกจายจะตองขออนุมัติจากสภาทองถิ่น
ในสวนของเทศบาลตําบลหวยกระเจา มีเงินทุนสํารองเงินสะสมตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ตั้งไว 62,865,000 บาท 15% ของงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2563 ตั้งไว 62,865,000 บาท คือ 9 ลานบาท แตเนื่องจากเทศบาล
ตํ าบลห ว ยกระเจามี เ งิ น ทุ น สํ ารองเงิ น สะสม 22 ล า นบาท ฉะนั้ น จึ ง เข ากั บ หลั กเกณฑ ที่ เ รา
สามารถใชจายเงินทุนสํารองเงินสะสมได ในอีกดานหนึ่งการจายขาดเงินสะสมเปนเรื่องเรงดวนที่
ตองพิจารณาใหทันภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งทั้ง 2 กรณีสามารถกระทําไดและชอบ
ดวยกฎหมาย ขอชี้แจงใหทานสมาชิกสภาฯไดรับทราบ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผม
นายปราณี ลําเภา ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจาขอขอบคุณทานทองถิ่น
อําเภอหวยกระเจาที่ไดใหคําแนะนําและชี้แจงวา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งทานทองถิ่นอําเภอหวยกระเจาไดชี้แจงอยางชัดเจนวาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถที่จะจายขาดเงินสะสมเปนไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดแนว
ทางการใชจายเงินสะสมดวยกัน 5 ดาน ประกอบดวย 1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 2. ดานการ
สรางความเขมแข็งใหชุมชน 3. ดานเศรษฐกิจและสังคม 4. ดานสงเสริมการทองเที่ยว และ 5.
ดานการศึกษา ทั้งนี้ตองเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเปนโครงการ
ที่อยูในแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยกระเจา เปนการใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการ
ดานโครงสรางพื้นฐาน การกีฬา หรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณเพื่อการศึกษา ขอความรวมมือให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับการใชยางพาราเปนสวนประกอบตามนโยบายของ
รัฐบาล การจัดทําโครงการที่ตองใชแรงงาน ขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเนน
การใชแรงงานในทองถิ่น เวนแตในกรณีที่ไมมีแรงงานในทองถิ่น ก็อาจพิจารณาใชแรงงานนอกเขต
พื้นที่ไดตามความเหมาะสม และสัดสวนการจายขาดเงินสะสมเปนไปตามที่ ทานทองถิ่นอําเภอ
หว ยกระเจาไดแจ งไว ขางต น สํ าหรั บการจายเงิ น ทุ นสํ ารองเงิน สะสมท านท องถิ่ น อําเภอห ว ย
กระเจา ไดแจงใหกับทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบวาการประชุมในวันนี้เปนการ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ประชุมที่ชอบ…
-7-

ประชุมที่ชอบดวยกฎหมายสามารถดําเนินการได ซึ่งสามารถดําเนินการได 2 กรณี คือ
1. กรณีมีเงินทุนสํารองเงินสะสมเหลือไมถึง 15 % การเบิกจายจะตองขออนุมัติ
จากผูวาราชการจังหวัด
2. กรณีมีเงินทุนสํารองเงินสะสมเกิน 15 % การเบิกจายจะตองขออนุมัติจากสภา
ทองถิ่น
ซึ่ ง ต อ งดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ แ ละจะต อ งอยู ใ นแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ของ
เทศบาลฯ ในโอกาสนี้ นายอําเภอหวยกระเจาไดแจงใหคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ไดรับทราบเรียบรอยแลววา การประชุมในครั้งนี้สภาเทศบาลตําบลหวยกระเจาไมมีประธานสภา
เทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)
ขอ 17 รองประธานสภาทองถิ่นมีหนาที่ชวยประธานสภาทองถิ่นในกิจการอัน
เปนอํานาจหนาที่ของประธานสภาทองถิ่น หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภาทองถิ่นมอบหมาย
ในกรณีไมมีประธานสภาทองถิ่น หรือมีแตไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได หรื อไม ย อมปฏิ บั ติ ห น า ที่ ให ร องประธานสภาท อ งถิ่ น เป น ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ แทนประธานสภา
ทองถิ่น โดยใหนําความในขอ 16 วรรคสอง มาบังคับใชโดยอนุโลม
กรณี ที่ ส ภาท อ งถิ่ น ใดมี ร องประธานสภาท อ งถิ่ น มากกว า หนึ่ ง คน ให ร อง
ประธานสภาทองถิ่นปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาทองถิ่นตามลําดับ
ขอกราบเรียนเชิญ นายบรรจบ เชื้อรุง ตําแหนง รองประธานสภาเทศบาลตําบล
หวยกระเจา ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอกราบเรียนเชิญครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
:วั น นี้ เ ป น การประชุ มสภาเทศบาลตํ าบลห ว ยกระเจา สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 ครั้ งที่ 1/๒๕62
ประจําป ๒๕62วันที่ 30ตุลาคม 2562ขอแจงเรื่องใหที่ประชุมทราบดังนี้
1. นายสวิท จันทรหอม ลาออกจากตําแหนง ประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
2. มีส มาชิ กสภาเทศบาลฯ มิได มาประชุ มในครั้งนี้ จํ านวน 3 ท าน โดยสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลหวยกระเจาไดยื่นใบลาเรียบรอยแลว ประกอบดวย
1. นายสวิท จันทรหอม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา เขต 2
2. นายลําพันธ คําวงษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา เขต 2
3. นางเตย วงษกรณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา เขต 2
- ที่ประชุมรับทราบ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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/ระเบียบวาระ…

ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการสภาฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภา

เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลห ว ยกระเจา สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ส าม
ประจําป 2562 ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯ ทานนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน
กระผมนายปราณี ลําเภา ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาล สําหรับเรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา ผมขอใหทานสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่
แลว ซึ่งเปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป 2562 ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 30
สิงหาคม 2562เวลา ๑๓.3๐ น. ไดจัดทําบันทึกรายงานการประชุมมีทั้งหมด 9 หนา ขอเชิญ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดตรวจสอบรายงานการประชุมวาตองการแกไขหรือไม มีสมาชิกสภา
ทานใดตองการแกไขหรือไม หากสมาชิกสภาไมตองการแกไขเพิ่มเติมถือวาที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตํ าบลห ว ยกระเจา สมั ยสามัญ สมั ย ที่ส าม ประจํ าป 2562 ครั้ งที่
2/2562 เมื่อวันที่ 30สิงหาคม 2562
- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ญัตติขอจายขาดเงินสะสมจํานวน 4,937,200.- บาท
:สําหรับเรื่องญัตติขอจายขาดเงินสะสมขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจาชี้แจง
ครับ
:เรี ย นท านรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท าน กระผมนายปราณี
ลําเภาตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา กระผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจายขาดเงินสะสะสม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจในฐานราก และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําเงินสะสมไปใชในการแกไขปญหาดังกลาวดวยกัน 5
ดาน ประกอบดวย 1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 2. ดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 3. ดาน
เศรษฐกิจและสังคม 4. ดานสงเสริมการทองเที่ยว และ 5. ดานการศึกษา ทั้งนี้ โครงการทั้งหมด
จะตองเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทองถิ่น และอยูในแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา เปนการใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการดานโครงสรางพื้นฐาน การ
กีฬา หรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณเพื่อการศึกษา ขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
ความสําคัญกับการใชยางพาราเปนสวนประกอบตามนโยบายของรัฐบาล
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/การจัดทํา…
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ผอ.กองคลัง

การจัดทําโครงการที่ตองใชแรงงาน ขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเนนการใช
แรงงานในทองถิ่น เวนแตในกรณีที่ไมมีแรงงานในทองถิ่น ก็อาจพิจารณาใชแรงงานนอกเขตพื้นที่
ได ต ามความเหมาะสม สํ า หรั บ เรื่ อ งญั ต ติ ข อจ า ยขาดเงิ น สะสม กระผมขออนุ ญ าตท า นรอง
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญนางสาวกนกวรรณ พรนภาเจริญ ผูอํานวยการกองคลัง ไดชี้แจง
สถานะทางการคลัง รายละเอียดเงินสะสมของเทศบาลตําบลหวยกระเจา ครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน ดิฉัน
นางสาวกนกวรรณ พรนภาเจริญ ตําแหนง ผูอํานวยการคลัง ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้
ดวยกองคลัง ไดรับมอบหมายจากคณะผูบริหารเทศบาลตําบลหวยกระเจาใหคํานวณเงิน
สะสมที่สามารถนํ าไปใชได ณ ปจจุบัน (วัน ที่ 9 ตุลาคม 2562) อาศัยอํานาจตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ขอ 89 ระบุวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี”้
1. ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรื อกิ จการที่ จัด ทําเพื่อบําบั ดความเดื อดรอนของประชาชน ทั้งนี้ต องเปน ไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท
ตามระเบียบแลว
3. ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไว
อีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น
4. เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการกอ
หนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่
กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป
ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/กองคลัง จึง…
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กองคลัง จึงขอชี้แจงรายละเอียดเงินสะสมที่สามารถนําไปใชได โดยคํานวณตามระเบียบ
ขางตน ดังนี้
เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
19,361,966.74 บาท
หัก เงินสะสมสงสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครอง 4,408,473.00 บาท
สวนทองถิ่น

รองประธานสภา

นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

ลูกหนี้คาภาษี/ลูกหนี้รายไดอื่นๆ (น้ําประปา+คาขยะ)
192,534.75 บาท
หักคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือน
3,492,000.00 บาท
คาใชจายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยฯ
(10% ของงบประมาณรายจายประจําป 2563)
6,286,500.00 บาท
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได
4,982,458.99 บาท
:ขอขอบคุณ ผูอํานวยการกองคลังที่ไดชี้แจงสถานะทางการคลังรายละเอียดเงินสะสมของเทศบาล
ตําบลหวยกระเจา สําหรับ ขอ 3.1โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายเฉื่อย สืบดา
หมูที่ 1 ตําบลหวยกระเจา กวาง3 เมตร ยาว 116 เมตรหนา 0.15เมตรหรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา348 ตาราง
เมตร จํานวนเงิน 204,200.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1ดานโครงสราง
พื้นฐานขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสิริพงศ สิบเนียม
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับเรื่องโครงการที่ขอจายขาดเงินสะสม เพื่อแกไข
ป ญ หาความเดื อ ดร อ นของประชาชน กระผมขอเชิ ญ นายวิ โ รจน สื บ ดา ตํ า แหน ง รอง
นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ซึ่งเปนผูรับผิดชอบไดชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯแตละ
โครงการฯ ครับ
:เรี ย นท า นรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ ก สภาเทศบาลฯ กระผมนายวิ โ รจน สื บ ดา
ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ตามที่คณะผูบริหาร โดยการนําของ นายสิริ
พงศ สืบเนียม ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ไดยื่นญัตติในการขอจายขาดเงิน
สะสมและการขอจ ายเงิ น ทุ น สํ ารองเงิ น สะสมของเทศบาลตํ าบลห ว ยกระเจาต อประธานสภา
เทศบาลตําบลห ว ยกระเจา เมื่อวั นที่ 22 ตุ ล าคม 2562 เมื่ อเวลา 10.00 น. ซึ่งคณะ
ผูบริหารไดเล็งเห็นความสําคัญความเดือดรอนของพี่นองประชาชน และเปนโอกาสอันดีที่รัฐบาลได
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจายขาดเงินสะสมพรอมทั้งการจายเงินทุนสํารองเงินสะสม
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหนาสวนราชการ ไดดําเนินการจัดประชาคมหมูบานทุก
หมู บาน โดยใชร ะยะเวลาในการดําเนิ น การประชุ มประชาคมเปน ระยะเวลา 1 อาทิ ตย เพื่ อ
รับทราบของมูล ปญหาความเดื อดรอนของประชาชน และขอขอบคุณกํานันตําบลหวยกระเจา
ผูใหญบานทุกหมูบาน ที่ไดเล็งเห็นความสําคัญความเดือดรอนของพี่นองประชาชนในแตละหมูบาน
และไดรับความรวมมือเปนอยางดีทุกหมูบาน โครงการฯจายขาดเงินสะสมมีทั้งหมดจํานวน 18
โครงการ ดังนี้ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายเฉื่อย สืบดา หมูที่ 1 ตําบลหวย
กระเจา กวาง 3 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 348 ตารางเมตร จํานวน
เงิน 204,200.- บาทเนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อ
เวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงได
จัดทําโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายเฉื่อย สืบดา หมูที่ 1 ตําบลหวยกระเจากวาง 3
เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 348 ตารางเมตร จํานวนเงิน 204,200.บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอบคุณครับ
:มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครับ ถาไมมี กระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาน
นายเฉื่อย สืบดา หมูที่ 1 ตําบลหวยกระเจา กวาง 3 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม
นอยกวา 348 ตารางเมตร จํานวนเงิน 204,200.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ
2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายเฉื่อย สืบดา
หมูที่ 1 ตําบลหวยกระเจา กวาง 3 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 348
ตารางเมตร จํานวนเงิน 204,200.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1
ดานโครงสรางพื้นฐานยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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:สําหรับขอ 3.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายเบา นงลักษณ หมูที่ 1 ตําบล
หวยกระเจา กวาง 3 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 165 ตารางเมตร
จํานวนเงิน 94,000.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรี ย นท านรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท าน กระผมนายวิ โ รจน
สืบดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบานนายเบา นงลักษณ หมูที่ 1 ตําบลหวยกระเจา กวาง 3 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 165ตารางเมตร จํานวนเงิน 94,000.- บาทเนื่องจากสภาพถนนเสนทาง
ดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อเวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไป
มาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทํา โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บานนายเบา นงลักษณ หมูที่ 1 ตําบลหวยกระเจากระเจา กวาง 3 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 165ตารางเมตร จํานวนเงิน 94,000.- บาท
เพื่อแกไขปญหาเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอบคุณครับ
:มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครับ ถาไมมี กระผม ขอ
มติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาน
นายเบา นงลักษณ หมูที่ 1 ตําบลหวยกระเจา กวาง 3 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พื้นที่ไมนอยกวา 165 ตารางเมตร จํานวนเงิน 94,000.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ขอ 2.2.1 ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายเบา นง
ลักษณ หมูที่ 1 ตําบลหวยกระเจา กวาง 3 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม
นอยกวา 165 ตารางเมตร จํานวนเงิน 94,000.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ
2.2.1ยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 3.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกาญจนา
ภิเษก หมูที่ 1 ตําบลหวยกระเจา กวาง 3.5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ไมนอยกวา 315 ตารางเมตร จํานวนเงิน 188,500.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรี ย นท านรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท าน กระผมนายวิ โ รจน
สืบดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยขางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกาญจนาภิเษก หมูที่ 1 ตําบลหวยกระเจา กวาง 3.5 เมตร
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อ รวมพื้ น ที่ ไ ม น อ ยกว า 315 ตารางเมตร จํ า นวนเงิ น
188,500.- บาท เนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อ
เวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงได
จัดทําโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกาญจนาภิเษก หมูท ี่ 1
กวาง 3.5 เมตรยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 315 ตารางเมตร
จํานวนเงิน 188,500.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสราง
พื้นฐาน ขอบคุณครับ
:มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครับ ถาไมมีกระผม ขอ
มติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ขางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกาญจนาภิเษก หมูที่ 1 ตําบลหวยกระเจา กวาง 3.5 เมตร ยาว 90 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นทีไ่ มนอยกวา 315 ตารางเมตร จํานวนเงิน 188,500.- บาท เพื่อ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอใหยกมือครับ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กกาญจนาภิเษก หมูที่ 1 ตําบลหวยกระเจา กวาง 3.5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 315 ตารางเมตร จํานวนเงิน 188,500.- บาท เพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/นายอารมณ…

-14นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

:สําหรับ ขอ 3.4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายดอนสวาง-รางครอง (ซอย
บาน อาจารยสมศรี) หมูที่ 21 ตําบลหวยกระเจา กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 400 ตาราเมตร จํานวนเงิน 219,400.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจง
ครับ
:เรี ย นท านรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท าน กระผมนายวิ โ รจน
สืบดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายดอนสวาง-รางครอง (ซอยบาน อาจารยสมศรี) หมูที่ 21 ตําบลหวยกระเจา
กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 400 ตาราเมตร จํานวน
เงิน 219,400.- บาทเนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อ
เวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงได
จัดทําโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายดอนสวาง-รางครอง (ซอยบาน อาจารย
สมศรี) หมูที่ 21 ตําบลหวยกระเจากวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ไมนอยกวา 400 ตาราเมตร จํานวนเงิน 219,400.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายดอนสวาง-รางครอง (ซอยบาน อาจารยสมศรี) หมูที่ 21 ตําบลหวยกระเจา กวาง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 400 ตาราเมตร จํานวนเงิน 219,400.บาทเพือ่ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานขอใหยกมือครับ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/มติที่ประชุม…

มติที่ประชุม

-15- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายดอนสวางรางครอง (ซอยบาน อาจารยสมศรี) หมูที่ 21 ตําบลหวยกระเจา กวาง 4 เมตร ยาว 100

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 400 ตาราเมตร จํานวนเงิน 219,400.-บาท
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานยกมือ ทั้งหมด 6
ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

:สําหรับ ขอ 3.5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบานดอนสวาง-บานเขาศาลา (ซอย
บานนางบุญ) หมูที่ 21 ตําบลหวยกระเจา กวาง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พื้นที่ไมนอยกวา500 ตารางเมตร จํานวนเงิน 280,400.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรี ย นท านรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท าน กระผมนายวิ โ รจน
สืบดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนบานดอนสวาง-บานเขาศาลา (ซอยบานนางบุญ) หมูที่ 21 ตําบลหวยกระเจา กวาง 5 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อรวมพื้ น ที่ ไม น อยกว า 500 ตารางเมตร จํ านวนเงิ น
280,400.- บาท เนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อ
เวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงได
จัดทําโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบานดอนสวาง-บานเขาศาลา (ซอยบานนางบุญ)
หมูที่ 21 ตําบลหวยกระเจากวาง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา
500 ตารางเมตร จํานวนเงิน 280,400.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1
ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอบคุณครับ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/รองประธาน…
รองประธานสภาฯ

-16:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
บานดอนสวาง-บานเขาศาลา (ซอยบานนางบุญ) หมูที่ 21 ตําบลหวยกระเจา กวาง 5 เมตร ยาว 100

มติที่ประชุม

รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 500 ตารางเมตร จํานวนเงิน 280,400.- บาท
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบานดอนสวางบานเขาศาลา (ซอยบานนางบุญ) หมูที่ 21 ตําบลหวยกระเจา กวาง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 500 ตารางเมตร จํานวนเงิน 280,400.- บาท เพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ด านโครงสร างพื้นฐานยกมือ ทั้งหมด 6 ทา น
ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2.
:สําหรับ ขอ 3.6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานดอน-วัดซองสาธุการ หมูที่
16 ตําบลหวยกระเจา กวาง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา
775 ตารางเมตร จํานวนเงิน 428,900.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนข อ
2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรี ย นท านรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท าน กระผมนายวิ โ รจน
สืบดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายบานดอน-วัดซองสาธุการ หมูที่ 16 ตําบลหวยกระเจา กวาง 5 เมตร ยาว 155
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 775 ตารางเมตร จํานวนเงิน 428,900.- บาท
เนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อเวลาฝนตกทําให
สภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงได
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/จัดทําโครงการ…
-17จัดทําโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานดอน-วัดซองสาธุการ หมูที่ 16 ตําบล
หวยกระเจาเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอบคุณครับ

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายบานดอน-วัดซองสาธุการ หมูที่ 16 ตําบลหวยกระเจา กวาง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 775 ตารางเมตร จํานวนเงิน 428,900.- บาท เพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานดอนวัดซองสาธุการ หมูที่ 16 ตําบลหวยกระเจา กวาง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 775 ตารางเมตร จํานวนเงิน 428,900.- บาท เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 3.7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนางมะลิ พวงแกว หมูที่ 16
ตําบลหวยกระเจา กวาง 4 เมตรยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 128
ตารางเมตร จํานวนเงิน 70,900.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดาน
โครงสรางพื้นฐาน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรี ย นท านรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท าน กระผมนายวิ โ รจน
สืบดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบานนางมะลิ พวงแกว หมูที่ 16 ตําบลหวยกระเจา กวาง 4 เมตรยาว 32 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรื อรวมพื้ น ที่ ไ ม น อยกว า 128 ตารางเมตร จํ านวนเงิ น 70,900.- บาท
เนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อเวลาฝนตกทําให
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/สภาพถนนมี…
-18สภาพถนนมี น้ําขัง การสัญจรไปมาไม สะดวก เทศบาลตําบลหว ยกระเจาจึ งไดจั ดทํ า โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนางมะลิ พวงแกว หมูที่ 16 ตําบลหวยกระเจา กวาง4

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

เมตรยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 128 ตารางเมตร จํานวนเงิน
70,900.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอบคุณ
ครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบานนางมะลิ พวงแกว หมูที่ 16 ตําบลหวยกระเจา กวาง 4 เมตรยาว 32 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 128 ตารางเมตร จํานวนเงิน 70,900.- บาทเพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนางมะลิ
พวงแกว หมูที่ 16 ตําบลหวยกระเจา กวาง 4 เมตรยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พื้นที่ไมนอยกวา 128 ตารางเมตร จํานวนเงิน 70,900.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 3.8 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3
พรอมบอพัก ซอยบาน นางน้ําเงิน สุขธูป หมูที่ 16 ตําบลหวยกระเจา จํานวน 239,600.- บาท
เพื่ อแก ไขป ญหาความเดื อดร อนของประชาชน ข อ 2.2.1 ด านโครงสร างพื้ นฐาน ขอเชิ ญ รอง
นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรี ย นท านรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท าน กระผมนายวิ โ รจน
สืบดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางรางระบายน้ํา
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ค.ส.ล. และวาง…
-19ค.ส.ล.และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 พรอมบอพัก ซอยบาน นางน้ําเงิน สุขธูป หมูที่
16 ตําบลหวยกระเจา จํานวน 239,600.- บาทเนื่องจากสภาพพื้นที่ซอยบานนางน้ําเงิน สุขธูป

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

รองประธานสภาฯ

เมื่อเวลาฝนตกทําใหมีน้ํา ท วมขัง น้ําไมส ามารถระบายออกได ทําใหชาวบานที่อาศัยอยูในซอย
ดังกลาวไดรับความเดือดรอน เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทําโครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 พรอมบอพัก ซอยบาน นางน้ําเงิน สุขธูป หมูที่
16 ตํ าบลห วยกระเจาจํานวน 239,600.- บาทเพื่ อแกไขป ญหาความเดือดร อนของประชาชนข อ
2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.และ
วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 พรอมบอพัก ซอยบาน นางน้ําเงิน สุขธูป หมูที่ 16 ตําบล
หวยกระเจา จํานวน 239,600.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดาน
โครงสรางพื้นฐานขอใหยกมือครับ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.และวางทอระบายน้ํา ค.
ส.ล. มอก. ชั้ น 3 พร อมบ อ พั ก ซอยบ า น นางน้ํ า เงิ น สุ ขธู ป หมู ที่ 16 ตํ า บลห ว ยกระเจา
จํานวน 239,600.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสราง
พื้นฐานยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 3.9 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานหอถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. หมูที่ 13
ตําบลหวยกระเจา จํานวนเงิน 497,700.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ
2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/รองประธาน…

รองนายกเทศมนตรี

-20:เรี ย นท านรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท าน กระผมนายวิ โ รจน
สืบดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับ โครงการกอสรางระบบประปา

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

หมูบานหอถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. หมูที่ 13 ตําบลหวยกระเจา จํานวนเงิน 497,700.- บาท
เนื่องจากการใชน้ําอุปโภค – บริโภคของประชาชนในพื้นที่ไมเพียงพอและไมทั่วถึง เทศบาลตําบล
หวยกระเจาจึงไดจัดทําโครงการกอสรางระบบประปาหมูบานหอถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. หมูที่
13 ตําบลหวยกระเจาจํานวนเงิน 497,700.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ
2.2.1 ขอบคุณครับ
:มีส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครั บ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางระบบประปาหมูบานหอถัง
เหล็กขนาด 20 ลบ.ม. หมูที่ 13 ตําบลหวยกระเจา จํานวนเงิน 497,700.- บาทเพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางระบบประปาหมูบานหอถังเหล็กขนาด 20
ลบ.ม. หมู ที่ 13 ตํ า บลห วยกระเจา จํ า นวนเงิ น 497,700.- บาทเพื่ อแก ไขป ญหาความ
เดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 3.10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขางโรงเรียนบานซอง หมูที่ 13
ตําบลหวยกระเจา กวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 875
ตารางเมตร จํานวนเงิน 492,500.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1
ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรี ย นท านรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท าน กระผมนายวิ โ รจน
สืบดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/เสริมเหล็กซอย…
-21เสริมเหล็กซอยขางโรงเรียนบานซอง หมูที่ 13 ตําบลหวยกระเจา กวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 875 ตารางเมตร จํานวนเงิน 492,500.- บาท

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

รองประธานสภาฯ

เนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อเวลาฝนตกทําให
สภาพถนนมี น้ําขัง การสัญจรไปมาไม สะดวก เทศบาลตําบลหว ยกระเจาจึ งไดจั ดทํ า โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขางโรงเรียนบานซอง หมูที่ 13 ตําบลหวยกระเจากวาง 5
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 875 ตารางเมตร จํานวนเงิน
492,500.- บาทเพื่ อแก ไขป ญหาความเดื อดร อนของประชาชน ข อ 2.2.1 ด านโครงสร างพื้ นฐาน
ขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยขางโรงเรียนบานซอง หมูที่ 13 ตําบลหวยกระเจา กวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15
เมตรหรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 875 ตารางเมตร จํานวนเงิน 492,500.- บาทเพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขางโรงเรียน
บานซอง หมูที่ 13 ตําบลหวยกระเจา กวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
รวมพื้นที่ ไมนอยกวา 875 ตารางเมตร จํานวนเงิน 492,500.- บาทเพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 3.11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมูบานอุดมสุข หมูที่
10 ตําบลหวยกระเจา กวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/875 ตารางเมตร…
-22875 ตารางเมตร จํานวนเงิน 489,200 .- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

:เรี ย นท านรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท าน กระผมนายวิ โ รจน
สืบดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมูบานอุดมสุข หมูที่ 10 ตําบลหวยกระเจา กวาง 5 เมตร ยาว 175
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 875 ตารางเมตร จํานวนเงิน 489,200.-บาท
เนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อเวลาฝนตกทําให
สภาพถนนมี น้ําขัง การสัญจรไปมาไม สะดวก เทศบาลตําบลหว ยกระเจาจึ งไดจั ดทํ า โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมูบานอุดมสุข หมูที่ 10 ตําบลหวยกระเจา
กวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 875 ตารางเมตร จํานวน
เงิน 489,200.-บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายภายในหมูบานอุดมสุข หมูที่ 10 ตําบลหวยกระเจา กวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ ไมน อยกว า 875 ตารางเมตร จํานวนเงิน 489,200.-บาทเพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายใน
หมูบานอุดมสุข หมูที่ 10 ตําบลหวยกระเจา กวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 875 ตารางเมตร จํานวนเงิน 489,200.-บาทเพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/รองประธาน…
รองประธานสภาฯ

-23:สําหรับ ข อ 3.12 โครงการวางท อระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 พรอมบ อพั ก ค.ส.ล.ภายใน
หมูบาน หมูที่ 10 ตําบลหวยกระเจา จํานวนเงิน 431,000.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจง
ครับ
:เรี ย นท านรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท าน กระผมนายวิ โ รจน
สืบดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
มอก.ชั้ น 3 พร อ มบ อ พั ก ค.ส.ล.ภายในหมู บ า น หมู ที่ 10 ตํ า บลห ว ยกระเจา จํ า นวนเงิ น
431,000.- บาท เนื่องจากสภาพภายในหมูบาน หมูที่ 10 บานอุดมสุข เมื่อเวลาฝนตกทําใหน้ํา
ไมสามารถระบายออกไปในทางใดได จึงทําใหภายในหมูบานมีน้ําทวมขัง ชาวบานภายในหมูบาน
ไดรับความเดือดรอน เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทํา โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
มอก.ชั้ น 3 พร อ มบ อ พั ก ค.ส.ล.ภายในหมู บ า น หมู ที่ 10 ตํ า บลห ว ยกระเจาจํ า นวนเงิ น
431,000.- บาทเพื่ อแก ไขป ญหาความเดื อดร อนของประชาชน ข อ 2.2.1 ด านโครงสร างพื้ นฐาน
ขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3
พรอมบอพัก ค.ส.ล.ภายในหมูบาน หมูที่ 10 ตําบลหวยกระเจา จํานวนเงิน 431,000.- บาท
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอใหยกมือครับ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบโครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 พรอมบอพัก ค.
ส.ล.ภายในหมูบาน หมูที่ 10 ตําบลหวยกระเจา จํานวนเงิน 431,000.- บาท เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/3.13 โครงการ…
-243.13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโกรกสมอ-เขาชองอินทรีย หมูที่ 17
ตําบลหวยกระเจา กวาง 4เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 400

รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ตารางเมตร จํานวนเงิน 217,200.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1ดาน
โครงสรางพื้นฐาน
:สําหรับ ขอ 3.13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโกรกสมอ–เขาชองอินทรีย หมูที่
17 ตําบลหวยกระเจา กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 400
ตารางเมตร จํานวนเงิน 217,200.-บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดาน
โครงสรางพื้นฐาน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรี ย นท านรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท าน กระผมนายวิ โ รจน
สืบดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายโกรกสมอ-เขาชองอินทรีย หมูที่ 17 ตําบลหวยกระเจา กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร จํานวนเงิน 217,200.-บาทเนื่องจากสภาพถนน
เสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อเวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การ
สัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทําโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายโกรกสมอ-เขาชองอินทรีย หมูที่ 17 ตําบลหวยกระเจากวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร จํานวนเงิน 217,200.- บาทเพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายโกรกสมอ-เขาชองอินทรีย หมูที่ 17 ตําบลหวยกระเจา กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15
เมตร หรื อรวมพื้ นที่ ไม นอยกว า 400 ตารางเมตร จํานวนเงิน 217,200.-บาทเพื่ อแก ไขป ญหาความ
เดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโกรกสมอ-เขา
ชองอินทรีย หมูที่ 17 ตําบลหวยกระเจา กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พื้นที่ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร จํานวนเงิน 217,200.-บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/นายอารมณ…
-25นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ

รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 3.14 โครงการกอสรางถนนพูนดินบดอัด หมูที่ 17 ตําบลหวยกระเจา กวาง 5 เมตร
ยาว 720 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร จํานวนเงิน 282,700.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจง
ครับ
:เรี ย นท านรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท าน กระผมนายวิ โ รจน
สืบดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนพูนดินบดอัด
หมูที่ 17 ตําบลหวยกระเจา กวาง 5 เมตร ยาว 720 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร จํานวนเงิน
282,700.- บาทเนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อ
เวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงได
จัดทําโครงการกอสรางถนนพูนดินบดอัด หมูที่ 17 ตําบลหวยกระเจากวาง 5 เมตร ยาว 720
เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร จํานวนเงิน 282,700.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนพูนดินบดอัด หมูที่ 17
ตําบลหวยกระเจา กวาง 5 เมตร ยาว 720 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร จํานวนเงิน 282,700.บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุ มมี มติ เ ห็ น ชอบโครงการก อสร า งถนนพู น ดิ น บดอั ด หมู ที่ 17 ตํ า บลห ว ย
กระเจา กวาง 5 เมตร ยาว 720 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร จํานวนเงิน 282,700.- บาทเพื่อ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน
ดังนี้
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/นายอารมณ…
-26นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

:สํ า หรั บ ข อ 3.15 โครงการติ ดตั้ งระบบเสี ยงตามสายบ านทุ งคู ณ หมู ที่ 19 ตํ าบลห วยกระเจา
จํานวนเงิน 254,500.- บาทเพื่ อแก ไขป ญหาความเดื อดรอนของประชาชน ข อ 2.2.1 ด าน
โครงสรางพื้นฐาน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรี ย นท านรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท าน กระผมนายวิ โ รจน
สืบดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย
บ านทุ งคู ณ หมู ที่ 19 ตํ าบลห วยกระเจา จํ า นวนเงิ น 254,500.- บาทเพื่ อแก ไขป ญหาความ
เดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานเนื่องจากการไดรับขอมูลขาวสารของ
ชาวบานไมทั่วถึง ทําใหชาวบานไดรับความเดือดรอนเทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทําโครงการ
ติดตั้งระบบเสียงตามสายบานทุงคูณ หมูที่ 19 ตําบลหวยกระเจา เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายบานทุงคูณ
หมูที่ 19 ตําบลหวยกระเจา จํานวนเงิน 254,500.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายบานทุงคูณ หมูที่ 19 ตําบล
หวยกระเจา จํานวนเงิน 254,500.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ
2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

-27งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้

/งดออกเสียง…

นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

:สําหรับ ขอ 3.16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายบาย หมูที่ 19 ตําบล
หวยกระเจา กวาง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 300
ตารางเมตรจํ านวนเงิ น 166,900.- บาทเพื่ อแก ไขป ญหาความเดื อดร อนของประชาชน ข อ
2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรี ย นท านรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท าน กระผมนายวิ โ รจน
สืบดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบานนายบาย หมูที่ 19 ตําบลหวยกระเจา กวาง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 300 ตารางเมตร จํานวนเงิน 166,900.- บาทเนื่องจาก
สภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อเวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมี
น้ําขัง การสั ญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทํ า โครงการกอสร างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายบาย หมูที่ 19 ตําบลหวยกระเจา กวาง 3 เมตร ยาว 100
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 300 ตารางเมตร จํานวนเงิน 166,900.- บาท
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานขอบคุณครับ
:มีส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครั บ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบานนายบาย หมูที่ 19 ตําบลหวยกระเจากวาง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 300 ตารางเมตร จํานวนเงิน 166,900.- บาทเพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายบาย
หมูที่ 19 ตําบลหวยกระเจา กวาง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ไมนอยกวา 300 ตารางเมตร จํานวนเงิน 166,900.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/นายอารมณ…
-28นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

:สําหรับ ขอ 3.17 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซลาเซล ขนาด 60 วัตต หมูที่ 21 บานดอนสวาง
ตําบลหวยกระเจา จํานวนเงิน 90,000.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ
2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรี ย นท านรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท าน กระผมนายวิ โ รจน
สืบดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซลาเซล
ขนาด 60 วัตต หมูที่ 21 บานดอนสวาง ตําบลหวยกระเจา จํานวนเงิน 90,000.- บาท เนื่องจาก
เวลากลางคืนถนนภายในหมูบานมีแสงสวางในยามค่ําคืน ไมเพียงพอ ทําใหชาวบานไดรับความ
เดือดรอนและอาจจะเกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงได
จั ด ทํ า โครงการติ ดตั้ งโคมไฟถนนโซล าเซล ขนาด 60 วั ตต หมู ที่ 21 บ านดอนสว างจํ า นวนเงิ น
90,000.- บาท ตําบลหวยกระเจา เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดาน
โครงสรางพื้นฐานขอบคุณครับ
:มีส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครั บ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซลาเซล ขนาด 60
วัตต หมูที่ 21 บานดอนสวาง ตําบลหวยกระเจา จํานวนเงิน 90,000.- บาท เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซลาเซล ขนาด 60 วัตต หมูที่ 21
บานดอนสวาง ตําบลหวยกระเจา จํานวนเงิน 90,000.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/สมาชิกสภา…
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สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

:สําหรับ ขอ 3.18 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบอน้ําสาธารณะ หมูที่
2 บานหวยกระเจากวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 155 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร
หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 465 ตารางเมตร จํานวนเงิน 289,600.- บาทเพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนขอ 2.2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวย
กระเจา ชี้แจงครับ
:เรี ย นท านรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท าน กระผมนายวิ โ รจน
สืบดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับ โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบอน้ําสาธารณะ หมูที่ 2 บานหวยกระเจากวาง 3.00 เมตร ยาวรวม
155 เมตร พร อ มทางเชื่ อม หนา 0.15 เมตร หรื อรวมพื้ น ที่ ไ ม น อ ยกว า 465 ตารางเมตร
จํานวนเงิน 289,600.- บาทเนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปน
หลุม และเมื่อเวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวย
กระเจาจึงไดจัดทําโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบอน้ําสาธารณะ หมูที่
2กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 155 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอย
กว า 465 ตารางเมตร จํ า นวนเงิ น 289,600.- บาทเพื่ อแก ไ ขป ญหาความเดื อ ดร อนของ
ประชาชนขอ 2.2.1ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอบคุณครับ
:มีส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครั บ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบอน้ําสาธารณะ หมูที่ 2 บานหวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 155 เมตร
พร อ มทางเชื่ อม หนา 0.15 เมตร หรื อรวมพื้ น ที่ ไม น อยกว า 465 ตารางเมตร จํ า นวนเงิ น
289,600.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสราง
พื้นฐาน ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบอ
น้ําสาธารณะ หมูที่ 2 บานหวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 155 เมตร พรอมทาง
เชื่อม หนา 0.15เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 465 ตารางเมตร จํานวนเงิน
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/289,600…

-30289,600.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ 2.2.1 ดานโครงสราง
พื้นฐานยกมือ ทั้งหมด6 ทาน ดังนี้

นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ระเบียบวาระที่ 4
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ผูอํานวยการกองคลัง

ญัตติขอจายเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวนเงิน 12,943,600.- บาท
:สําหรับเรื่องญัตติขอจายเงินทุนสํารองเงินสะสม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ชี้แจงครับ
:เรี ย นท า นรองประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี ฯและสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท า น
กระผมนายปราณี ลําเภาตําแหนง เลขานุการสภาตําบลหวยกระเจาสําหรับเรื่องญัตติขอจาย
เงินทุนสํารองเงินสะสมกระผม ขออนุญาตทานรองประธานสภาฯขอเชิญนางสาวกนกวรรณ พร
นภาเจริญ ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลังไดชี้แจงสถานะทางการเงินของเทศบาลตําบลหว ย
กระเจา ขอเชิญครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน ดิฉัน
นางสาวกนกวรรณ พรนภาเจริญตําแหนง ผูอํานวยการกองคลังสําหรับเรื่องญัตติขอจายเงินทุน
สํารองเงินสะสมขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
ดวยกองคลัง ไดรับมอบหมายจากคณะผูบริหารเทศบาลตําบลหวยกระเจาใหคํานวณ
เงินทุนสํารองเงินสะสมที่สามารถนําไปใชได ณ ปจจุบัน (วันที่ 9 ตุลาคม 2562) อาศัยอํานาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ข อ 87 ทุ ก วั น สิ้ น ป ง บประมาณ เมื่ อ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได ป ด บั ญ ชี
รายรับรายจายแลว ใหกันยอดเงินสะสมประจําปไวรอยละสิบหาของทุกปเพื่อเปนทุนสํารองเงิน
สะสม
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/องคกรปกครอง…
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1. กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไมถึงรอยละสิบหาของเงินสะสม ณ วันที่ 1
ตุล าคมของป งบประมาณนั้ น ใหขอความเห็ น ชอบจากสภาท องถิ่ น และขออนุมัติ ผูว าราชการ
จังหวัด
2. กรณีที่ปใด องคกรปกครองสวนทองถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอย
ละสิบหาของงบประมาณรายจายประจําปนั้น หากมีความจําเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจ
นําเงินทุนสํารองเงินสะสมเฉพาะในสวนที่เกินไปใชจายไดภายใตเงื่อนไขขอ 89 (1) โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถิ่น
ขอ 89 (1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตอง
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
กองคลัง จึงขอชี้แจงรายละเอียดเงินทุนสํารองเงินสะสมที่สามารถนําไปใชได
โดยคํานวณตามระเบียบดังกลาวขางตน ดังนี้
กรณี (1)
เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
19,361,966.74 บาท
หัก ลูกหนี้คาภาษี/ลูกหนี้รายไดอื่น
287,534.75 บาท
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได
19,074,431.99 บาท
คํานวณ 15% = 19,074,431.99 × 15%
= 2,861,164.80 บาท
ดังนั้น ณ ปจจุบันมียอดเงินสะสมคงเหลือจํานวน 19,074,431.99 บาท ซึ่งเปนจํานวนเกิน
รอยละสิบห าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุล าคมของป งบประมาณ (2563) จึงไม สามารถขอ
อนุมัติจากกรณี (1) ได

( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/กรณี (2)…
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รองประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

งบประมาณรายจายประจําป 2563 ตั้งไว
62,865,000.00 บาท
คํานวณ 15% = 62,865,000.00 × 15%
=9,429,750.00บาท
เงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 = 22,477,666.16บาท
ดังนั้น เงินทุนสํารองเงินสะสมที่สามารถนําไปใชได = 22,477,666.16 - 9,429,750.00
=13,047,916.16 บาท
:ขอขอบคุณ ผูอํานวยการกองคลัง ที่ได ชี้แจงสถานะทางการเงินของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สําหรับ ขอ 4.1 โครงการวางทอผันน้ําลงสระน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 11 บานทุงมังกะหรา จํานวนเงิน
434,800.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา
ชี้แจงครับ
:เรี ย นท า นรองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ ก ท าน กระผมนายสิ ริ พงศ
สืบเนียมตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับเรื่องโครงการขอจายเงินทุนสํารอง
เงินสะสม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน กระผมขอเชิญนายอภิชาติ สืบศักดิ์
ตํ าแหน ง รองนายกเทศมนตรี ตํ าบลห ว ยกระเจา เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ ได ชี้ แจงรายละเอี ย ดของ
โครงการฯแตละโครงการฯ ครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติ สืบ
ศักดิ์ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการวางทอผันน้ําลงสระน้ําประปา
หมูบาน หมูที่ 11 บานทุงมังกะหรา จํานวนเงิน 434,800.- บาทเนื่องจากสระน้ําเดิมมีปริมาณน้ําที่ไม
เพี ย งพอต อการผลิ ต น้ํ า ประปาเพื่ อ ใช น้ํ าอุ ป โภค – บริ โ ภค ภายในหมู บ า น หมู ที่ 11 จึ ง ต อ ง
ดําเนินการวางทอผันน้ําลงสระน้ําประปาหมูบาน เพื่อที่จะรองรับน้ําฝนที่ตกลงมา เทศบาลตําบล
หวยกระเจาจึงไดจัดทําโครงการวางทอผันน้ําลงสระน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 11 บานทุงมังกะหราจํานวน
เงิ น 434,800.- บาทเพื่ อ ที่ จ ะรองรั บ ปริ มาณน้ํ า ฝนที่ ต กลงมาและเป นการเพื่ อแก ไขป ญหาความ
เดือดรอนของประชาชน ขอบคุณครับ
:มีส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครั บ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการวางทอผันน้ําลงสระน้ําประปาหมูบาน
หมูที่ 11 บานทุงมังกะหรา จํานวนเงิน 434,800.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ขอใหยกมือครับ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบโครงการวางทอผันน้ําลงสระน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 11 บาน
ทุงมังกะหรา จํานวนเงิน 434,800.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6
ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

รองประธานสภาฯ

:สําหรับ ขอ 4.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมูที่ 12 บานพยอมงาม จํ านวนเงิน 495,000.- บาท เพื่ อแกไขปญหาความเดือดร อนของ
ประชาชนขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติ สืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนคอนกรี ต
กว า ง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู ที่ 12 บ า นพยอมงาม จํ า นวนเงิ น
495,000.- บาท เนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อ
เวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงได
จัดทําโครงการกอสรางถนนคอนกรีต กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 12
บานพะยอมงาม จํานวนเงิน 495,000.- บาท เพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชน ขอบคุณครับ
:มีส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครั บ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิ กทานใดเห็นชอบโครงการก อสรางถนนคอนกรีต กวาง 5
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 12 บานพยอมงาม จํานวนเงิน 495,000.- บาท
เพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชน ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมี มติ เห็ น ชอบโครงการก อสร างถนนคอนกรี ต กวา ง 5 เมตร ยาว 170
เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 12 บานพยอมงาม จํานวนเงิน 495,000.- บาทเพื่อแกไขความ
เดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 4.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมูที่ 15 ตําบลหวยกระเจา จํานวนเงิน 495,000.-บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชน
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติ สืบ
ศักดิ์ ตํ าแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สํ าหรับโครงการกอสร างถนนคอนกรี ต
กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 15 ตํ าบลห วยกระเจา จํ านวนเงิ น
495,000.-บาทเนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อ
เวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงได
จัดทําโครงการกอสรางถนนคอนกรีต กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 15
ตําบลหวยกระเจา จํานวนเงิน 495,000.-บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีต กวาง 5 เมตร
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 15 ตําบลหวยกระเจา จํานวนเงิน 495,000.-บาท
เพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชน ขอใหยกมือครับ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีต กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร
หนา 0.15 เมตร หมูที่ 15 ตําบลหวยกระเจา จํานวนเงิน 495,000.-บาทเพื่อแกไขความ
เดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
.รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

:สําหรับ ขอ 4.4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กวาง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมูที่ 9 บานไผงามจํานวนเงิน 399,500.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอ
เชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
กวาง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 9 บานไผงามจํานวนเงิน 399,500.บาทเนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อเวลาฝนตกทํา
ใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทํา โครงการ
กอสร างถนนคอนกรี ต กว าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู ที่ 9 บานไผงาม
จํานวนเงิน 399,500.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิ กทานใดเห็นชอบโครงการก อสรางถนนคอนกรีต กวาง 4
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 9 บานไผงามจํานวนเงิน 399,500.- บาทเพื่อ
แกไขความเดือดรอนของประชาชนขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมี มติ เห็ น ชอบโครงการก อสร างถนนคอนกรี ต กวา ง 4 เมตร ยาว 170
เมตร หนา 0.15 เมตร หมู ที่ 9 บ า นไผ งามจํ า นวนเงิ น 399,500.- บาทเพื่ อแก ไขความ
เดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

รองประธานสภาฯ

:สําหรับ ขอ 4.5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กวาง 3.5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมูที่ 7 บานเขาศาลา จํานวนเงิน 201,900.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนขอเชิญรอง
นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนคอนกรีต กวาง
3.5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 7 บ านเขาศาลา จํานวนเงิน 201,900.- บาท
เนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อเวลาฝนตกทําให
สภาพถนนมี น้ํ าขั ง การสั ญจรไปมาไม ส ะดวก เทศบาลตํ าบลห ว ยกระเจาจึ งได จั ด ทํ า โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีต กวาง 3.5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 7 บานเขาศาลาจํานวน
เงิน 201,900.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนขอบคุณครับ
:มีส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครั บ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีต กวาง 3.5
เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 7 บานเขาศาลา จํานวนเงิน 201,900.- บาทเพื่อแกไข
ความเดือดรอนของประชาชน ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีต กวาง 3.5 เมตร ยาว 90 เมตร
หนา 0.15 เมตร หมูที่ 7 บานเขาศาลา จํานวนเงิน 201,900.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 4.6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กวาง 3.5 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15
เมตร หมูที่ 7 บานเขาศาลา จํานวนเงิน 143,200.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชน
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/รองนายก…
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:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
กว า ง 3.5 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู ที่ 7 บ า นเขาศาลา จํ า นวนเงิ น
143,200.- บาทเนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อ
เวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึง ได
จัดทําโครงการกอสรางถนนคอนกรีต กวาง 3.5 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 7
บานเขาศาลา จํานวนเงิน 143,200.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนขอบคุณครับ
:มีส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครั บ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีต กวาง 3.5
เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 7 บานเขาศาลา จํานวนเงิน 143,200.- บาทเพื่อ
แกไขความเดือดรอนของประชาชนขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีต กวาง 3.5 เมตร ยาว 63
เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 7 บานเขาศาลา จํานวนเงิน 143,200.- บาทเพื่อแกไขความ
เดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 4.7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15
เมตร หมู ที่ 11 บ านทุงมั งกะหร า จํ านวนเงิ น 495,000.- บาทเพื่ อแก ไขความเดื อดร อนของ
ประชาชนขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/กวาง 5 เมตร…
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กว าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู ที่ 11 บ านทุ งมั งกะหร า จํ านวนเงิ น
495,000.- บาท เนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อ
เวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงได
จัดทําโครงการกอสรางถนนคอนกรีต กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 11
บานทุงมังกะหรา จํานวนเงิน 495,000.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิ กทานใดเห็นชอบโครงการก อสรางถนนคอนกรีต กวาง 5
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 11 บานทุงมังกะหราจํานวนเงิน 495,000.บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชน ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีต กวาง 5 เมตร ยาว 170
เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 11 บานทุงมังกะหรา จํานวนเงิน 495,000.- บาทเพื่อแกไข
ความเดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 4.8 โครงการก อ สร า งถนนคอนกรี ต กว า ง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา
0.15 เมตร หมู ที่ 5 บ า นเขากรวด จํา นวนเงิ น 495,000.- บาท เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการก อ สร า งถนนคอนกรี ต
กว า ง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู  ที่ 5 บ า นเขากรวด จํา นวนเงิ น
495,000.- บาท เนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และ
เมื่อเวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบล
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/หวยกระเจา…
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หวยกระเจาจึงไดจัดทําโครงการก อสร างถนนคอนกรี ต กว า ง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา
0.15 เมตร หมู ที่ 5 บ า นเขากรวดจํา นวนเงิ น 495,000.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครั บ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการก อ สร า งถนนคอนกรี ต กว า ง 5
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู  ที ่ 5 บ า นเขากรวด จํ า นวนเงิ น
495,000.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชน ขอให ย กมื อครั บ
- ที่ป ระชุ มมี ม ติ เ ห็ น ชอบโครงการก อ สร า งถนนคอนกรี ต กว า ง 5 เมตร ยาว
170 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู ที่ 5 บ า นเขากรวด จํา นวนเงิ น 495,000.- บาท
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 4.9 โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน กวาง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา
0.20 เมตร หมูที่ 20 บานทุงประดู จํานวนเงิน 490,700.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัด
แนน กวาง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.20 เมตร หมูที่ 20 บานทุงประดู จํานวนเงิน
490,700.- บาทเนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อ
เวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงได
จัดทําโครงการกอสรางถนนถนนลูกรังบดอัดแนน กวาง 5 เมตร ยาว 1,500เมตร หนา 0.20
เมตร หมูที่ 20 บานทุงประดูจํานวนเงิน 490,700.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชน
ขอบคุณครับ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน กวาง
5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.20 เมตร หมูที่ 20 บานทุงประดู จํานวนเงิน 490,700.บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชน ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน กวาง 5 เมตร ยาว
1,500 เมตร หนา 0.20 เมตร หมูที่ 20 บานทุงประดู จํานวนเงิน 490,700.- บาทเพื่อ
แกไขความเดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 4.10 โครงการขยายทอเมนประปาโดยวางทอpeขนาด 2 นิ้วระยะทาง 2,750
เมตร หมูที่ 9 บานไผงาม จํานวนเงิน 382,500 บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนขอ
เชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการขยายทอเมนประปาโดย
วางทอpeขนาด 2 นิ้วระยะทาง 2,750 เมตร หมูที่ 9 บานไผงาม จํานวนเงิน 382,500
บาทเนื่องจากราษฎร หมูที่ 9 บานไผงามมีความตองการใหน้ําอุปโภค –บริโภค เปนจํานวนมาก
แตเนื่องจากการใชน้ําประปามีไมทั่วถึงทําใหราษฎรหมูบานดังกลาวได รับความเดือดรอน ดังนั้น
เพื่ อให การใช น้ํ าอุ ป โภค – บริ โ ภค เป น ไปอย างทั่ ว ถึ ง เทศบาลตํ าบลห ว ยกระเจาจึ งได จั ด ทํ า
โครงการขยายทอเมนประปาโดยวางทอpeขนาด 2 นิ้วระยะทาง 2,750 เมตร หมูที่ 9 บาน
ไผงามจํานวนเงิน 382,500 บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชน ขอบคุณครับ
มีส มาชิกสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มีไหมครั บ ถาไม มีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการขยายทอเมนประปาโดยวางทอpe
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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มติที่ประชุม

รองประธานสภาฯ
รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

ขนาด 2 นิ้วระยะทาง 2,750 เมตร หมูที่ 9 บานไผงาม จํานวนเงิน 382,500 บาทเพื่อแกไข
ความเดือดรอนของประชาชนขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการขยายทอเมนประปาโดยวางทอpeขนาด 2 นิ้ว
ระยะทาง 2,750 เมตร หมู ที่ 9 บ า นไผ ง าม จํ า นวนเงิ น 382,500 บาทเพื่ อแก ไขความ
เดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 4.11 โครงการขุดขยายสระสาธารณะ เพื่อผลิตน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 15 บานไพร
งาม จํานวนเงิน 933,000.- บาท ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการขุดขยายสระสาธารณะ
เพื่อผลิตน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 15 บานไพรงาม จํานวนเงิน 933,000.- บาทเนื่องจากสระน้ําที่
ใชในการผลิตน้ําประปามีขนาดเล็กไมเพียงพอตอการใชน้ําอุปโภค – บริโภคของราษฎร ทําให
ราษฎรในหมูบานไดรับความเดือดรอน เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทําโครงการขุดขยาย
สระสาธารณะ เพื่อผลิตน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 15 บานไพรงาม จํานวนเงิน 933,000.- บาท
เพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชน ขอบคุณครับ
:มีส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครั บ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการขุดขยายสระสาธารณะ เพื่อผลิต
น้ําประปาหมูบาน หมูที่ 15 บานไพรงาม จํานวนเงิน 933,000.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชน ขอใหยกมือครับ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการขุดขยายสระสาธารณะ เพื่อผลิตน้ําประปาหมูบาน
หมูที่ 15 บานไพรงาม จํานวนเงิน 933,000.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนยก
มือทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

รองประธานสภาฯ

:สําหรับ ขอ 4.12 โครงการกอสรางประปาหมูบาน หอถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. หมูที่ 7 บานเขา
ศาลา จํ า นวนเงิ น 420,000.- บาทเพื่ อแก ไขความเดื อดร อนของประชาชนขอเชิ ญ รอง
นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางประปาหมูบาน หอ
ถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. หมูที่ 7 บานเขาศาลา จํานวนเงิน 420,000.- บาทเนื่องจากประปา
หมูบานมีไมเพียงพอตอความตองการใชน้ําอุปโภค – บริโภคของราษฎรภายในหมูบาน ทําให
ราษฎรบางสวนไดรับความเดือดรอนในการใชน้ําอุปโภค – บริโภค เทศบาลตําบลหวยกระเจา
จึงไดจัดทําโครงการกอสรางประปาหมูบาน หอถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. หมูที่ 7 บานเขาศาลา
จํานวนเงิน 420,000.- บาท เพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนขอบคุณครับ
:มีส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครั บ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางประปาหมูบาน หอถังเหล็ก
ขนาด 20 ลบ.ม. หมูที่ 7 บานเขาศาลา จํานวนเงิน 420,000.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนขอใหยกมือครับ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางประปาหมูบาน หอถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม.
หมูที่ 7 บานเขาศาลา จํานวนเงิน 420,000.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนยกมือ
ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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-43-

นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

:สําหรับ ขอ 4.13 โครงการกอสรางประปาหมูบาน หอถังเหล็กขนาด 12 ลบ.ม. หมูที่ 5 บานเขา
กรวด จํ า นวนเงิ น 457,500.- บาทเพื่ อแก ไขความเดื อดร อนของประชาชนขอเชิ ญ รอง
นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางประปาหมูบาน หอ
ถังเหล็กขนาด 12 ลบ.ม. หมูที่ 5 บานเขากรวด จํานวนเงิน 457,500.- บาทเนื่องจากประปา
หมูบานมีไมเพียงพอตอความตองการใชน้ําอุปโภค – บริโภคของราษฎรภายในหมูบาน ทําให
ราษฎรบางสวนไดรับความเดือดรอนในการใชน้ําอุปโภค – บริโภค เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึง
ไดจัด ทําโครงการกอสรางประปาหมูบาน หอถังเหล็กขนาด 12 ลบ.ม. หมูที่ 5 บานเขากรวด
จํานวนเงิน 457,500.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอบคุณครับ
:มีส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครั บ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางประปาหมูบาน หอถังเหล็ก
ขนาด 12 ลบ.ม. หมูที่ 5 บานเขากรวด จํานวนเงิน 457,500.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนขอใหยกมือครับ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางประปาหมูบาน หอถังเหล็กขนาด 12 ลบ.ม.
หมูที่ 5 บานเขากรวด จํานวนเงิน 457,500.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนยกมือ
ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

:สําหรับ ขอ 4.14โครงการขุดขยายสระสาธารณะ เพื่อผลิตน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 12 บาน
พยอมงาม จํ า นวนเงิ น 360,000.- บาทเพื่ อแก ไขความเดื อดร อนของประชาชน ขอเชิ ญ รอง
นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติ สืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจาสําหรับโครงการขุดขยายสระสาธารณะ เพื่อ
ผลิตน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 12 บานพยอมงาม จํานวนเงิน 360,000.- บาทเนื่องจากสระน้ําที่
ใชในการผลิตน้ําประปามีขนาดเล็กไมเพียงพอตอการใชน้ําอุปโภค – บริโภคของราษฎร ทําให
ราษฎรในหมูบานไดรับความเดือดรอน เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทําโครงการขุดขยาย
สระสาธารณะ เพื่อผลิตน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 12 บานพะยอมงาม จํานวนเงิน 360,000.บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนขอบคุณครับ
:มีส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครั บ ถ าไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการขุดขยายสระสาธารณะ เพื่อผลิต
น้ําประปาหมูบาน หมูที่ 12 บานพยอมงาม จํานวนเงิน 360,000.- บาท ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการขุดขยายสระสาธารณะ เพื่อผลิตน้ําประปาหมูบาน
หมูที่ 12 บานพยอมงาม จํานวนเงิน 360,000.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนยก
มือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

รองประธานสภาฯ

:สําหรับ ขอ 4.15 โครงการลอกรางระบายน้ําภายในหมูบานพรอมขนยายดินเลนออกไปทิ้ง หมูที่
2,3,4,6 จํ า นวนเงิ น 185,700.-บาทเพื่ อแก ไขความเดื อดร อนของประชาชนขอเชิ ญ รอง
นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการลอกรางระบายน้ําภายใน
หมูบานพรอมขนยายดินเลนออกไปทิ้ง หมูที่ 2,3,4,6 จํานวนเงิน 185,700.-บาทเนื่องจากราง
ระบายน้ําในปจจุบันมีดินเลนอยูในรางระบายน้ําเปนจํานวนมาก เมื่อเวลาฝนตกลงมาทํา ใหน้ํา
ระบายไมทันจนทําใหเกิดการเออลน ราษฎรไดรับความเดือดรอน เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงได
จัดทําโครงการลอกรางระบายน้ําภายในหมูบานพรอมขนยายดินเลนออกไปทิ้ง หมูที่ 2,3,4,6
จํานวนเงิน 185,700.-บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชน ขอบคุณครับ
:มีส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครั บ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการลอกรางระบายน้ําภายในหมูบาน
พรอมขนยายดินเลนออกไปทิ้ง หมูที่ 2,3,4,6 จํานวนเงิน 185,700.-บาทเพื่อแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการลอกรางระบายน้ําภายในหมูบานพรอมขนยายดิน
เลนออกไปทิ้ง หมูที่ 2,3,4,6 จํานวนเงิน 185,700.-บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชน
ยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สํ าหรั บ ข อ 4.16 โครงการติ ด ตั้ งระบบไฟแสงสว างสนามฟุ ต ซอลหมู ที่ 3 บ านห ว ยกระเจา
จํานวนเงิน 138,000.- บาทเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี
ตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

รองประธานสภาฯ

:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการติดตั้งระบบไฟแสงสวาง
สนามฟุตซอลหมูที่ 3 บานหวยกระเจา จํานวนเงิน 138,000.- บาทเนื่องจากสนามฟุตซอลยังไม
มีระบบไฟแสงสวางทําใหผูที่มาเลนกีฬาออกกําลังกายไมเต็มที่ เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงได
จั ด ทํ า โครงการติ ด ตั้ ง ระบบไฟแสงสว า งสนามฟุ ต ซอล หมู ที่ 3บ า นห ว ยกระเจาจํ า นวนเงิ น
138,000.- บาทเพื่อเปนสงเสริมและสนับสนุนการออกการออกกําลังกายใหกับผูที่รักการออก
กําลังกายไดมาออกกําลังกายไดอยางเต็มทีเ่ พื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอบคุณ
ครับ
:มีส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครั บ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการติดตั้งระบบไฟแสงสวางสนามฟุต
ซอลหมูที่ 3 บานหวยกระเจา จํานวนเงิน 138,000.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการติดตั้งระบบไฟแสงสวางสนามฟุตซอลหมูที่ 3 บาน
หวยกระเจา จํานวนเงิน 138,000.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนยกมือ
ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 4.17 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซลาเซล ขนาด 60 วัตต หมูที่ 3 บานหวยกระเจา
จํ า นวนเงิ น 48,000.- บาท เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อ นของประชาชน ขอเชิ ญ รอง
นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

รองประธานสภาฯ

:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซลาเซล
ขนาด 60 วัตต หมูที่ 3 บานหวยกระเจา จํานวนเงิน 48,000.- บาทเนื่องจากเวลากลางคืนถนน
ภายในหมูบานมีแสงสวางในยามค่ําคืนไมเพียงพอ ทําใหชาวบานไดรับความเดื อดรอนและอาจจะ
เกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทําโครงการติดตั้ง
โคมไฟถนนโซลาเซล ขนาด 60 วัตต หมูที่ 3 บานหวยกระเจา จํานวนเงิน 48,000.- บาท เพื่อ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอบคุณครับ
มีส มาชิกสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มีไหมครั บ ถาไม มีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซลาเซล ขนาด
60 วัตต หมูที่ 3 บานหวยกระเจา จํานวนเงิน 48,000.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ขอใหยกมือครับ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซลาเซล ขนาด 60 วัตต หมูที่ 3
บานหวยกระเจา จํานวนเงิน 48,000.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนยก
มือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 4.18 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินถม โดยการลงดินลูกรังบดทับ เสนทาง สระ
มะคาโมง หมูที่ 2 ต.หวยกระเจา เชื่อมตอวัดสวนมะมวง กวางเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวรวม 1,150
เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 4,025 ตารางเมตร จํานวนเงิน
195,400.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอเชิญรองนายกฯชี้แจงครับ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดิน
ถม โดยการลงดินลูกรังบดทับ เสนทาง สระมะคาโมง หมูที่ 2 ต.หวยกระเจา เชื่อมตอวัดสวน
มะมวง กวางเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวรวม 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 4,025 ตารางเมตร จํานวนเงิน 195,400.- บาทเนื่องจากสภาพถนนเสนทาง
ดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อเวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไป
มาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินถม โดยการ
ลงดินลูกรังบดทับ เสนทาง สระมะคาโมง หมูที่ 2 ต.หวยกระเจา เชื่อมตอวัดสวนมะมวง กวาง
เฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวรวม 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 4,025 ตารางเมตร จํานวนเงิน 195,400.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนขอบคุณครับ
:มีส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครั บ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินถม โดย
การลงดินลูกรังบดทับ เสนทาง สระมะคาโมง หมูที่ 2 ต.หวยกระเจา เชื่อมตอวัดสวนมะมวง กวาง
เฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวรวม 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กว า 4,025 ตารางเมตร จํ านวนเงิ น 195,400.- บาทเพื่ อแก ไขป ญ หาความเดื อดร อนของ
ประชาชน ขอใหยกมือครับ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินถม โดยการลงดินลูกรังบด
ทับ เสนทาง สระมะคาโมง หมูที่ 2 ต.หวยกระเจา เชื่อมตอวัดสวนมะมวง กวางเฉลี่ย 3.50
เมตร ยาวรวม 1,150 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.15 เมตร หรื อรวมพื้ น ที่ ผิ วจราจรไม น อยกว า
4,025 ตารางเมตร จํ า นวนเงิ น 195,400.- บาทเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อ นของ
ประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

:สําหรับ ขอ 4.19โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนางนิ่ม คําปาน หมู
ที่ 3 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 110 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร
หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 330 ตารางเมตร จํานวนเงิน 212,900.- บาท เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนางนิ่ม คําปาน หมูที่ 3 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม
110 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 330 ตารางเมตร จํานวน
เงิน 212,900.- บาทเนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และ
เมื่อเวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงได
จัดทําโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนางนิ่ม คําปาน หมูที่ 3 ต.หวย
กระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 110 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ไมนอยกวา 330 ตารางเมตร จํานวนเงิน 212,900.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน ขอบคุณครับ
:มีส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครั บ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบานนางนิ่ม คําปาน หมูที่ 3 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 110
เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 330 ตารางเมตร จํานวนเงิน
212,900.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบาน
นางนิ่ม คําปาน หมูที่ 3 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 110 เมตร พรอมทาง
เชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 330 ตารางเมตร จํานวนเงิน 212,900.บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/งดออกเสียง…
-50งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้

นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

:สําหรับ ขอ 4.20 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายเสนห คําปาน หมูที่
3 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 60 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร พรอมงานรางระบายน้ํา คสล.ยาวรวม 30 เมตรและงานวาง
ทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3  0.60 เมตร จํานวน 15 ทอน พรอมบอพัก 2 บอจํานวนเงิน
230,000.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบล
หวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศั กดิ์ ตํ าแหน ง รองนายกเทศมนตรี ตํ าบลห ว ยกระเจา สํ าหรั บ โครงการก อสร างถนนผิ วจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายเสนห คําปาน หมูที่ 3 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 60
เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตรพรอมงานราง
ระบายน้ํา คสล.ยาวรวม 30 เมตรและงานวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3  0.60 เมตร
จํานวน 15 ทอน พรอมบอพัก 2 บอจํานวนเงิน 230,000.- บาทเนื่องจากสภาพถนนเสนทาง
ดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อเวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไป
มาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทําโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบานนายเสนห คําปาน หมูที่ 3 ต.หวยกระเจากวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 60 เมตร พรอมทาง
เชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตรพรอมงานรางระบายน้ํา คสล.
ยาวรวม 30 เมตรและงานวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3  0.60 เมตร จํานวน 15 ทอน
พรอมบอพัก 2 บอจํานวนเงิน 230,000.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ขอบคุณครับ
:มีส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครั บ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ ก ซอยบานนายเสนห คําปาน หมูที่ 3 ต.หวยกระเจา กว าง 3.00 เมตร ยาวรวม 60 เมตร
พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร พรอมงานราง
ระบายน้ํา คสล.ยาวรวม 30 เมตรและงานวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3  0.60 เมตร
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/จํานวน 15 ทอน…
-51-

มติที่ประชุม

รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

จํานวน 15 ทอน พรอมบอพัก 2 บอจํานวนเงิน 230,000.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนาย
เสนห คําปาน หมูที่ 3 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 60 เมตร พรอมทางเชื่อม
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร พรอมงานรางระบายน้ํา คสล.
ยาวรวม 30 เมตรและงานวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3  0.60 เมตร จํานวน 15
ทอน พรอมบอพัก 2 บอจํานวนเงิน 230,000.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 4.21 โครงการวางทอระบายน้ําคสล.มอก.ชั้น 3  0.60 เมตร รวม 90 ทอน
พรอมบอพัก8 บ อ หมูที่ 3 ตําบลหวยกระเจา จํานวนเงิน 196,700.- บาท เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรี ย นท า นรองประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี ฯ และสมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ทุ ก ท า น
กระผมนายอภิชาติ สืบศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการ
วางทอระบายน้ําคสล.มอก.ชั้น 3  0.60 เมตร รวม 90 ทอน พรอมบอพัก 8 บอ หมูที่ 3
ตํ า บลห ว ยกระเจา จํ า นวนเงิ น 196,700.- บาทเนื่ อ งจากสภาพภายในหมู บ า น หมู ที่ 3
บานหวยกระเจา เมื่อเวลาฝนตกทําใหน้ําไมสามารถระบายออกไปในทางใดได จึงทําใหเกิดมีน้ํา
ทวมขัง ชาวบานภายในหมูบานไดรับความเดือดรอน เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทํา
โครงการวางทอระบายน้ําคสล.มอก.ชั้น 3  0.60 เมตร รวม 90 ทอน พรอมบอพัก 8 บอ หมู
ที่ 3 ตํ า บลห ว ยกระเจาจํ า นวนเงิ น 196,700.- บาท เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อ นของ
ประชาชน ขอบคุณครับ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/รองประธาน…

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

-52:มีส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครั บ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการวางทอระบายน้ําคสล.มอก.ชั้น 3
 0.60 เมตร รวม 90 ท อ น พร อ มบ อ พั ก 8 บ อ หมู ที่ 3 ตํ า บลห ว ยกระเจา จํ า นวนเงิ น
196,700.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการวางทอระบายน้ําคสล.มอก.ชั้น 3  0.60 เมตร
รวม 90 ทอน พรอมบอพัก 8 บอ หมูที่ 3 ตําบลหวยกระเจา จํานวนเงิน 196,700.- บาท
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 4.22 โครงการขุดลอก และขุดตัด–แตงรองน้ําหวยวังหินเชื่อมตอดงตาอินทรหมูที่ 4
ต.หวยกระเจา รวมดินขุดลอก ตัด -แตงไมนอยกวา 8,150 ลบ.ม.พรอมงานวางทอระบายน้ํา
จํ า นวนเงิ น 497,900.- บาทเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อ นของประชาชน ขอเชิ ญ
รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการขุดลอก และขุดตัด-แตง
รองน้ําหวยวังหินเชื่อมตอดงตาอินทรหมูที่ 4 ต.หวยกระเจา รวมดินขุดลอกตัด-แตงไมนอยกวา
8,150 ลบ.ม.พรอมงานวางทอระบายน้ํา จํานวนเงิน 497,900.- บาทเนื่องจากรองน้ําดังกลาวมี
สภาพตื้ น เขิ น เมื่ อเวลาฝนตกลงมาทํ าให น้ํ าฝนเอ อล น ท ว มพื้ น ที่ โ ดยรอบ เทศบาลตํ าบลห ว ย
กระเจาจึงไดจัดทําโครงการขุดลอก และขุดตัด-แตงรองน้ําหวยวังหินเชื่อมตอดงตาอินทรหมูที่ 4
ต.หวยกระเจา รวมดินขุดลอก ตัด -แตงไมนอยกวา 8,150 ลบ.ม.พรอมงานวางทอระบายน้ํา
จํานวนเงิน 497,900.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอบคุณครับ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/รองประธาน…
-53-
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:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการขุดลอก และขุดตัด–แตงรองน้ําหวย
วังหินเชื่อมตอดงตาอินทรหมูที่ 4 ต.หวยกระเจา รวมดินขุดลอก ตัด-แตงไมนอยกวา 8,150 ลบ.
ม.พรอมงานวางทอระบายน้ํา จํานวนเงิน 497,900.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน ขอใหยกมือครับ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบโครงการขุดลอก และขุดตัด-แตงรองน้ําหวยวังหินเชื่อมตอดง
ตาอินทรหมูที่ 4 ต.หวยกระเจา รวมดินขุดลอก ตัด-แตงไมนอยกวา 8,150 ลบ.ม.พรอมงาน
วางทอระบายน้ํา จํานวนเงิน 497,900.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 4.23 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินถม โดยการถมดินบดทับและปูผิวจราจรดวย
ดินลูกรังบดทับ ซอยไผขวางตนจามจุรีเดิม หมูที่ 4 ต.หวยกระเจา กวาง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.40 เมตร ยาวรวม 900 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 4,500 ตารางเมตร จํานวน
เงิน 475,100.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี
ตําบลหวยกระเจาชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดิน
ถม โดยการถมดินบดทับและปูผิวจราจรดวยดินลูกรังบดทับ ซอยไผขวางตนจามจุรีเดิม หมูที่ 4 ต.
หวยกระเจา กวาง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวรวม 900 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 4,500 ตารางเมตร จํานวนเงิน 475,100.- บาทเนื่องจากสภาพถนนเสนทาง
ดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อเวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/การสัญจร…
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การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทํา โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
ดินถม โดยการถมดินบดทับและปูผิวจราจรดวยดินลูกรังบดทับ ซอยไผขวางตนจามจุรีเดิม หมูที่ 4
ต.หวยกระเจา กวาง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวรวม 900 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิว
จราจรไม น อยกว า 4,500 ตารางเมตร จํ านวนเงิ น 475,100.- บาทเพื่ อแก ไขป ญหาความ
เดือดรอนของประชาชนขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินถม โดย
การถมดินบดทับและปูผิวจราจรดวยดินลูกรังบดทับ ซอยไผขวางตนจามจุรีเดิม หมูที่ 4 ต.หวย
กระเจา กวาง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวรวม 900 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 4,500 ตารางเมตร จํานวนเงิน 475,100.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินถม โดยการถมดินบดทับ
และปูผิวจราจรดวยดินลูกรังบดทับ ซอยไผขวางตนจามจุรีเดิม หมูที่ 4 ต.หวยกระเจา กวาง
5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวรวม 900 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
4,500 ตารางเมตร จํ า นวนเงิ น 475,100.- บาทเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อ นของ
ประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 4.24 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายศักดา แกว
กลา หมูที่ 6 ตําบลหวยกระเจา กวาง 4.50 เมตร ยาวรวม 143 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา
0.15 เมตรหรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 643.50 ตารางเมตร พรอมงานวางทอระบายน้ํา
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/คสล.มอก.…
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คสล.มอก.ชั้ น 3  0.60 เมตร จํ า นวนรวม 35 ท อ น พร อ มบ อ พั ก 3 บ อ จํ า นวนเงิ น
461,300.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี
ตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติ สืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายศักดา แกวกลา หมูที่ 6 ตําบลหวยกระเจา กวาง 4.50 เมตร
ยาวรวม 143 เมตร พร อมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ ไมน อยกว า 643.50
ตารางเมตร พรอมงานวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3  0.60 เมตร จํานวนรวม 35 ทอน
พรอมบอพัก 3 บอ จํานวนเงิน 461,300.- บาทเนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพ
ผิวถนนขรุขระ เปนหลุม และเมื่อเวลาฝนตกทําใหส ภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก
เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทําโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาน
นายศักดา แกวกลา หมูที่ 6 ตําบลหวยกระเจากวาง 4.50 เมตร ยาวรวม 143 เมตร พรอมทาง
เชื่อม หนา 0.15 เมตร หรื อรวมพื้น ที่ไม นอยกวา 643.50 ตารางเมตร พร อมงานวางท อ
ระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3  0.60 เมตร จํานวนรวม 35 ทอน พรอมบอพัก 3 บอ จํานวน
เงิน 461,300.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบานนายศักดา แกวกลา หมูที่ 6 ตําบลหวยกระเจา กวาง 4.50 เมตร ยาวรวม
143 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 643.50 ตารางเมตร
พรอมงานวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3  0.60 เมตร จํานวนรวม 35 ทอน พรอมบอพัก
3 บอ จํานวนเงิน 461,300.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอใหยกมือ
ครับ

- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาน
นายศั ก ดา แก วกล า หมู ที่ 6 ตํ า บลห วยกระเจา กว า ง 4.50 เมตร ยาวรวม 143 เมตร
พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 643.50 ตารางเมตร พรอม
งานวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3  0.60 เมตร จํานวนรวม 35 ทอน พรอมบอพัก 3
บอ จํานวนเงิน 461,300.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนยกมือ
ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/นายอารมณ…
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นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 4.25 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินลูกรังเดิมเปนถนนผิวจราจรหินคลุก ซอย
บานนางพุม เชื้อทอง หมูที่ 6 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 180 เมตร พรอมทาง
เชื่อม หนา 0.15 เมตรหรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 540 ตารางเมตร จํานวนเงิน 35,900.- บาท
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจง
ครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดิน
ลูกรังเดิ มเปน ถนนผิ วจราจรหิน คลุ ก ซอยบ านนางพุ ม เชื้ อทอง หมูที่ 6 ต.หว ยกระเจา กว าง
3.00 เมตร ยาวรวม 180 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตรหรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา
540 ตารางเมตร จํานวนเงิน 35,900.- บาทเนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนน
ขรุขระ เปนหลุม และเมื่อเวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไม สะดวก เทศบาล
ตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินลูกรังเดิมเปนถนนผิวจราจรหิน
คลุก ซอยบานนางพุม เชื้อทอง หมูที่ 6 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร
ยาวรวม 180
เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตรหรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 540 ตารางเมตรจํานวนเงิน
35,900.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินลูกรังเดิม
เปนถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยบานนางพุม เชื้อทอง หมูที่ 6 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร
ยาวรวม 180 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตรหรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 540 ตาราง
เมตร จํานวนเงิน 35,900.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอใหยกมือครับ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/มติที่ประชุม…

มติที่ประชุม

-57- ที่ประชุ มมี มติ เ ห็ น ชอบโครงการปรั บปรุงถนนผิ วจราจรดิ น ลูก รั งเดิ มเป น ถนนผิ ว
จราจรหินคลุก ซอยบานนางพุม เชื้อทอง หมูที่ 6 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม

180 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตรหรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 540 ตารางเมตร
จํานวนเงิน 35,900.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6
ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

:สําหรับ ขอ 4.26 โครงการปรับปรุงแกไขทางระบายน้ําเพื่อการระบายน้ําทวมขัง ออกจากแหลง
ชุมชนภายในหมูบานหมูที่ 2,3,4 และ 6 ต.หวยกระเจา วางทอระบายน้ํา ศก.1.20 เมตรคสล.
มอก.ชั้น 3 จํานวน 132 ทอน พรอมบอพัก 14 บอ จํานวนเงิน 1,793,900.-บาท เพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการปรับปรุงแกไขทางระบาย
น้ําเพื่อการระบายน้ําทวมขัง ออกจากแหลงชุมชนภายในหมูบานหมูที่ 2,3,4 และ 6ต.หวยกระเจา
วางท อระบายน้ํา ศก.1.20 เมตร คสล.มอก.ชั้น 3 จํานวน 132 ท อน พร อมบ อพั ก 14 บ อ
จํานวนเงิน 1,793,900.- บาทเนื่องจากสภาพรางระบายน้ําภายในหมูบาน 2 3 4 และ 6 ใน
ปจจุบันมีขยะมูลฝอยและดินเลนเขาไปอุดตันทางระบายน้ํา เมื่อเวลาฝนลงมาทําใหน้ําระบายไม
ทันเกิดการทวมขัง เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงแกไขทางระบายน้ําเพื่อ
การระบายน้ําทวมขัง ออกจากแหลงชุมชนภายในหมูบานหมูที่ 2,3,4 และ 6 ต.หวยกระเจา
วางท อระบายน้ํา ศก.1.20 เมตร คสล.มอก.ชั้น 3 จํานวน 132 ท อน พร อมบ อพั ก 14 บ อ
จํานวนเงิน 1,793,900.- บาทขอบคุณครับ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/รองประธาน…
รองประธานสภาฯ

-58:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการปรับปรุงแกไขทางระบายน้ําเพื่อการ
ระบายน้ําทวมขัง ออกจากแหลงชุมชนภายในหมูบานหมูที่ 2,3,4 และ 6 ต.หวยกระเจา วางทอ

มติที่ประชุม

รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

ระบายน้ํา ศก.1.20 เมตร คสล.มอก.ชั้น 3 จํานวน 132 ทอน พรอมบอพัก 14 บอ จํานวนเงิน
1,793,900.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงแกไขทางระบายน้ําเพื่อการระบายน้ํา ทวม
ขัง ออกจากแหลงชุมชนภายในหมูบานหมูที่ 2,3,4 และ 6 ต.หวยกระเจา วางทอระบายน้ํา
ศก.1.20 เมตร คสล.มอก.ชั้ น 3 จํ า นวน 132 ท อ น พร อ มบ อ พั ก 14 บ อ จํ า นวนเงิ น
1,793,900.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน
ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 4.27 โครงการก อสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายประยงค
ใครครวญ หมูที่ 8 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 152 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา
0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 456 ตารางเมตร พรอมงานวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น
3  0.60 เมตร 2 จุด จํานวนรวม 12 ทอน พรอมบอพัก 1 บอ จํานวนเงิน 347,900.บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา
ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายประยงค ใครครวญ หมูที่ 8 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร
ยาวรวม 152 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 456 ตาราง
พรอมงานวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3  0.60 เมตร 2 จุด จํานวนรวม12 ทอน พรอม
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/บอพัก 1 …
59บอพัก 1 บอ จํานวนเงิน 347,900.- บาทเนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนน
ขรุขระ เปนหลุม และเมื่อเวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาล

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทําโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนาย
ประยงค ใครครวญ หมูที่ 8 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 152 เมตร พรอมทาง
เชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 456 ตารางเมตร พรอมงานวางทอระบายน้ํา
คสล.มอก.ชั้น 3  0.60 เมตร 2 จุด จํานวนรวม 12 ทอน พรอมบอพัก 1 บอ เพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบานนายประยงค ใครครวญ หมูที่ 8 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม
152 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 456 ตารางเมตร พรอม
งานวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3  0.60 เมตร 2 จุดจํานวนรวม 12 ทอน พรอมบอพัก 1
บอ จํานวนเงิน 347,900.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอใหยกมือครับ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาน
นายประยงค ใครครวญ หมูที่ 8ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 152 เมตร พรอม
ทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 456 ตารางเมตร พรอมงานวางทอ
ระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3  0.60 เมตร 2 จุด จํานวนรวม 12 ทอน พรอมบอพัก 1 บอ
จํานวนเงิน 347,900.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6
ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/รองประธาน…

รองประธานสภาฯ

-60:สําหรับ ขอ 4.28 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายประจวบ
พยัคฆวงษ หมูที่ 8 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 80 เมตรพรอมทางเชื่อม หนา

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 240 ตารางเมตร จํานวนเงิน 151,600.- บาท เพื่อ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายประจวบ พยัคฆวงษ หมูที่ 8 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร
ยาวรวม 80 เมตรพรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 240 ตารางเมตร
จํานวนเงิน 151,600.- บาทเนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระเปนหลุม
และเมื่อเวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจา
จึงไดจัดทําโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ านนายประจวบ พยัคฆวงษ
หมูที่ 8 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 80 เมตรพรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร
หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 240 ตารางเมตร จํานวนเงิน 151,600.- บาท เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบานนายประจวบพยัคฆวงษ หมูที่ 8 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม
80 เมตรพรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 240 ตารางเมตร จํานวน
เงิน 151,600.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอใหยกมือครับ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาน
นายประจวบ พยัคฆวงษ หมูที่ 8ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 80 เมตรพรอม
ทางเชื่ อ ม หนา 0.15 เมตร หรื อ รวมพื้ น ที่ ไ ม น อ ยกว า 240 ตารางเมตร จํ า นวนเงิ น
151,600.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/งดออกเสียง…

-61งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

:สําหรับ ขอ 4.29 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3  0.60 เมตร รวม 130 ทอน
พร อ มบ อ พั ก 12 บ อ พร อ มลงหิ น คุ ล กปรั บ เกลี่ ย เรี ย บ หมู ที่ 8 ต.ห ว ยกระเจา จํ า นวนเงิ น
324,500.- บาทขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ม
อก.ชั้น 3  0.60 เมตร รวม 130 ทอน พรอมบอพัก 12 บอ พรอมลงหินคุลกปรับเกลี่ย
เรียบ หมูที่ 8 ต.หวยกระเจา จํานวนเงิน 324,500.- บาทเนื่องจากสภาพภายในหมูบาน หมูที่ 8
บานหวยกระเจา เมื่อเวลาฝนตกทําใหน้ําไมสามารถระบายออกไปในทางใดได จึงทําใหเกิดมีน้ํา
ท ว มขั ง ชาวบ านภายในหมู บ านได รั บ ความเดื อดร อน เทศบาลตํ าบลห ว ยกระเจาจึ งได จั ด ทํ า
โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3  0.60 เมตร รวม 130 ทอน พรอมบอพัก 12
บอ พรอมลงหินคุลกปรับเกลี่ยเรียบ หมูที่ 8 ต.หวยกระเจาจํานวนเงิน 324,500.- บาท เพื่อ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3
 0.60 เมตร รวม 130 ทอน พรอมบอพัก 12 บอ พรอมลงหินคุลกปรับเกลี่ยเรียบ หมูที่ 8
ต.ห วยกระเจา จํ านวนเงิน 324,500.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3  0.60 เมตร
รวม 130 ทอน พรอมบอพัก 12 บอ พรอมลงหินคุลกปรับเกลี่ยเรียบ หมูที่ 8 ต.หวยกระเจา
จํานวนเงิน 324,500.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6
ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/งดออกเสียง…

-62งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

:สําหรับ ขอ 4.30 โครงการวางทอระบายน้ํา คสลมอก.ชั้น 3 0.60 เมตร รวม 217 ทอน
พรอมบอพัก 19 บอ หมูที่ 14 ต.หวยกระเจา จํานวนเงิน 453,000 .- บาท เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ม
อก.ชั้น 3 0.60 เมตร รวม 217 ทอน พรอมบอพัก 19 บอ หมูที่ 14 ต.หวยกระเจา จํานวน
เงิน 453,000 .- บาทเนื่องจากสภาพภายในหมูบาน หมูที่ 14ต.หวยกระเจาเมื่อเวลาฝนตกทําให
น้ําไมสามารถระบายออกไปในทางใดได จึงทําใหเกิดมีน้ําทวมขัง ชาวบานภายในหมูบานไดรับ
ความเดือดรอน เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทําโครงการวางทอระบายน้ํา คสลมอก.ชั้น 3
0.60 เมตร รวม 217 ท อ น พร อมบ อพั ก 19 บ อ หมู ที่ 14 ต.ห ว ยกระเจาจํ า นวนเงิ น
453,000 .- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการวางทอระบายน้ํา คสลมอก.ชั้น 3
0.60 เมตร รวม 217 ท อน พร อมบ อพั ก 19 บ อ หมู ที่ 14 ต.ห ว ยกระเจา จํานวนเงิ น
453,000 .- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอใหยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการวางทอระบายน้ํา คสลมอก.ชั้น 3 0.60 เมตร
รวม 217 ทอน พรอมบอพัก 19 บอ หมูที่ 14 ต.หวยกระเจา จํานวนเงิน 453,000 .- บาท
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/งดออกเสียง…
-63งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

:สําหรับ ขอ 4.31 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายประสาน สืบ
ศักดิ์ หมูที่ 14 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 50 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา
0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 150 ตารางเมตร จํานวนเงิน 95,000.- บาท เพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายประสาน สืบศักดิ์ หมูที่ 14 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร
ยาวรวม 50 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 150 ตารางเมตร
จํานวนเงิน 95,000.- บาทเนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม
และเมื่อเวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจา
จึงไดจัดทําโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายประสาน สืบศักดิ์ หมู
ที่ 14 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 50 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร
หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 150 ตารางเมตรจํานวนเงิน 95,000.- บาท เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบานนายประสาน สืบศักดิ์ หมูที่ 14 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม
50 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 150 ตารางเมตร จํานวน
เงิน 95,000.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอใหยกมือครับ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาน
นายประสาน สืบศักดิ์ หมูที่ 14 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 50 เมตร พรอม
ทางเชื่ อ ม หนา 0.15 เมตร หรื อ รวมพื้ น ที่ ไ ม น อ ยกว า 150 ตารางเมตร จํ า นวนเงิ น
95,000.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/นายอารมณ…
-64นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้

นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

:สําหรับ ขอ 4.32 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายแพว สืบเรือง
หมูที่ 14 ตําบลหวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 50 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15
เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 150 ตารางเมตร จํานวนเงิน 99,100.- บาท เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายแพว สืบเรือง หมูที่ 14 ตําบลหวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร
ยาวรวม 50 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 150 ตารางเมตร
จํานวนเงิน 99,100.- บาทเนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม
และเมื่อเวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวยกระเจา
จึงไดจัดทําโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายแพว สืบเรือง หมูที่
14 ตําบลหวยกระเจา กวาง 3.00เมตร ยาวรวม 50 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร
หรื อรวมพื้ น ที่ ไ ม น อ ยกว า 150 ตารางเมตร เพื่ อแก ไขป ญหาความเดื อดร อนของประชาชน
ขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรี ต
เสริมเหล็ก ซอยบานนายแพว สืบเรือง หมูที่ 14 ตําบลหวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม
50 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 150 ตารางเมตร จํานวน
เงิน 99,100.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนขอใหยกมือครับ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/มติที่ประชุม…

มติที่ประชุม

-65- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาน
นายแพว สืบเรืองหมูที่ 14 ตําบลหวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 50 เมตร พรอม
ทางเชื่ อ ม หนา 0.15 เมตร หรื อ รวมพื้ น ที่ ไ ม น อ ยกว า 150 ตารางเมตร จํ า นวนเงิ น
99,100.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้

นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

:สําหรับ ขอ 4.33 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาน นายสมพงษ
ใครครวญ หมูที่ 14 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 80 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา
0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 240 ตารางเมตร จํานวนเงิน 163,400.- บาท เพื่อ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาน นายสมพงษ ใครครวญ หมูที่ 14 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร
ยาวรวม 80 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา240 ตารางเมตร
จํานวนเงิน 163,400.- บาท เนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปน
หลุม และเมื่อเวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาลตําบลหวย
กระเจาจึงได จั ดทํ าโครงการก อสรางถนนผิว จราจรคอนกรีต เสริ มเหล็ ก ซอยบาน นายสมพงษ
ใครครวญ หมูที่ 14 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 80 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา
0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 240 ตารางเมตร จํานวนเงิน 163,400.- บาท เพื่อ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนขอบคุณครับ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/รองประธาน…
รองประธานสภาฯ

-66:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบาน นายสมพงษ ใครครวญ หมูที่ 14 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม
80 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 240 ตารางเมตร จํานวน
เงิน 163,400.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนขอใหยกมือครับ

มติที่ประชุม

- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาน
นายสมพงษ ใครครวญ หมูที่ 14 ต.หวยกระเจา กวาง 3.00 เมตร ยาวรวม 80 เมตร พรอม
ทางเชื่ อ ม หนา 0.15 เมตร หรื อ รวมพื้ น ที่ ไ ม น อ ยกว า 240 ตารางเมตร จํ า นวนเงิ น
163,400.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

รองประธานสภาฯ

:สําหรับ ขอ 4.34 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายเล็ก สืบศักดิ์
หมูที่ 14 ต.หวยกระเจา กวาง 3.50 เมตร ยาวรวม 40 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร
หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 140 ตารางเมตร จํานวนเงิน 93,500.- บาท เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายเล็ก สืบศักดิ์ หมูที่ 14 ต.หวยกระเจา กวาง 3.50 เมตร ยาว
รวม 40 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 140 ตารางเมตร
จํานวนเงิน 93,500.- บาทเนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนนขรุขระ เปนหลุม
และเมื่อเวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ําขัง การสัญจรไปมาไมสะดวกเทศบาลตําบลหวยกระเจา

รองนายกเทศมนตรี

( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/จึงไดจัด…

รองประธานสภาฯ

-67จึงไดจัดทําโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายเล็ก สืบศักดิ์ หมูที่ 14
ต.หวยกระเจา กวาง 3.50 เมตร ยาวรวม 40 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พื้นที่ไมนอยกวา 140 ตารางเมตร จํานวนเงิน 93,500.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต

มติที่ประชุม

รองประธานสภาฯ

เสริมเหล็ก ซอยบานนายเล็ก สืบศักดิ์ หมูที่ 14 ต.หวยกระเจา กวาง 3.50 เมตร ยาวรวม 40
เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 140 ตารางเมตร จํานวนเงิน
93,500.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอใหยกมือครับ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาน
นายเล็ก สืบศักดิ์ หมูที่ 14ต.หวยกระเจา กวาง 3.50 เมตร ยาวรวม 40 เมตร พรอมทาง
เชื่อม หนา0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 140 ตารางเมตร จํานวนเงิน 93,500.บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 4.35 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูที่ 14 ต.หวยกระเจา เพิ่มเติมวาลว เปด-ปด
น้ํา 10 จุด พรอมติดตั้งระบบมอเตอรดันน้ําใหม และเปลี่ยนชุดระบบแผงควบคุมไฟฟา จํานวนเงิน
46,900.- บาท เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบล
หวยกระเจา ชี้แจงครับ

( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/รองนายก…

รองนายกเทศมนตรี

-68:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการปรับปรุงระบบประปาหมูที่
14 ต.หวยกระเจา เพิ่มเติมวาลว เปด-ปดน้ํา 10 จุด พรอมติดตั้งระบบมอเตอรดันน้ําใหม และ
เปลี่ยนชุดระบบแผงควบคุมไฟฟา จํานวนเงิน 46,900.- บาทเนื่องจากระบบประปาหมูบานเดิมมี
สภาพเกาและทรุดโทรมและผลิตน้ํ าประปาไม ทันตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ทําให

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

รองประธานสภาฯ

ราษฎรไดรับความเดือดรอน เทศบาลตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูที่ 14 ต.หวยกระเจา เพิ่มเติมวาลว เปด - ปดน้ํา 10 จุด พรอมติดตั้งระบบมอเตอรดันน้ําใหม
และเปลี่ ย นชุ ด ระบบแผงควบคุ ม ไฟฟ า จํ า นวนเงิ น 46,900.- บาทเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาความ
เดือดรอนของประชาชนขอบคุณครับ
:มีสมาชิ กสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรื อไม มี ไหมครับ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบประปาหมูที่ 14ต.
หวยกระเจา เพิ่มเติมวาลว เปด-ปดน้ํา 10 จุด พรอมติดตั้งระบบมอเตอรดันน้ําใหม และเปลี่ยนชุด
ระบบแผงควบคุมไฟฟา จํานวนเงิน 46,900.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ขอใหยกมือครับ
- ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบโครงการปรั บ ปรุ ง ระบบประปาหมู ที่ 14ต.ห ว ยกระเจา
เพิ่มเติมวาลว เปด-ปดน้ํา 10 จุด พรอมติดตั้งระบบมอเตอรดันน้ําใหม และเปลี่ยนชุดระบบ
แผงควบคุมไฟฟา จํานวนเงิน 46,900.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:สําหรับ ขอ 4.36 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 ต.หวยกระเจา
กวาง 4.50 เมตร ยาวรวม 200 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอย
กวา 900ตารางเมตร จํานวนเงิน 494,800.- บาทเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ขอเชิญ…

รองนายกเทศมนตรี

-69ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติสืบ
ศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สําหรับโครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 ต.หวยกระเจา กวาง 4.50 เมตร ยาวรวม 200 เมตร พรอมทาง
เชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 900 ตารางเมตร จํานวนเงิน 494,800.- บาท

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน เนื่องจากสภาพถนนเสนทางดังกลาวมีสภาพผิวถนน
ขรุขระเปนหลุม และเมื่อเวลาฝนตกทําใหสภาพถนนมีน้ํา ขัง การสัญจรไปมาไมสะดวก เทศบาล
ตําบลหวยกระเจาจึงไดจัดทําโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18ต.หวย
กระเจา กวาง 4.50 เมตร ยาวรวม 200 เมตร พรอมทางเชื่อมหนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ไม น อยกว า 900 ตารางเมตรจํ านวนเงิ น 494,800.- บาทเพื่ อแกไขป ญหาความเดื อดร อนของ
ประชาชน ขอบคุณครับ
:มีส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะ สงสัย สอบถาม หรือไม มีไหมครั บ ถาไมมีกระผม
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 18 ต.หวยกระเจา กวาง 4.50 เมตร ยาวรวม 200 เมตร พรอมทางเชื่อม
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 900 ตารางเมตร จํานวนเงิน 494,800.- บาทเพื่อ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอใหยกมือครับ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบโครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18
ต.หวยกระเจากวาง 4.50 เมตร ยาวรวม 200 เมตร พรอมทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือ
รวมพื้น ที่ไมน อยกว า 900 ตารางเมตร จํ านวนเงิน 494,800.- บาทเพื่ อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนยกมือ ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้
นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายกรึก คําปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
งดออกเสียง ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระ…
-70ระเบียบวาระที่ 5

รองประธานสภาฯ

เรื่องดวน
-รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของนายกเทศมนตรี ตํ า บลห ว ยกระเจา ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
:สําหรับเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ

นายกเทศมนตรี

:เรีย นทานรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท าน กระผมนายสิริ พงศ
สื บ เนี ย ม ตํ า แหน ง นายกเทศมนตรี ตํ า บลห ว ยกระเจา ขอรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ
นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562ดังนี้
ตามที่ กระผม นายสิ ริ พงศ สื บ เนี ย ม นายกเทศมนตรี ตํ า บลห ว ยกระเจา ได แถลง
นโยบายการบริหารราชการตอสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557
ซึ่งไดกําหนดนโยบายการพัฒนาไว 6 ดาน นั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามความนัยมาตรา 48 ทศ
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก ไ ขเพิ่ มเติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 2546 ซึ่ ง
กําหนดใหนายกเทศมนตรี จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภา
เทศบาลเปนประจําทุกป กระผมนายสิริพงศ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ใน
ฐานะผูบริหารเทศบาลตําบลหวยกระเจา ไดรวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ที่ผานมาเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวทั้งหมด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนา (Strategy)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองนาอยู
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาการคมนาคมขนสง
1. โครงการจางเหมาปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร
ถนนลาดยางภายในหมูบาน
2.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินลูกรังเดิมเปนถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18
3.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินลูกรังเดิมเปนถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19

จํานวนเงิน

61,400.-บาท

จํานวนเงิน

497,000.-บาท

จํานวนเงิน

312,000.-บาท

( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/4.โครงการ…
-714.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรังกลบหลุมบอ
ถนนสายรางครอง หมูที่ 16
5.โครงการปรับปรุงซอมแซมกลบหลุมบอถนนดิน
ลูกรังสายบานทุงใหญ หมูที่ 14- หมูที่ 17 บานโกรกสมอ
6.โครงการปรับปรุงซอมแซมกลบหลุมบอถนนดินลูกรัง
สายบานทุงใหญ หมูที่ 14

จํานวนเงิน

46,800.-บาท

จํานวนเงิน

75,800.-บาท

จํานวนเงิน

9,600.-บาท

7.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 16
จํานวนเงิน
30,600.-บาท
8.โครงการปรับปรุงถนน หมูที่ 17 บานโกรกสมอ –
จํานวนเงิน
32,200.-บาท
เชาชองอินทรีย
9.โครงการปรับปรุงถนน หมูที่ 17 บานโกรกสอ –
จํานวนเงิน
14,500.-บาท
หนองไผลอม
10.โครงการปรับปรุงซอมแซมกลบหลุมบอถนนหินคลุก
จํานวนเงิน
6,900.-บาท
สายคันอางหนองนาทะเล หมูที่ 6
11.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จํานวนเงิน 20,500.-บาท
กลบหลุมบอ หมูที่ 8 – หมูที่ 14
12.โครงการปรับปรุงถนนสายบานโกรกแสลบ หมูที่ 18
จํานวนเงิน 497,000.-บาท
13.โครงการปรับปรุงถนนสายบานทุงคูณ หมูที่ 19
จํานวนเงิน 312,000.-บาท
14.โครงการปรับปรุงถนนสายบานพยอมงาม หมูที่ 12
จํานวนเงิน 494,000.-บาท
15.โครงการปรับปรุงถนนสายบานเขากรวด หมูที่ 5
จํานวนเงิน 494,000.-บาท
16.โครงการปรับปรุงถนนสายบานไผงาม หมูที่ 9
จํานวนเงิน
68,000.-บาท
17.โครงการปรับปรุงถนนสายบานดงตาอินทร หมูที่ 4
จํานวนเงิน 199,000.-บาท
18.โครงการปรับปรุงถนนสายบานทุงใหญ หมูที่ 14
จํานวนเงิน 500,000.-บาท
19.โครงการปรับปรุงถนนสายบานหวยกระเจา หมูที่ 2
จํานวนเงิน 274,000.-บาท
20.โครงการปรับปรุงผิวจราจรดินหินคลุกสายบานหวยกระเจา จํานวนเงิน 123,000.-บาท
หมูที่ 3
21.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินลูกรังเปนถนนผิวจราจรจํานวนเงิน
65,000.-บาท
คอนกรีตเสริมเหล็ก
22.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินเดิมเปนถนนผิวจราจรจํานวนเงิน 148,000.-บาท
คอนกรีตสายบานหวยกระเจา หมูที่ 12
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/23.โครงการ…
-7223.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินหินคลุกเปนผิวจราจร จํานวนเงิน 112,000.-บาท
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนางคะนึง หิรัญกนกพันธ
24.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินเดิมเปนถนนพูนดินจํานวนเงิน 310,000.-บาท
สายบานเขาศาลา หมูที่ 7
25.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกเปนถนนผิวจราจรจํานวนเงิน 155,000.-บาท
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3

26.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกเปนผิวจราจร
จํานวนเงิน 158,000.-บาท
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4
27.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินเดิมเปนถนน
จํานวนเงิน 499,000.-บาท
พูนดินบดทับ
28.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินเดิมเปนถนนผิวจราจร จํานวนเงิน 81,000.-บาท
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4
29.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินเดิมเปนถนนผิวจราจร จํานวนเงิน 209,000.-บาท
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8
30.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินเดิมเปนถนนผิวจราจร จํานวนเงิน 260,000.-บาท
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8
31.โครงการปรับปรุงถนนสายบานทัพพระยา หมูที่ 8 จํานวนเงิน 241,000.-บาท
32.โครงการปรับปรุงถนนสายบานหัวอาง หมูที่ 6
จํานวนเงิน 279,000.-บาท
33.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกเปนถนนผิวจราจร จํานวนเงิน 159,000.-บาท
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2
1.2 พัฒนาแหลงน้ํา / ระบบประปา
1.โครงการแกไขปญหาน้ําทวมขังในเขตชุมชน โดยการวางทอ จํานวนเงิน 18,800.-บาท
ระบายน้ํา หมูที่ 3
2.โครงการขุดลอกรางระบายน้ําหนาชองน้ําลน อางเก็บน้ํา
จํานวนเงิน 17,000.-บาท
หนองนาทะเล หมูที่ 6
3.โครงการจางเหมาปรับปรุงซอมแซมระบบผลิตน้ําประปา 4 จํานวนเงิน
5,000.-บาท
และระบบจายสารเคมี
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/4.โครงการ…
-734.โครงการวางทอระบายน้ําทางเขาและทางออก สํานักงาน
จํานวนเงิน 77,000.-บาท
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
5.จัดซื้อสารเคมีผลิตน้ําประปาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
จํานวนเงิน 1,023,990.-บาท
6.ปรับปรุงซอมแซมทอเมนประปา หมูที่ 2
จํานวนเงิน 10,816.-บาท
7.จางเหมาปรับปรุงฝาคอนกรีต หมูที่ 4
จํานวนเงิน 58,600.-บาท
8.จางเหมาปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบอพักและรางระบายน้ํา จํานวนเงิน
5,740.-บาท

ภายในหมูบาน
9.จางเหมาปรับปรุงทอเมนประปา หมูที่ 3
จํานวนเงิน 16,400.-บาท
10.จางเหมาปรับปรุงวางทอระบายน้ําบอตะกอนประปา 4
จํานวนเงิน
5,155.-บาท
11.ปรับปรุงซอมแซมทอเมนประปา หมูที่ 4
จํานวนเงิน
2,800.-บาท
12.จางเหมาปรับปรุงเปลี่ยนฝารางระบายน้ํา หมูที่ 3
จํานวนเงิน 21,960.-บาท
13.ปรับปรุงซอมแซมทอเมนประปา หมูที่ 2,4และหมูที่ 6 จํานวนเงิน 10,000.-บาท
14.จางเหมาซอมแซมชุดควบคุมการเปด-ปด วาลว
จํานวนเงิน 60,990.-บาท
ขนาด 6 นิ้วดวยไฟฟา
15.จัดซื้อวาลวลูกลอยควบคุมการเปด-ปด เปดน้ํา
จํานวนเงิน 18,190.-บาท
16.ปรับปรุงทอเมนประปา หมูที่ 3
จํานวนเงิน
5,000.-บาท
17.ปรับปรุงซอมแซมทอเมนประปา 2,3,6
จํานวนเงิน 15,000.-บาท
18.โครงการขยายระบบทอสงน้ําเมนประปา หมูที่ 9
จํานวนเงิน 500,000.-บาท
19.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ซอยบาน
จํานวนเงิน 299,000.-บาท
นายพืช แสงทอง หมูท ี่ 3
1.3 สาธารณูปโภค ไฟฟา โทรศัพท
1.ปรับปรุงเสียงตามสายศูนยประชาสัมพันธเทศบาลตําบล
จํานวนเงิน
44,000.-บาท
หวยกระเจา
2.จางเหมางานซอมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 19
จํานวนเงิน
5,800.-บาท
บานทุงคูณ
3.จัดซื้อวัสดุไฟฟา เพื่อปรับปรุงซอมแซมไฟทางสาธารณะ
จํานวนเงิน 294,130.-บาท
4.จัดซื้อถังขยะขนาด 200 ลิตร
จํานวนเงิน 196,000.-บาท
1.4 ผังเมือง
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ประเด็นยุทธศาสตร…
-74ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว และการสงเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนา
2.1 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตร
2.2 การสงเสริมสนับสนุนพัฒนาดานปศุสัตว
1.โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
จํานวนเงิน 91,600.-บาท

2.โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอไขเลือดออก
2.3 พัฒนาสงเสริมอาชีพ
1.โครงการสงเสริมอาชีพ

จํานวนเงิน

93,200.-บาท

จํานวนเงิน

16,705.-บาท

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูและอนุรักษศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
1.โครงการสานสัมพันธวันผูสูงอายุ
จํานวนเงิน
54,250.-บาท
2.โครงการแหเทียนเขาพรรษา
จํานวนเงิน 150,000.-บาท
3.โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมสานสัมพันธครอบครัว
จํานวนเงิน 102,100.-บาท
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา การกีฬา การสาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต
4.1 พัฒนาดานการศึกษาใหไดมาตรฐานและทันสมัย
1.สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวนเงิน 270,400.-บาท
2.สนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวนเงิน 637,000.-บาท
3.สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ใหกับโรงเรียนภายใน
จํานวนเงิน 1,643,200.-บาท
ตําบลหวยกระเจา
4.สนับสนุนอาหารกลางวันจัดสรรใหกับเด็กเล็ก –
จํานวนเงิน 3,160,000.-บาท
ประถมศึกษาปที่ 6โรงเรียนภายในตําบลหวยกระเจา

( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/5. โครงการ…
-755.โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา (ตานมะเร็งเตานม)
6. หมอหมูบานในพระราชประสงค
7.สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติการเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา

จํานวนเงิน 140,000.-บาท
จํานวนเงิน 140,000.-บาท
จํานวนเงิน 140,000.-บาท

รองประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

- การเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจาแทนตําแหนงที่วาง
:สําหรับเรื่องการเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจาแทนตําแหนงที่วาง ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของในการเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ขอเชิญครับ
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายปราณี ลํา
เภาตําแหนง เลขานุการเทศบาลตําบลหวยกระเจา ขอชี้แจงรายละเอียดระเบียบที่เกี่ยวของใน
การเลือกประธานสภาเทศบาล ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2554 (แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ขอ 8 วิธีเลือกประธานสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิเสนอชื่ อสมาชิก
สภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถิ่นการเสนอนั้นตอง
มีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคนโดยใหสมาชิก สภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิรับรองได
เพี ย งครั้งเดี ย ว ชื่ อที่ เสนอไมจํ ากั ด จํ านวน และให สมาชิ กสภาท องถิ่น ลงคะแนนเลื อกจากชื่ อ
เหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแลวให
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถิ่น ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามี
ผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุดนั้นโดยใชวิธีเดิม ถาผลการ
เลือกใหมป รากฏว ายั งมี ผูได คะแนนสูงสุด เทากัน อีก ให ใช วิธีจั บฉลากเฉพาะผูไดคะแนนสู งสุ ด
เทากัน
ขอ 14ในการเลือกประธานสภาทองถิ่นถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียง
ตําแหนงละ 1 คน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/รองประธาน…

รองประธานสภาฯ

-76:ลําดับตอไปเปนการเลือก “ประธานสภาเทศาลตําบลหวยกระเจา” โดยใหสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ได เ สนอชื่อสมาชิ กสภาเทศบาล จํ านวน 1 คน ที่ทานเห็ น วาสมควรให เป น ผูดํ ารงตํ าแหน ง
ประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจาและตองมีผูรับรอง 2 คน โดยชื่อที่เสนอสามารถเสนอได
ไมจํากัดจํานวน ขอเชิญครับ

สมาชิกสภาฯ

รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
สมาชิกสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 7
รองประธานสภาฯ

:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายงาม จงศุภ
วิศาลกิจ ตํ าแหน ง สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลห ว ยกระเจา เขต 2 ขอเสนอ นายกรึ ก คํ าปาน
ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา เขต 2 เปนประธานสภาเทศบาลตําบลหวย
กระเจา
โดยมีผูรับรอง 2 ทาน ดังนี้
1. นายมัก
จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา เขต 1
2. นายอารมณ วิทยายนต
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา เขต 1
:มีผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะเสนอชื่อผูที่ทานเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารง
ตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจาอีกหรือไม เมื่อไมมีทานอื่นเสนอ ผมจะอานชื่อ
สมาชิกสภาฯ ที่ไดดํารงตําแหนง ประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ
เสนอชื่อผูที่สมควรไดรับการดํารงตําแหนง ประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา จํานวน 1 คน
คือ นายกรึก คําปาน ตําแหน ง สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลห ว ยกระเจา เขต 2ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2554 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2554 ขอ 14ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายกรึก คําปาน ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
หวยกระเจา เขต 2 เปนประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายกรึก คําปาน
ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจาเขต 2ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุก
ทานที่ไดใหเกียรติและใหความไววางใจเลือกกระผมเปนประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา ซึ่ง
กระผมจะทําหนาที่ดวยความเปนกลาง และเอือ้ เฟอเพื่อความสามัคคีปรองดอง
ญัตติอื่นๆ
:มีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะหรือไม ขอเชิญ นายสิริพงศ สืบเนียม ตําแหนง นายกเทศมนตรี
ตําบลหวยกระเจา ขอเชิญครับ
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/นายกเทศมนตรี…

นายกเทศมนตรี

-77:เรีย นทานรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุ กท าน กระผมนายสิริ พงศ
สืบเนียม ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุก
ทาน ที่ไดใหความสําคัญตอพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยกระเจา พรอมขอแสดงความ
ยินดีกับนายกรึก คําปาน ตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตํา บลหวยกระเจา เขต 2 ที่ไดรับเกียรติ

จากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ใหดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจาคนใหมแทน
ตําแหนงที่วางลง สําหรับในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 กระผมขอความรวมมือจากคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหนาสวนราชการ รวมพิธีพระราชทานเพลิงศพเจาอาวาสวัดทัพพระยา
ณ วั ด ทั พ พระยา หมู ที่ 8 บ านทั พพระยา ตํ า บลห ว ยกระเจา อํ า เภอห ว ยกระเจา จั งหวั ด
กาญจนบุรี
:เรียนทานรองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายอภิชาติ
สืบศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกทาน ที่ไดใหความสําคัญตอพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยกระเจา ที่ไดใหความ
เห็นชอบอนุมัติโครงการตางๆของงบประมาณการจายขาดเงินสะสมและการจายเงินทุนสํารองเงิน
สะสมในครั้งนี้
- ที่ประชุมรับทราบ

รองนายกเทศมนตรี

มติที่ประชุม
รองประธานสภาฯ

:มีสมาชิกทานใด มีขอเสนอแนะหรือไมถาไมมีขอขอบพระคุณทุกทานที่เสียสละเวลามาประชุม
ในครั้งนี้ ขอปดประชุม
ปดประชุมเวลา 15.35 น.
( ลงชื่อ ) ปราณี ลําเภา
( นายปราณี ลําเภา )
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

( ลงชื่อ ) บรรจบ เชื้อรุง

( นายบรรจบ เชื้อรุง )
รองประธานสภาเทศบาลตําบลปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระจา
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

